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Opravil poboøený Hospodinùv oltáø (1Kr 18,30)

14. – 16. listopadu 2005 probìhne 
v modlitebnì Církve bratrské v Pra-
ze na Šeberovì Evangelikální teo-
logická konference na téma 
Oko za oko, Starý zákon a dneš-
ní etika. Mimo kvalitních domá-
cích øeèníkù pøijal pozvání také 
pøední odborník na Starý zákon 
a misii církve Dr. Chris Wright. 
Více informací a pøihlášky na 
www.ea.cz.

Srdeènì Vás zveme na Den ETS,
který se koná v sobotu 8. øíjna 2005 
v Pražské Tyrannus Hall v areáluChvaly.
* 10 hodin  setkání absolventù, uèitelù 

a vyslancù ETS 
* 14 – 15.30 hodin veøejné slavnostní 

shromáždìní s imatrikulací prvního 
roèníku a vysláním absolventù 2005 
do služby. Více informací na
www.etspraha.cz.

Pøi zahájení nového školního roku na ETS 
jsme si pøipomnìli z Hesel Jednoty bratrské 
Boží slovo, kde prorok Eliáš vede zápas o obno-
vu uctívání Hospodina jako jediného Boha 
Izraele. Na hoøe Karmel dochází k duchovní-
mu støetnutí mezi Eliášem a 850 modláøskými 
proroky. Prorok opravuje poboøený Hospodi-
nùv oltáø a vzývá jeho jméno. Boží odpovìdí je 
viditelné znamení moci, oheò spalující obì�, 
kameny, pùdu i vodu z pøíkopu kolem oltáøe. 
A všechen lid se sklání pøed Hospodinem, 
svým jediným Bohem.

Také dnes potøebuje Církev prožít v Boží 
pøítomnosti hlubokou duchovní obnovu 
a zmocnìní k plnìní svého poslání na úrovni 
jednotlivcù, rodin, sborù i jednotlivých církví. 
V dobì, kdy se duchovnì stmívá, vyhlížíme 
Boží služebníky, zmocnìné Duchem svatým 
k prorocké službì církvi i celému našemu náro-
du. Jsme si vìdomi své odpovìdnosti a touží-
me stát se Božím nástrojem pøi pøípravì lidí 
k oddané službì Bohu. 

 V tomto školním roce nastoupilo do denní-
ho studia 14 studentù, což je ménì než v minu-
lých letech. Z toho jsou pouze tøi na teologic-
kém smìru. Do dálkového studia nastoupilo 
novì 5 studentù. Chceme se spoleènì s kazate-
li, staršovstvy sborù a celou Církví pøimlouvat 
a prosit, aby Bùh povolal další služebníky. 

V letošním školním roce se chceme pøednì 
zamìøit na duchovní formování osobnosti 
studentù. Veškerá výuka na semináøi, každý 
pøedmìt by mìl svým dílem pøispìt k tomu, 
aby byla posílena osobní víra studentù, pro-
mìòován charakter v Ježíšovu podobu a upev-
nilo se vìdomí vlastní identity v Kristu. 

Nechceme jenom vyuèovat o Bohu (theologia 
secunda), ale napomáhat tomu, aby Bùh sám 
promlouval ke studentùm (theologia prima) 
a pùsobil v nich mocí svého Ducha. Èas škol-
ních bohoslužeb, který studenti stráví spoleè-
nì každý týden u Božího slova ve chválách 
a modlitbách, chceme naplnit novým obsa-
hem a vytvoøit prostor pro naslouchání Bohu.

Èeká nás také nároèný úkol akreditovat náš 
program, který podle nového školského záko-
na musí být novì schvalován vždy po 6 letech. 
Rádi bychom v pøíštím roce otevøeli dálkové 
studium oboru pastoraèní a sociální práce a ve 
spolupráci s ETF-UK dokonèili práce na akre-

ditaci bakaláøského studijního programu pas-
toraèní a sociální práce. 

Tìšíme se z toho, že po 15 letech pøináší 
práce ETS své konkrétní výsledky. Jenom 
v Církvi bratrské pùsobí v souèasnosti 32 kaza-
telù z øad absolventù ETS a další pracují na 
rùzných místech ve sboru i v odpovìdných 
povoláních ve spoleènosti. Velká vìtšina jich 
slouží na novìjších sborech založených v po-
sledních letech. Zkušenosti práce nìkterých 
z nich jsou prezentovány v tomto èísle.

Dìkujeme Bohu za jeho mnohou milost a ta-
ké za váš zájem a za modlitebnou i finanèní 
podporu naší práce.

–Karel Taschner, Th.D., øeditel ETS–

1. záøí – pøedstavuje se letošní první roèník

konce roku sehnat. V souèasnosti také dìláme 
mezi obyvateli anketu, ve které zjiš�ujeme, co 
jim v této oblasti schází èi co je pálí a jaký mají 
pohled na církev, abychom spolu s hledáním 
Boží vùle vìdìli, kde a jak pøiložit ruku k dílu 
a èeho se vyvarovat. V záøí budeme poøádat 
týdenní evangelizace s maòásky a doufáme, že 
se nám skrze nì podaøí založit dìtský klub. 
V prosinci bychom rádi uspoøádali na sídlišti 
RZ-ÈM pùlnoèní vánoèní bohoslužby pod 
širým nebem. 

Pokud byste se za nás chtìli modlit, modlete 
se prosím za maòásková pøedstavení (12. –
– 19. 9.) a následný dìtský klub; za to, aby nám 
Bùh svìøil konkrétní lidi, kterým budeme 
moci sloužit; a také za to, aby mohly rùst do 
hloubky naše vzájemné vztahy v týmu a spolu 
s nimi i spoleèná vize pro tuto novou práci.

Marek Šrámek
absolvent pùvodní ètyøleté formy studia, abso-

lutorium v roce 1996
Po ukonèení ETS jsem zùstal v Praze na 

výkon civilní služby. V té dobì jsem sloužil 
jako vedoucí mládeže v novì vznikajícím 
sboru CB na Opatovì (dnes Šeberovì). Bylo 
pro mì velikým povzbuzením vidìt, že nìco 
takového je i dnes skuteènì možné, a zároveò 
to také byla veliká pøíležitost pouèit se z chyb, 
kterých jsme se v této nové práci dopustili. 

Když jsem po skonèení civilní služby 
nastoupil jako vikáø do sboru CB v Kladnì, 
dostal jsem se do propastnì jiné situace. 
Zatímco na Opatovì jsme zaèínali se skupi-
nou plnou víry a nadšenou do misie a budová-
ní nového sboru, v Kladnì jsem sloužil sto let 
starému sboru, který se navíc za posledních 
padesát let zmenšil sotva na ètvrtinu své 
pùvodní velikosti. Nebyly zde témìø žádné 
mladé rodiny, žádný dorost, pár lidí v mládeži 
a vìtšina èlenù byla v dùchodovém vìku. A já 
jsem byl na svém prvním sboru, nezkušený, 
hledal jsem sám sebe, první dva roky ještì svo-
bodný a nemìl jsem nejmenší tušení, odkud se 
do práce pustit. Jsem Pánu Bohu velice vdìèný 
za to, že mì kladenský sbor v této nesnadné 
situaci podržel, a že na mì nekladl žádné pøe-
hnané nároky. Dokonce mì nìkolikrát mile 
pøekvapilo, jak pružné a tolerantní tohle spo-
leèenství navzdory svému vysokému vìkové-
mu prùmìru (63 let na èlena) je. 

Záhy bylo jasné, že pokud se nepustíme do 
misie, do patnácti let jako sbor úplnì zanikne-
me. A tak jsem zaèal otevøenì pøed lidmi mlu-
vit o tom, že situace je velmi vážná, a že se 
nutnì musí nìco zmìnit. Kázal jsem o poslání 
církve, mluvil o výchovì uèedníkù, o dùleži-
tosti svìdeckého života všech èlenù sboru, 
podílel jsem se každoroènì spolu s misionáøi 
v našem sboru nìkolik týdnù na anglických 
kempech a jiných misijních projektech a neu-
stále jsem se snažil probudit mezi lidmi víru, 

že to všechno má smysl, a že se k našemu úsilí 
Bùh pøizná.

Všechno ale dopadlo jinak. Aèkoliv se poda-
øilo nakontaktovat stovky lidí, nikdo se neob-
racel. A když koneènì dva mladí lidé uvìøili, 
pomìrnì brzy naše spoleèenství kvùli zná-
mosti s nevìøícími opustili. Ještì tìžší bylo to, 
že se po nìkolika letech intenzivní spolupráce 
rozhodli náš sbor opustit také misionáøi a zalo-
žili v Kladnì vlastní novou práci. Tak jsme 
bìhem pár mìsícù pøišli o vìtšinu misijních 
kontaktù, které se vytvoøily kolem výuky ang-
liètiny, nevidìli jsme žádné ovoce naší práce 
a všecko to skonèilo velikým rozèarováním. 
A já mìl pocit, že jsem sbor podvedl. Vedl jsem 
je k marné víøe, že porosteme, že se Bùh k na-
šim modlitbám a práci pøizná, a nic se nestalo. 
Od té doby, co jsem byl ordinován za kazatele, 
jsem v Kladnì pøijal pouze jednoho èlena sbo-
ru, zatímco jsem spousty jiných pochoval. 
Moje víra se scvrkla na minimum a místo toho, 
abych s nadìjí ukazoval cestu druhým, stával 
se ze mì cynik, který teoreticky poøád ještì 
obèas mluví o misii a rùstu Božího království, 
ale sám tomu ve skuteènosti už moc nevìøí. 
Vìdìl jsem, že pokud se mùj postoj nezmìní, 
bylo by poctivé celou kazatelskou službu ukon-
èit. Také jsem vnímal, že i sbor potøebuje do 
svého vedení nìkoho, kdo se bude schopen 
znova nadchnout a dál sbor motivovat a po-
vzbuzovat k novému zápasu, protože toho 
jsem už já osobnì nebyl schopen.

Vykoupení mi nakonec pøineslo tøímìsíèní 
studijní volno pøed nástupem na mùj druhý 

sbor a také roèní pùsobení na postu druhého 
kazatele CB v Dejvicích. Nebyl jsem pod tak 
silným pracovním tlakem a mohl jsem s Boží 
pomocí znova pomalu dávat dohromady roz-
tøíštìnou mozaiku svého duchovního života. 
Jedním z mých hlavních úkolù bylo dotáhnout 
misijní pokusy na Praze 13 (Stodùlky) k zalo-
žení nového sboru CB. Kdysi bych nad tako-
vým úkolem skákal radostí, teï jsem do nìj 
vstupoval velmi opatrnì a s notnou dávkou 
obav, že to možná nedopadne, a že tenhle neú-
spìch bude znamenat definitivní konec mé 
kazatelské služby. Bùh mì ale v dobrém slova 
smyslu zaskoèil tím, kolik skvìlých lidí z Dej-
vic se k nové práci rozhodlo pøipojit. Také mi 
pomalu zaèal dávat zakoušet radost z toho, že 
mùžu vést druhé. Nová výzva a pocit zodpo-
vìdnosti mì pøestávaly dìsit, a naopak mi zaèa-
ly pøinášet pocit naplnìní. Po dlouhé dobì 
jsem koneènì zažil to, že mì práce obèas i baví. 

Právì teï na zaèátku záøí jsme do toho spadli 
naplno a stali jsme se samostatným sborem. 
Do práce se pøi rozjezdu zapojilo celkem 40 
dospìlých a k mé radosti jsou to vìtšinou 
mladé rodiny (máme okolo dvaceti dìtí). Naší 
prioritou pro první rok je vybudovat zdravé 
a duchovnì silné spoleèenství, ve kterém by 
byla patrná Kristova láska. Pak teprve chceme 
zamìøit naše úsilí smìrem ven k potøebným na 
Praze 13. Pokud se ptáte, kde beru záruku, že 
se bude celá práce skuteènì požehnanì rozví-
jet, tak mohu øíct jen to, že žádnou záruku 
nemám. Je to v Boží ruce, je to krok víry. Vìøím 
v zakládání nových sborù, vìøím, že lidé na 
Praze 13 potøebují vidìt živého Krista na 
našich životech, a proto jsem teï tady a oèeká-
vám spolu s jinými, co skrze nás Bùh udìlá. 

Modlete se, prosím, za to, abychom zde ve 
Stodùlkách mohli skuteènì vybudovat spole-
èenství, které by svou aktivní vírou a láskou 
zavøelo ústa všem skeptikùm pochybujícím 
o Boží existenci a dobrotì. Modlete se za to, 
abychom se nenechali odradit ani dalšími pøí-
padnými neúspìchy. Vždy� víme, že poslední 
slovo bude mít ve všech vìcech pøece jen Bùh. 
Tato jistota i mnì pomáhá podstupovat dál 
riziko služby pro jeho Království. 

O studijním pobytu Pavla Paluchníka
Po absolutoriu na ETS v roce 2002 jsem 

s vdìèností nastoupil ke studiu na Evangelic-
ké teologické fakultì UK v Praze. Když se blížil 
závìr mého ètvrtého a pøedposledního roèní-
ku zde, zaèal jsem uvažovat o možnosti vyces-
tování do nìkteré anglicky mluvící zemì za 
úèelem studia teologie ještì v jiném než èes-
kém kontextu, poznání nových obzorù, zlep-
šení se v angliètinì, ale také seznámení se s ak-
tuálními zápasy a výzvami pro církev za hrani-
cemi naší zemì. Prostøednictvím ETF UK a ve-
dení Církve bratrské se mi nakonec naskytly 
rovnou tøi reálné možnosti vycestování na 
Britské ostrovy. Nastalo období hledání, pro-
seb o poznání Boží vùle a naslouchání radám 
svých pøátel, rodiny, bratøí. Jakkoliv je mož-

nost svobodnì se rozhodovat obrovský dar, 
èasto není obtížnìjšího bøemena než je toto. 
Kolikrát jsem se už v životì pøistihl pøi myšlen-

ce, jak by to bylo snazší, kdyby Bùh rozhodo-
val za mì a sòal ze mì tuto zodpovìdnost. 
Jenže takhle to Pán Bùh naštìstí nedìlá. A tak 
je støeda nìkdy na konci záøí 2004 a já stojím 
se zavazadly v letištní odbavovací hale na 
Ruzyni a pøede mnou je rozsvícená svìtelná 
tabule s nápisem „Prague  Belfast“. 

Hlavní mìsto Severního Irska, Belfast, je 
proslulé nejen svými nepokoji mezi protestan-
ty a katolíky, trvajícími v menší míøe dodnes, 
ale také tím, že ve své dobì tu byla nejvìtší lodì-
nice na svìtì (Harland & Wolf), kde byl lodní 
spoleèností White Star postaven i Titanic, 
anebo tím, že je to mìsto s jednou z nejvìtších 
návštìvností kostelù v celém Spojeném krá-
lovství. Klasické mìsto kontrastù. Pavel v knihovnì UTC
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Sirotèinec v rumunském Talpos
Letos v dubnu jsem mìl možnost jet s nìkoli-

ka lidmi do Rumunska. Když jsem poprvé sly-
šel, že tam nìkteré mé kamarádky byly už døíve 
o prázdninách, tak mì to moc zajímalo a vyptá-
val jsem se, jak se tam dostaly a s kým tam jely. 
Proto jsem byl velmi potìšen, když se mi dones-
la zpráva, že s nimi mohu tento rok jet, i když 
letos jen na pár dní. V autì nás bylo osm lidí, 

byla to docela zkouška odvahy, protože jsme 
tam jeli kolem dvanácti hodin a mìjte stále skr-
èené nohy nebo seïte vedle èlovìka, by� kama-
ráda, který vám spí na rameni nebo dokonce 
chrápe… každopádnì to byla veliká legrace.

Úèel naší výpravy byl, abychom pøivezli urèi-
té léky, trvanlivé potraviny, obleèení a v nepo-
slední øadì svou pomoc. Hlavnì Honza Valeš 
spolu s manželem sestry, která tento výlet zor-
ganizovala, získávali veškeré informace, jak 
mùžeme pomoci, a co vše je potøeba pøivést 
a zajistit. Mìsto nebo spíše vesnice, kam jsme 
smìøovali, se jmenovala Talpos. Má úloha byla 
spíše symbolická, byl jsem tam jen do poètu, 
ale i pøesto jsem si to moc užil a cítil jsem, že je 
to velmi dobrá zkušenost a pøál bych to každé-
mu. Ovšem na druhou stranu bych nechtìl, 
aby se z toho stala jakási atrakce „výlety do 
chudých krajù“… Spíše vidím jako cenné si 
uvìdomit, v jakém blahobytu žijeme. 

Když jsme pøijeli na místo, byl jsem velmi 

pøekvapen klidem a pohodou, která na mì 
dýchala. Zaèínalo zrovna jaro a kvetly všechny 
stromy, tráva byla úžasnì zelená a nikde žádný 
hluk a technika… Je fakt, že to byla vesnice, 
proto je asi zøejmé, že je tam jiná atmosféra 
než u nás v Praze nebo v jiném velkém mìstì. 
Ale v celé vesnici nebylo ani trochu betonu 
nebo asfaltu položeného na zemi, tím myslím, 

Dìti ze sirotèince v Talpos

Za absolventy
Tentokrát jsme o pøíspìvek do naší pravidel-

né rubriky poprosili dva absolventy ETS, kteøí 
se v souèasné dobì podílejí na zakládání nových 
sborù. I když se jedná o stejný úkol, každá z tìch-
to prací vzniká jiným zpùsobem a nás zajímalo, 
jak jejich vedoucí svùj úkol prožívají a jak k nì-
mu pøistupují.

absolvent teologického zamìøení, absoluto-
rium v r. 2004

Milí ètenáøi Dynamisu, rád bych se s vámi 
podìlil o nìkolik zkušeností ze zakládání nové-
ho sboru/stanice na Rajské Zahradì v Praze. 
Minulý rok v záøí jsem dokonèil svá studia na 
ETS, a tak jsem už rok pøedtím pøemýšlel
o tom, co dál, a hledal a modlil se, kam nás Pán 
jako rodinu povede. Nebylo to hledání jen mne 
samotného, protože jsme v té dobì mìli s man-
želkou Radkou roèního syna Matìje. V jedné 
vìci jsem však již bìhem studia na ETS mìl 
jasno, totiž že se chci podílet na budování kon-
krétního sboru-církve spíše než pracovat v nì-
jakém hnutí nebo organizaci. Myšlenka zaklá-
dání sboru mi byla blízká už bìhem studia, a to 
byl dùvod, proè jsem se tímto tématem zabý-
val ve své absolventské práci. Ve svém køes�an-
ském životì jsem stál u zrodu nìkolika organi-
zací a aktivit (Domov Sue Ryder, Atleti v akci, 
støedoškolské English campy pro CB 
Vinohrady, støedoškolský misijní klub tam-
též...) a je mi blízké pomoci nìco nového roze-
bìhnout tak, aby to fungovalo, pak práci pøe-
dat a jít dál.

Myšlenka založení nového sboru/stanice 
Rajská Zahrada (RZ) klíèila ve sboru Církve 
bratrské Èerný most (CBÈM) nìkolik let. 
Vìøím, že prvním impulsem bylo právì založe-
ní misijního sboru CBÈM. Byl to první pokus 
založit sbor na novém místì zpùsobem, který 
nebyl do té doby v naší církvi obvyklý. Hned od 
jeho založení rostla ve vedení tohoto mladého 

Pavel Trefný

spoleèenství touha stát se sborem, který zaklá-
dá další sbory a který v tom bude pøíkladem 
pro ostatní. Trvalo však pár let, než tento sen 
zaèal nabývat konkrétnìjší obrysy. Na podzim 
roku 2003 mne staršovstvo sboru, které bylo 
v této vizi jednotné, oslovilo s otázkou, zda 
bych se nechtìl na této práci podílet. Mnì 
samotnému pro to srdce hned hoøelo. Bylo to 
pøesnì to, co jsem si pøedstavoval, že bych rád 
dìlal. Také jsem vìdìl, že po dokonèení semi-
náøe nejsem ještì „hotový“ ke službì v církvi 
a byla mi blízká možnost spolupracovat a rùst 
pod vedením Tomáše Grulicha, kazatele na 
Èerném Mostì, který se mi kdysi po mém obrá-
cení vìnoval. Cesta k tomu, než nás Bùh do 
této práce poslal spoleènì jako rodinu, však 
trvala ještì nìkolik mìsícù.

Nyní je to již pøes pùl roku, co se zakládání 
mohu vìnovat naplno, a ohlédnu-li se, mám 
mnoho dùvodù k vdìènosti za to, co Pán Bùh 
s námi a dílem na Rajské Zahradì uèinil. 
Zpùsob zakládání sboru na RZ se podobá 
spíše prùkopnické práci. Jelikož sbor CBÈM 
mìl v dobì zaèátku této práce necelých 40 èle-
nù, nemohl oddìlit k této službì poèetnìjší 
skupinu lidí, a tak jsme se nejprve scházeli 
s jednìmi dalšími manželi z CBÈM a mladým 
misionáøským párem, který ve sboru pùsobil. 

Postupnì se k nám pøidaly další dva manžel-
ské páry, takže je nás v souèasné dobì osm 
dospìlých a pìt dìtí.

V první fázi práce jsme se zamìøili pøede-
vším na budování vzájemných vztahù a na spo-
leèné studium Písma - abychom porozumìli 
tomu, kým máme jako církev být, co je naším 
úkolem a posláním. Také jsme dali velký dùraz 
na modlitbu a dobré vztahy s ostatními køes�a-
ny v regionu. Zaèali jsme poøádat spoleèné 
modlitební pochody a pravidelná modlitební 
setkání za Èerný most a Rajskou Zahradu. 
Jsem vdìèný za to, že nás Bùh spojil a vzájem-
nì povzbudil k duchovnímu boji za tuto 
oblast. Pøed prázdninami jsme se pokusili 
o první otevøené veèery pro lidi z RZ-ÈM, 
jejichž náplní bylo pøedstavení rùzných zemí 
misionáøi, kteøí z nich pocházejí. Tyto veèery 
nám pomohly se ještì více sehrát a poznat 
naše obdarování, ale bylo velice tìžké na nì 
nìkoho pozvat - proto jsme se rozhodli, že 
zatím podobná setkání pozastavíme, a poku-
síme se nejprve navázat více pøirozených vzta-
hù tím, že se pøipojíme k aktivitám, které již 
nìkdo na RZ-ÈM poøádá. 

V souèasnosti nejvíce vyhlížíme to, až se 
pøímo na Rajskou Zahradu jako rodina pøe-
stìhujeme. Ještì nám jako sboru chybí kolem 
poloviny potøebné èástky ke koupi bytu, ale 
doufáme, že se to s Boží pomocí podaøí do 

Akademický rok 2004/2005 jsem strávil na 
Union Theological College (UTC), která je 
souèástí Queens University Belfast. UTC 
vyznává podobné krédo jako náš ETS (což 
není ani na Britských ostrovech samozøej-
mostí), a tudíž osobní zbožnost kloubící se 
s odborným pøístupem k teologii z evangeli-
kálního hlediska. Škola vznikla pod reformo-
vanou Presbyterní církví Irska, jež je v mno-
hém podobná nìkterým evangelikálním círk-
vím u nás, kde se mísí staré tradice s touhou 
být probuzeným spoleèenstvím. Právì tato 
církev, s níž má CB úzké kontakty, mi štìdøe 
poskytla stipendium na tento rok.

Mým pøíjezdem do Belfastu zaèala celá série 
úžasných Božích potvrzení toho, že jsem na 
tom správném místì. Boží pokoj, jaký jsem 
mohl od poèátku prožívat, stál v nápadném 
kontrastu s neklidem, hektièností a únavou 
posledních dnù a týdnù. Mùj hlavní úkol, který 
jsem si vytyèil v tomto roce, bylo napsání mé 
diplomové práce pro ETF v Praze na téma 
„Dùležitost Kristova lidství pro pastoraci“, 
jímž jsem se zabýval na základì exegeze listu 
Židùm. Po svém prvním setkání s profesorem 
Nového zákona McCulloughem, pokorným 
bratrem, jsem byl nadšen, nebo� velmi ochot-
nì souhlasil s vedením mé práce. S vnitøním 
zaujetím mi pomáhal nacházet cesty, kudy se 
vydat, a èeho se zas vyvarovat. Každá další kon-
zultace s ním byla pro mì velmi podnìtná a po-
vzbuzující, pøestože bratr neváhal mou práci 
ani vìcnì kritizovat, ale vždy v duchu pøátel-
ské rady. Kromì pøípravy své diplomové práce 
jsem navštìvoval øadu pøednášek pøedevším 
z Nového zákona (kde jsem rovnìž absolvoval 
i závìreènou zkoušku z Pavlovské teologie), 
ale také z církevních dìjin, systematické teolo-
gie (s nesmírnì inspirujícím profesorem 
Williamsem), praktické teologie nebo 
Starého zákona. 

Asi nejvíce ze všeho jsem byl zaskoèen ote-
vøeností, pøátelskostí a pokorou celého profe-
sorského sboru na Union College, pøestože 
mnozí z nich patøí bez nadsázky ke špièce ve 
svém oboru. To jsem si však sám uvìdomoval 
až èasem, napø. když jsem bìhem pokraèující 
doby pronikal do nìkterých uznávaných 
odborných komentáøù a èlánkù k listu Židùm, 
které nejednou odkazovaly právì na prof. 
McCullougha. Takže až zpìtnì jsem si uvìdo-
mil, že bych jen stìží hledal vìtšího odborníka 
než je on. Pøiznám se, že jsem zpoèátku mìl 
problém nauèit se své vyuèující oslovovat 
køestním jménem, jak je tomu (oproti našim 
èeským fakultám) na Union College zvykem. 
Za centrum života UTC se považuje (hezky po 
irsku) pauza na kávu nebo èaj po jedenácté 
hodinì. V tu dobu se sejdou všichni studenti 
a profesoøi spolu s veškerým školním perso-
nálem do spoleèné jídelny a popíjí se kafe 
a každý se baví s kým chce. Diskutuje se, vtip-
kuje, douèuje øeètina a hebrejština a sdílí se 
o životì. Díky tìmto okamžikùm se tam èlovìk 
brzy cítí jako doma.

Ale studium v zahranièí v cizím jazyce pro 
mì nebylo jenom procházkou rùžovou zahra-
dou, a to i pøesto, že jsem vìdìl, že jsem na mís-
tì, kde mì Bùh chce mít. Do Irska jsem sice 
pøiletìl s dostateènou znalostí angliètiny, 
abych se domluvil a rozumìl, ale trvalo ještì 
nìkolik dlouhých mìsícù, než jsem jakž takž 
pronikl do tajù a zákoutí neobvyklé výslovnos-
ti irské angliètiny, navíc se zcela specifickým 
belfastským akcentem. Jazyk byl pro mì chví-
lemi køest ohnìm, ale díky tomu si užijete

i spoustu legrace z rùzných malých nedorozu-
mìní. A když už nic jiného, tak je to výborná 
škola uèit se druhému èlovìku velmi peèlivì 
naslouchat a ovìøit si, jak jsme jako køes�ané 
trpìliví. A Irové trpìliví jsou a pøitom si doká-
žou dìlat legraci sami ze sebe. Ke konci mého 
pobytu mi nezávisle na sobì nìkteøí místní s 
pobaveným úsmìvem øíkali, že už jsem pochy-
til irskou výslovnost a “zpívám” belfastsky. 
Upøímnì mì to zpoèátku spíše podìsilo, ale 
z jejich strany to bylo velké ocenìní, takže, 
proè to nevzít takhle? Musím pøiznat, že studi-
um, ètení knih, psaní (myslím, že to byl asi mùj 
nejintenzívnìjší studijní rok vùbec), ale i èastá 
konverzace a zaøizování si všech praktických 
vìcí (napø. pojištìní, lékaø, banka) v angliètinì 
bylo pro mì nìkdy vysilující. Byl jsem proto 
velmi vdìèný, že na UTC, kde jsem i bydlel, 
bylo více cizincù. Spolu s bratrem z Nìmecka, 
Malawi a sestrou z Maïarska jsme vytvoøili 
skvìlou mezinárodní partu, v které jsme si byli 
navzájem oporou i ve chvílích, kdy musíte èelit 
rùzným kulturním a jazykovým bariérám. 
Právì navázaná pøátelství jsou jednou z nej-
cennìjších vìcí, kterou si z Irska pøivážím. 
Mnohokrát jsem se cítil zahanben, jak byli 
moji irští spolužáci nebo bratøi a sestry ze sbo-
ru, kam jsem byl pøidìlen, všímaví, pohostinní 
a ochotní pomoci. 

Už jsem se trochu zmínil o kostelech v Bel-
fastu. Pro Èecha je rozhodnì zvláštní pocit, 
když snad v každé ulici v centru Belfastu, a nì-
kde témìø na každém druhém rohu, najde kos-
tel nìjaké církve. Ale to tvrzení o plných koste-
lech je pravda jenom zèásti. Naopak, místní 
vìøící øíkají, že mají v poslední dobì problém 
s odlivem lidí ze sborù. Celoevropský proces 
sekularizace zasahuje i Severní Irsko. Nejvìtší 
zápasy asi prožívají vesnické sbory, protože 
mladá generace hromadnì odmítá zùstávat na 
farmách (na kterých je severoirská ekonomi-
ka víceménì závislá) a míøí do mìst. Po 
duchovní stránce jsem se cítil v dobì pøíjezdu 
do Belfastu spíše unaven, a tak pro mì zname-
nalo veliké povzbuzení, když jsem mohl 
navštìvovat nìkteré probuzené sbory vyvíjejí-
cí spoustu aktivit. V jednom z nich v centru 
mìsta se každou nedìli veèer konala student-
ská bohoslužba, kde se scházeli mladí doslova 
z celého svìta, kteøí v Belfastu studovali na 

univerzitì. Tento sbor napøíklad nabízel každý 
ètvrtek studené obìdy pro studenty zadarmo, 
na které chodilo pøes 600 studentù. S tìmi, 
kdo mìli zájem, byly navazovány kontakty 
a mohli se pak zapojit do dalších evangelizaè-
ních kurzù. Vše bylo postaveno na dobrovolní-
cích v církvi. 

Hluboce ke mnì promluvilo propojení evan-
gelikální teologie a sociálních a misijních dùra-
zù v jednotlivých církvích. Nìjak tam na mì 
dýchla naléhavá starost o chudé a trpící ve svì-
tì, o nichž už v dnešní dobì technických vymo-
žeností nikdo v církvi nemùže s klidným svì-
domím øíci, že jsou „pøíliš daleko“ a „mimo 
náš dosah“. Kristova výzva být svìtlem svìtu 
a spolubratrem tìch, kteøí trpí, vnímám jako 
naléhavou výzvu právì pro západní (a i èes-
kou) církev. Když jsem mluvil s nìkterými brat-
ry z Afriky, jejichž sbory kosí hladomor
a AIDS, nebo s pastorem z Pákistánu, kde je 
církev perzekuována, uvìdomil jsem si svou 
apatii a schovávání se za komunistickou minu-
lost naší „malé“ zemì. Právì tento bratr mi 
povìdìl slovo, které si pamatuji dodnes. Øekl, 
že církve jako je napø. ta v Dáfúru v Jižním 
Súdánu, nemají být pouze objektem našeho 
soucitu. Mìli bychom se uèit tomu, co je to tìlo 
Kristovo, a že když trpí jeden úd, tak trpí všich-
ni. Trpíme tedy? 

Na závìr bych chtìl vyjádøit vdìènost Bohu i 
lidem zde v Èechách, kteøí mi tuto cestu umož-
nili. Rád bych v pøíštích letech zužitkoval k Bo-
ží slávì to, co jsem mohl skrze tento rok pøi-
jmout. Nyní mì èeká závìreèný rok na fakultì, 
a dá-li Pán, tak èasem i vikariát.

–Pavel Paluchník, absolvent teologického 
zamìøení, absolutorium v r. 2002–

Budova Union Theological College

že cesty byly pouze ušlapané a tráva uježdìná 
až na hlínu. Kolem cest byly domy - nìkteré se 
rozpadaly, ale stále v nich žili lidé. Všude 
mnoho kachen, hus, koní a Dacíí. Kdo nemìl 
Dacii, mìl konì s povozem, který sloužil k pøe-
pravování jak osob tak i nejrùznìjších vìcí. 

V budovì sirotèince, ve kterém jsme i spali, 
bylo kolem šestnácti dìtí, vìtšina z nich chodi-
la na základní školu. Na starost je mìli ètyøi 

nebo pìt „tet“, pastor sboru a šéf sirotèince 
Iovan. Jejich den vypadal tak, že starší dìti 
byly ve škole, když pøišly, dostaly obìd a dìlaly 
si úkoly. Mladší dìti, které nechodily ještì ani 
do školky, byly doma. Potom, co jsme se sezná-
mili, jsme byli celý den venku a hráli rùzné hry 
a blbli s dìtmi. Dùvod, proè byly dìti dány do 
tohoto ústavu, je, že se o nì jejich matky prostì 
nemohou starat. Vìtšina z nich je tam dobro-
volnì, jejich matka za nimi mùže docházet 
a také si je brát domù, ale nìkteré sem byly 
umístìny i proto, že opravdu nemìly nikoho, 
kdo by se o nì postaral. I pøes to všechno, jak se 
mìly pøed tím, mám za to, že je tam o nì dobøe 
postaráno, a že dostávají lásku a péèi, která 
jim buï byla odepøena, nebo pro nedostatek 
financí nemohla ani zaèít. Neøíkám, že peníze 
øeší všechno, nebo nìco mohou nahradit. 
Øíkám jen, že v tomto kraji i málo znamená 
hodnì a i málo mùže pomoct.

Dohromady jsme s dìtmi byli jen ètyøi dny, ale 
byly to ohromnì požehnané dny. Všichni se o nás 
starali – a to i pøesto, že jsme to byli my, kdo tam 
pøivezl „pomoc“. Pokud Vás tento náš výlet zau-
jal a chtìli byste nìjaké pøesné informace o tom, 
jak se tomuto sirotèinci daøí a co všechno v nìm 
potøebují, obra�te se na Honzu Valeše.

–Jindøich Pupíèek Pešek,
student 3.roèníku teologického zamìøení–

Výlet stanice Rajská Zahrada


