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Jak se mají Habešani
vikář viktor glier v loňském roce navštívil etiopii. díky
projektu eXodUS se pro nás daleká země může stát blízkou. 

V elmi rád bych vám představil jednu krásnou 
africkou zemi, kterou jsem si zamiloval, Eti-
opii. Jen stručně nastíním její bohatou his-

torii a kulturní pestrobarevnost, především se totiž 
chci podělit o zkušenosti, které jsem zde v loňském 
roce při svém měsíčním pobytu získal, a také bych 
rád přiblížil čtenářům Brány projekt EXODUS, kte-
rý na základě této návštěvy s Boží pomocí vznikl.

Církev v etiopii
Jak je to v Etiopii s vírou? Podle sčítání lidu v roce 
2007 se k ortodoxnímu křesťanství hlásí 43,5% oby-

Hiv pozitivní matka s dítětem. Ze shromáždění Hiv pozitivních žen 
v rámci programu good Samaritan Ministry (gSM). v modlitebně 

„našeho“ sboru v addis abebě.

Nahoře: Před vchodem do „našeho“ městského sboru
v addis abebě (MaKBC). Bílý kříž jasně ukazuje, komu to tady patří. 

děti i dospělí tady postávají každý den. vpravo od modlitebny je malá 
mešita a nikomu to nevadí.
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vatel, protestantů je 18,6%, římských katolí-
ků 0,7%, muslimů 33,9%, tradiční víru (ob-
vykle se označuje jako animismus) drží 2,6% 
a ostatních je 0,7% (sem se počítají ateisté, 
agnostici, svědkové Jehovovi, židé, hinduisté 
a stoupenci bahá‘í). Zajímavé jsou také rozdíly 
oproti staršímu sčítání z roku 1994. Ortodox-
ní za těch 13 let vykazují pokles o 7,1%, kdežto 
protestanti nárůst o 8,5% (což znamená o 8,38 
milionů, celkem tedy v roce 2007 bylo v Etiopii 
13,74 milionů protestantů). Římští katolíci, 
animisté a ostatní zaznamenali mírný pokles, 
muslimové nárůst o 1,1% (tedy o 7,63 milionů 
na současných asi 25,05 milionů). 

Specifickým a velmi silným národotvor-
ným fenoménem je Etiopská ortodoxní 
církev. Například praktický dopad na život 
věřících má zvláštní blízkost s judaismem 
– obliba obřízky, zvláštní postavení soboty 
vedle neděle, dodržování některých židov-
ských očišťovacích a postních předpisů. 
Zaujalo nás veliké množství náboženských 
svátků nebo to, že muži a ženy stojí na ná-
dvořích chrámu zvlášť. Věří se, že archa 
úmluvy, která prý pochází z jeruzalémského 
chrámu, je uchovávána v chrámu v Aksúmu. 
Zvláštností je i rozšířený kánon biblických 
knih s některými starozákonními apokry-
fy a za součást Nového zákona se považuje 
i Hermův pastýř a apoštolské konstituce. 

Monumentální ortodoxní chrámy se ne-
dají přehlédnout a volání kněží, které se po 
celý den v (ne)pravidelných intervalech line 
z amplionů a je k nerozeznání od voláním 
muezínů ze sousedních minaretů, se zase 
nedá přeslechnout. Na ulici často potkáte 
kněze, který s typickým křížem v ruce a ritu-
álním barevným, zlatě zdobeným deštníkem 
nad hlavou nabízí požehnání kolemjdoucím. 
Kněží při liturgii používají starobylý jazyk 
gez, kterému běžný člověk nerozumí. V orto-
doxních domácnostech jsme na stěnách vždy 
nacházeli záplavu plakátů s Ježíšem a svatý-
mi, často vedle plakátů fotbalistů nebo po-
pových hvězd. Ekumenické vztahy se v pří-
padech, kdy se někdo z ortodoxní komunity 
znovu narodí a začne prožívat skutečný vztah 
s živým Bohem skrze Ježíše Krista, omezují 
na vyobcování a opovržení (nadávky typu 

etiopie
Známe ji pod názvem Ha-
beš a člověku tmavé pleti 
Etiopané skutečně dodnes 
neřeknou jinak než „habaša“, 
naproti tomu bílí jsou obecně 
titulování jako „forenč“ nebo 
na některých místech, kde 
Číňané expandují při stavbě 
pozemních komunikací, bu-
dete prostě „čajna“, ať už jste 
odkudkoli. Ve Starém zákoně 
se etiopského národa do 

značné míry týkají všechny zmínky o Kúši a Kúšijcích. 
Se svými 85,8 miliony obyvatel je Etiopie druhým 

největším africkým státem. Kromě toho je tento národ 
namíchán ze zhruba osmdesáti různých etnických sku-
pin a hlavními jazyky jsou amharština, dále oromština, 
tigrejština, somálština a nespočet dalších, včetně 
různých lokálních nářečí. Kromě pětiletého období 
italské okupace zůstala Etiopie vždy nezávislou, nikdy 
nekolonizovanou zemí a paradoxně právě tento fakt 
jí může být v něčem na škodu. Procentuálně, oproti 
dříve kolonizovaným africkým zemím, je zde minimum 
obyvatel, kteří se domluví anglicky či nějakým jiným 
světovým jazykem. 

Etiopská ekonomika je v posledních letech mezi af-
rickými, ropou neobdařenými zeměmi, nejrychleji ros-
toucí. Přestože někteří bohatnou, nedá se ještě zdaleka 
mluvit o prosperující zemi. Drtivá většina Etiopanů pra-
cuje v zemědělství, průmysl je velmi málo rozvinutý. 
Ač na řeky velmi štědrá a úrodná země (prý je možné 
sklízet až třikrát ročně), chybí dostatečná infrastruktu-
ra, organizace, vyškolení pracovníci, politická vůle... 
a tak chudí jsou stále chudí, kdežto bohatí kypí.

Na venkově a ve městě je život velmi odlišný. Při 
naší výpravě jsme se orientovali na hlavní město Addis 
Abeba (přeloženo jako „nová květina“). Ač jen devět 
stupňů na sever od rovníku, má kvůli svému posaze-
ní 2300 metrů nad 
mořem pro našince 
velmi přívětivé klima. 
Metropole je rozlehlá, 
relativně nová, smo-
gem zamořená a hostí 
na svém území asi 
3,4 milionů obyvatel. 
Podle některých žije 
až 55% populace Ad-
dis Abeby ve slumech 
(tedy provizorních 
obydlích bez vodo-
vodu a kanalizace), 
střízlivější údaje mluví 
o třetině, přesto je to 
stále přes milion lidí, 
žijících v katastrofál-
ních podmínkách.     
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„jesus“ nebo „penta“), na vesnicích 
prý občas dochází i ke kamenování.

Mluví se o velké vlně probuzení mezi 
muslimy, která ale není statisticky mě-
řitelná, protože málokterý muslim se 
odváží před svou rodinou přiznat, že 
uvěřil v Ježíše jako Božího Syna. Tako-
vé „zneuctění“ rodiny se přísně trestá, 
a tak se prý tato „hanba“ obvykle řeší 
přimícháním jedu do jídla.

Škála protestantských denominací 
je v Etiopii pestrá (od letničních až po 
konzervativní luterské církve) a vztahy 
mezi nimi většinou panují nadprůměr-
ně dobré. Náš čtyřčlenný tým během 
měsíčního pobytu v září 2009 navázal 
úzké vztahy s baptistickým sborem 
v Addis Abebě, který patří k denominaci 

s názvem Addis Kidan (Nový zákon). Čtvrť na jihu města s názvem 
Mekanisa, kde tento sbor leží, patří mezi nejproblematičtější z celé 
Addis Abeby. Stahují se sem nejen lidé z venkova, kteří hledají prá-
ci, ale je zde i zvýšený výskyt nakažených leprou. Hlavně je tady 
však velké procento lidí HIV pozitivních. A právě HIV pozitivním 
(v drtivé většině jsou to ženy) se tento sbor, plným jménem Meka-
nisa Addis Kidan Baptist Church (MAKBC), začal věnovat.

eXodUS – vyjít z chudoby
Poznali jsme v MAKBC osobně mnohé sborové vedoucí i oby-
čejné lidi, mladé i staré. Strávili jsme spolu se sborovými pra-
covníky hodiny a hodiny v rozhovorech, modlitbách i „v terénu“ 
při společné službě nejpotřebnějším. Zasáhla nás jejich hluboká 
oddanost Ježíši a touha po tom, aby lidé z jejich okolí mohli na 
vlastní kůži okusit Boží proměňující lásku. Překvapovalo mě 
a zahanbovalo, jak skvělé mají porozumění Písmu, a stále znovu 
mě oslovovala naplno žitá důvěra v Ježíše, jediného Pána života, 
stejně jako nadpřirozená citlivost a moudrost, projevovaná vůči 
lidem, trpícím materiální i duchovní nouzí.

Když se v tomto sboru před sedmi lety pustili do pomoci HIV 
pozitivním (název projektu je Good Samaritan Ministry, zkráceně 
GSM), netušili, co všechno je čeká. Pán jim otevřel dveře, mnoho 
nakažených žen se k němu obrátilo a přes svůj hendikep začalo 
s novou nadějí sloužit dalším. Viděli jsme, jak mocně v takových 
případech účinkuje předávání dobré zprávy o možnosti prožít věč-
nost s Kristem. V současnosti je díky projektu GSM materiálně, 
duchovně a sociálně pečováno o více než 300 žen, které byly v pře-
vážné většině znásilněny někým, kdo měl AIDS nebo nevědomky 
nakaženy nevěrným manželem. Takových smutných případů jsme 
viděli desítky. Nakažené, manželem a často i širší rodinou opuště-
né mladé ženy, s dětmi a bez jakékoli naděje do budoucnosti. Ale 

Jeden z těch „lepších“ slumů v addis abebě. ta 
nejhorší místa jsme měli zakázáno fotit, protože 
naši průvodci se báli, že přijdeme o foťáky, jen co je 
vytáhneme.

další žena z programu Hiv pozitivních žen good 
Samaritan Ministry (gSM). Krásné bílé zuby, a to 
nepoužívají kartáčky ani zubní pasty. Jediným 
kartáčkem je tady kousek větvičky, na konci 
roztřepený.
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vznikla zde díky Bohu úžasná služba, která jim zajiš-
ťuje jak materiální, tak duchovní péči.

Začalo se po čase ukazovat, že nakažené ženy dávají 
jídlo (které získaly díky programu GSM) svým dětem, 
místo aby ho samy užívaly. Proto se zdálo nezbytné 
začít i s podporou dětí. Při našem měsíčním pobytu 
jsme proto navštívili přes 80 předem vytypovaných 
dětí přímo v jejich domovech, přinesli jim potravino-
vý balíček, zjišťovali o nich informace a modlili se za 
ně. Chodili jsme s našimi černými sourozenci, sbo-
rovými pracovníky a dobrovolníky, kteří tyto a další 
děti a ženy velmi dobře znají, protože s nimi od naro-
zení žijí ve stejné čtvrti a teď touží po tom jim pomoci. 
Sloužili nám překladem a vysvětlovali, jak věci chodí. 
Často jsme jen seděli a zírali, nezmohli se na slova. 
Pochytali jsme v těchto tmavých, špinavých obydlích 
množství blech, ale zažili veliké věci, když Boží Duch 
vléval naději do zraněných a zdeptaných srdcí.

A tak jsme zatoužili se k tomuto dílu nějak přidat 
a zároveň zprostředkovávat etiopské povzbuzení čes-
kým sborům. Proto vzniklo při Církvi bratrské občan-
ské sdružení EXODUS – vyjít z chudoby, a sice jako 
projekt Zahraniční misijní agentury (ZMA), bez kte-
ré by se žádný výjezd do Etiopie nikdy neuskutečnil. 
Jeho smyslem je především zprostředkovávat českým 

církvím, sborům i jednotlivcům možnosti podpory 
Božího díla v Etiopii, a to konkrétně skrze podpo-
ru potřebných etiopských žen a dětí, kterým tamější 
církev (MAKBC) slouží. Je to úžasná možnost zpro-
středkovaně pomoci HIV pozitivním ženám a nejpo-
třebnějším dětem nejen vycházet (proto „exodus“) 
z materiální bídy, ale pomáhat jim také v nacházení 
důvěry v Ježíše jako jediného Zachránce. Penězi, tedy 
tím, co my máme, můžeme posloužit těm, kteří možná 
jednoho dne budou vysílat své misionáře do Evropy.

Začali jsme tedy zatím se dvěma projekty, podpo-
rou HIV pozitivních žen (GSM) a dětí (díky Charitě 
se vžil název Adopce na dálku). Nabízíme komu-
koli, kdo k tomu cítí volání, možnost jednorázově 
nebo dlouhodobě přispívat. Na www.cb.cz/exodus 
je možno zjistit více informací, které tento článek 
neobsáhne, případně stačí poslat mail na exodus@
cb.cz s jakýmkoli dotazem. Například konkrétní 
dítě, jehož fotografii a pravidelné raporty budete 
dostávat, získá za 630,- Kč měsíčně všechno, co 
potřebuje k životu. Nabízíme také sborům možnost 
pozvat nás, abychom o Etiopii a projektu EXODUS 
pověděli více (na mládeži, dorostu, biblické hodině 
nebo na místní škole), promítli i obrázky a videa. Ve 
spolupráci se ZMA nabízíme také možnost jet se do 
Etiopie s námi podívat a pomoci.                                      

viKtoR glieR, viKář ZBRaSlavSKé a řevNiCKé StaNiCe

Mnohé děti se o sebe starají samy nebo se o ně starají jen o něco málo starší 
sourozenci. a jde jim to.

dole: Modlící se žena. „Milujeme, ač nevidíme, věříme v něj a jásáme nevýslovnou 
radostí plnou slávy,“ jsou slova písně, která se mi vybavují, když vidím tyto Hiv 
pozitivní lidi plné Boží naděje. Ze shromáždění Hiv pozitivních žen v rámci programu 
good Samaritan Ministry (gSM). opět v modlitebně „našeho“ sboru v addis abebě.


