
Byl jsem svědkem zázraku 
 

Ray Wilck, metodistický misionář z USA, který nyní žije v Praze 
 

Zatímco mezi Ukrajinou a Ruskem zuří válka, existuje místo míru - pro Ukrajince i 

Rusy. V pražském kostele Evangelické církve metodistické se společně modlí pod 

vedením ruského faráře Lva Shultse. V Praze žije mnoho Ukrajinců a Rusů. Někteří 

pražští Rusové válku podporují, jiní ne. Konflikt není daleko od České republiky. 

Praha je od ukrajinských hranic vzdálena pouhých 

10 hodin jízdy. Emoce mezi Ukrajinci a Rusy jsou 

patrné v restauracích, obchodech s potravinami, 

dokonce i na ulici. Nicméně v neděli odpoledne 

v 16:00 se obě národnosti scházejí k uctívání Boha 

v modlitebně, jen pár kroků od mého bytu. 

V neděli jsem se zúčastnil jejich bohoslužby 

s farářkou místního českého sboru Janou 

Křížovou. Můj první dojem byl, jak jsou si 

bohoslužby metodistické církve podobné 

v jakémkoli jazyce a kultuře. Mohl jsem sledovat 

bohoslužbu v angličtině. Překládal syn faráře Lva. 

Čtení z Písma a kázání byly v ruštině. Modlitby 

byly v ukrajinštině a chvalozpěvy v obou jazycích. 

 

         Při bohoslužbě 

Byl jsem svědkem zázraku. 

 

Lev je ve svém kázání opatrný – velmi opatrný – a neupřednostňuje žádný politický 

názor. Jeho poselství je poselstvím Božím, nikoliv politickým. Říká, že se v noci 

probudil poté, co prožil noční můru, a 

uvědomil si, že jeho noční můra je 

skutečností. Mluví o týdenní dodávce 

humanitárního zboží, kterou české 

metodistické církve posílají na ukrajinské 

hranice a která se skládá z trvanlivých 

potravin a hygienických potřeb. Zmiňuje se 

o masových konzervách, mýdle a toaletním 

papíru. Ocenil statečné členy svého sboru, 

kteří vozí dodávky plné zoufale 

potřebných zásob. 

Pronesl krátké kázání. Jejich klíčovým 

slovem bylo "mír". Mír pro Ukrajince,  

  Řidiči       Rusy, Čechy, Američany a všechny Boží 

         děti. Mluvil o Ježíši a o tom, že se máme 



navzájem milovat tak, jako 

milujeme sami sebe. Jeho modlitba 

byla jednoduchá. Potřebujeme 

otevřít svá srdce jeden druhému v 

pokoji. V otevřených modlitbách se 

shromáždění modlilo za 

porozumění mezi všemi lidmi a 

národy.  

Po bohoslužbě jsem se Lvem krátce 

hovořil. Zeptal jsem se ho, jak by 

shrnul své poselství. Odmlčel se a 

pak řekl: "Mír lidi spojuje. Válka je 

rozděluje. Modlíme se ve jménu 

Ježíše." 

Odpověděl jsem: "Amen." 

V neděli odpoledne jsem byl 

svědkem zázraku. 

   Lev Shults 


