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1.

Úvod

Poslední dobou se zdá, že o starších svobodných, nezadaných lidech v církvi, se přece jen
trochu začíná mluvit, konají se pobyty pro nezadané, již dvakrát proběhla konference
pořádaná KMS a Odborem mládeže CB a podobně. Ještě nedávno to tak ale nebylo. Myslím,
že to směle mohu říct, protože sama do této skupiny patřím prakticky od svého obrácení, což
bylo před 25 lety, a po tuto dobu, pokud vím, se konaly jen menší akce typu týdenních
dovolených či akce dvou nebo tří křesťanských seznamek.
Uvěřila jsem na začátku 90. let v době studia na vysoké škole. Po dostudování jsem si
našla zaměstnání a nový církevní sbor. Bylo to období, kdy kolem mě bylo mnoho mladých
svobodných křesťanů, kteří postupně vstupovali do manželství. I já jsem očekávala, že to
bude se mnou podobné, vždyť přece je to tak normální a správné a Bůh mi neřekl, že zůstanu
sama. Skutečnost ale je jak vidno jiná a nemění se už po mnoho let. Zatímco jiní si stihli
prožít svatby, rození dětí, školky, školy, svatby dětí a rození vnoučat, já se jen divím, jak ten
čas rychle běží.
Pro toto téma jsem se rozhodla nejen proto, že je to něco, co se mě osobně bytostně dotýká,
ale také proto, že se mi zdá, že tato skupina křesťanů, možná proto, že není nijak početná, je
tak trochu opomíjená.
V první části práce, konkrétně ve druhé kapitole, se stručně zabývám pojmem singles. Třetí
kapitola přibližuje situaci a statistiky týkající se nezadaných lidí mimo církev. Ve
čtvrté kapitole nastiňuji dva, dle mého mínění zásadní rozdíly mezi singles v církvi a singles
ve světě. V páté kapitole se věnuji tomu, jak se na tuto problematiku dívá Bible s použitím
podrobného výkladu teologa Barryho Danylaka. Šestá a sedmá kapitola ukazují výsledky
dvou průzkumů, které jsem provedla v roce 2016 mezi sbory Apoštolské církve a mezi single
křesťany. Poslední část, to je osmá a devátá kapitola, nastiňuje praktické otázky, kterými se
nezadaní křesťané zabývají a jejich řešení.
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2. Definice pojmu single
Ve své práci používám pro kategorii lidí, o kterých budu psát, výraz „single“. Toto slovo
pochází z angličtiny, znamená: svobodný. V současnosti je už i u nás běžně používané.
Čeština zatím pro anglický termín singles nemá odpovídající český ekvivalent, překládá se
jako nezadaní nebo bydlící sami. Sociolog Možný užívá termín „dobrovolná nepárovost“.1
MUDr. Zbyněk Mlčoch klasického single jedince charakterizoval takto:


single je člověk starý dvacet pět až čtyřicet let



single je ekonomicky nezávislý



single žije sám



single nežije „na hromádce“ s druhem či družkou (nekohabituje)



single nemá konkrétní vize do budoucnosti a je s tímto stavem spokojen



single klade na čelní příčku svého žebříčku hodnot nezávislost a svobodu2

Nicméně, přístupů a charakteristik je více a neexistuje žádná přesná definice, kdo do
singles spadá a kdo ne. Některé jiné charakteristiky a statistiky např. počítají s jiným
věkovým ohraničením. Někdo nezahrnuje rozvedené a vdovce. Někdo jako skutečné singles
označuje pouze ty, kteří jsou svobodní, tento stav jim vyhovuje a hodlají tak zůstat. Někteří
do singles zařazují i ty, kteří žijí v krátkodobých či dlouhodobých vztazích, nikoli ovšem
v manželství.
Do své práce a průzkumu v církevním prostředí jsem zahrnula lidi, kteří nežijí
v manželství, ať už proto, že jsou svobodní, ovdovělí či rozvedení, a to nezávisle na tom, jestli
tuto situaci chtějí nebo nechtějí v budoucnu měnit. Také jsem neřešila to, jestli dotazovaní
žijí ve vlastní domácnosti nebo s rodiči či s dětmi. U dotazovaných v průzkumu jsem si zadala
spodní věkovou hranici 30 let, ačkoli svobodní, kteří řeší svůj stav, jsou samozřejmě i mezi
mladšími dospělými. Důvodem je to, že jsem se chtěla zaměřit především na starší nezadané.

1

Rodina
a
reprodukční
procesy.
IVRIS
[online].
[cit.
2017-04-21].
Dostupné
http://ivris.fss.muni.cz/cs/research/show/1
22
MLČOCH, MUDr. Zbyněk. Singles [online]. In: . [cit. 2017-04-21]. Dostupné
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/vztahy/singles-seznamovani-svadeni/singles-proc-jsou-nekteri-lideradeji-sami-bez-partnera
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z:
z:

Myslím, že jejich označení singles mohu použít pro jeho jednoduchost a krátkost, ačkoli
název: lidé, kteří kráčí životem sami (myšleno bez životního partnera), se mi zdá přesnější.
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3. Singles ve statistice a ve „světě“
V průběhu historie se vždy vyskytovali lidé, kteří žili z různých důvodů sami jako
nezadaní. V posledních desetiletích ale můžeme pozorovat výrazný nárůst počtu dospělých
nezadaných v celé společnosti. V západních zemích se tento trend projevuje od sedmdesátých
let, u nás od začátku let devadesátých. Až v těchto pozdějších letech se hovoří o fenoménu
singles. Jonáš Hanáček ve své Bakalářské práci věnované Fenoménu singles ve společnosti
píše: „Vznik tohoto chování se často přisuzuje tzv. „Druhému demografickému přechodu“, někdy
označovaný také „Druhá demografická revoluce“, který se do západních zemí Evropy dostal
přibližně v šedesátých letech a postupně se rozšiřoval do zbytku Evropy a trval až do let
osmdesátých. Toto období je specifické silným růstem individualismu, změnou preferencí v
sociálním chování, poklesem porodnosti, růstem počtu dětí narozených mimo manželství. Jako
jeden z hlavních důvodů tohoto chování se často udává rozšíření antikoncepčních prostředků.“3
Při sčítání prováděném v roce 2011 v naší zemi se ukázalo, že i pokud budeme za singles
považovat jen samostatně žijící jedince 20-39 let (tedy rozvedenou ženu se 2 dětmi nikoli), potom
tvoří singles již jednu pětinu domácností jednotlivců, což je jedna desetina občanů v tomto
věkovém rozpětí. Většinu domácností jednotlivců zatím stále tvoří senioři. Při takto nastavené
charakteristice je mužů singles více než žen, což je dobře patrné na obrázku č. 1.4 Oproti
obecnému průměru ostatních žen stejné kategorie byly ženy singles až téměř o polovinu častěji
vysokoškolačky. Obecně ženy i muži singles měli vyšší procento vysokoškolského vzdělání i
vzdělání s maturitou než jejich věková kategorie celkově.

Tabulka č. 15 ukazuje nárůst počtu singles v České republice za posledních 40 let.6
Při nastavení zadání: věk nad 18 let, svobodný, ovdovělý nebo rozvedený člověk, bez
ohledu na to, zda žije v domácnosti sám nebo ne, výsledky sčítání z roku 2011 ukazují, že
takto žije 48 % všech mužů a 43 % všech žen v ČR.
Toto sčítání potvrdilo obecný trend, že se v současnosti lidé v naší společnosti do
manželství příliš nehrnou, sňatků ubývá a rozvedených lidí přibývá. Počet rozvedených mužů
se za posledních 10 let zvýšil o 37,7 %, rozvedených žen je od posledního sčítání o 33,4 %
více. Svobodných lidí je také více. Svobodných mužů přibylo o 10,4 % a žen o 9,9 %. Nárůst
3

HANÁČEK, Jonáš. Fenomén Singles [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-01-13]. Dostupné
https://www.vse.cz/vskp/32209_fenomen_singles. Bakalářská práce. VŠE.
4
Kapitola 13.2 Rozdělení obyvatelstva podle pohlaví, věku a stavu
5
Kapitola 12.1 Nárůst posčtu singles v České republice za posledních 40 let
6
Statistika
a
my
[online].
2014,
2014(5)
[cit.
2017-01-15].
Dostupné
http://www.statistikaamy.cz/2014/05/singles-tvori-jiz-petinu-domacnosti-jednotlivcu/
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z:

z:

počtu svobodných lidí ukazuje podle statistiků na dvě skutečnosti – mladí lidé se berou méně
než v minulosti, a když už se chtějí vzít, nechávají svatbu na vyšší věk, což potvrzuje
demografická statistika.7

3.1 Důvody pro single život
Celkově můžeme říci, že v současné západní společnosti trend žít jako single narůstá. Hanáček
píše: „Historicky je mimo jiné spojen s růstem životní úrovně, růstem vzdělanosti a emancipací
žen - neustále dochází ke snížení jejich ekonomické a sociální závislosti na mužích, též je spojen s
technologickým pokrokem, urbanizací a dokonce se změnami na pracovním trhu.“8
K tomu bych doplnila, že tento trend je také spojen s tím, že žít s někým na chvíli tzv. „na
hromádce“ již není společenské ani morální tabu. Ve světě je velký důraz na snahu, užít si alespoň
část života pokud možno bez závazků a hezky, myšleno s přáteli nebo s více či méně
dlouhodobým sexuálním partnerem. I v této oblasti směřuje trend stále více k životu bez závazků
a povinností vyplývajících z dlouhodobého vztahu. Jsou velké možnosti, co se týká cestování,
vydělání peněz a následně jejich utrácení za příjemné věci či zážitky a podobně. Některá
zaměstnání kladou na pracovníky obrovské nároky, takže pro svobodné lidi bez závazků je
snadnější jim dostát, než pokud by měli rodinu, o kterou by bylo nutno se starat. Zdá se, že tento
trend je častější ve velkých městech a zatím více u mužů než u žen. Ženám se dříve tento životní
styl omrzí a touží po dětech a stabilním vztahu. Důvodem pro život single obecně může být důraz
na osobní svobodu a pohodlí, budování kariéry, strach ze závazků, přehnané nároky na
potenciálního partnera, u některých také zdravotní důvody a podobně.

7

Singles podle statistiků [online] 2011. [cit.2017-13-1]. Dostupné z: http://ihned.cz/c1-54213580-singles-podlestatistiku-rozvedena-matka-se-dvema-svobodnymi-dospelymi-detmi
8
HANÁČEK, Jonáš. s. 13
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4. Hlavní rozdíl mezi singles v církvi a „ve světě“
Nezadaní křesťané žijí a pracují obklopeni většinovou společností, proto na ně může okolí
pohlížet podobně jako na ty, kteří se nechtějí vázat, budují kariéru, nebo upřednostňují své
vlastní pohodlí před nutností starat se o rodinu. Jak uvidíme v níže uvedeném průzkumu, tyto
důvody sice nelze vyloučit, ale sami dotazovaní uvádějí důvody jiné.
Bohužel nemám k dispozici žádné statistické údaje o singles v církvích, ale vzhledem
k tomu, že v okolní společnosti má tento trend stoupající tendenci, dá se předpokládat, že i
v církvi to bude v blízké budoucnosti podobné. Bude pravděpodobnější, že noví přicházející
lidé budou nezadaní, bude pravděpodobnější, že i stávající členové nemusí cítit tak velký tlak
vstupovat do manželství v brzkém věku, když se ani jejich okolí ve školách či na pracovištích
tak nechová.
Rozdílů mezi single křesťany a singles „ve světě“ by se dala vyjmenovat celá řada, jako
např. Boží vedení a podobně, v této chvíli se zmíním o dvou nejmarkantnějších.
1.

Biblicky věřící křesťan věří tomu, že mimomanželský sexuální život je hřích. Jeden

z lákavých důvodů pro single život nevěřících lidí - sexuální vztahy bez manželství, proto pro
single křesťana nepřipadá v úvahu. Opodstatnění pro tento názor nacházíme jak ve Starém
zákoně např. v jednom z Desatera přikázání: „Nesesmilníš.“ (Ex 20,14), tak i v Novém
zákoně, kde Pavel říká, že smilníci a cizoložníci nebudou mít účast na Božím království.
(1K 6,9)
2.

Z několika míst v Bibli vyplývá, že věřící si nemá brát nevěřícího. Např.: „Nedejte se

zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími!...“ (2K 6,14), nebo vyučování apoštola
Pavla ohledně druhého manželství vdovy, kdy se může vdát, za koho chce, ale jen
v Kristu. (1K 7,39) Proto výběr případného budoucího partnera je pro mnoho křesťanů
omezen opět jen na křesťany.
Bylo by nepravdivé říkat, že se lidé občas nechovají proti těmto pravidlům. Při porušení
prvního pravidla by mělo následovat pokání a opuštění tohoto jednání. Při porušení druhého
pravidla a sňatku s nevěřícím člověkem je pak na nich, jak se jim podaří skloubit rozpor ve
víře. Někdy druhý partner uvěří, bohužel někdy nikoli a naopak věřící partner se od Boha
vzdaluje. Tomuto tématu se podrobněji věnuji v kapitole 8.4.
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5. Biblický pohled na singles s použitím práce Barryho Danylaka
Učitel, teolog a pastor Barry Danylak se ve své práci i teologickém výzkumu zaměřuje na
teologii, která se týká křesťanů žijících mimo manželství. Pro správné porozumění tomu, jak
chápe naději pro nezadané, je dobré projít i ty úseky Starého zákona, které zdánlivě mluví o
naprosto něčem odlišném, a to o důležitosti manželství, plodnosti a Božím požehnání v těchto
oblastech. Jeho knihu Redeeming singleness jsem použila jako nosnou pro téma singles
v Bibli.

5.1 Singles v příbězích Starého zákona
Při pročítání Mojžíšových knih a dalších biblických knih starozákonní historie si můžeme
všimnout, že se o svobodných či nezadaných lidech v podstatě nepíše. Pokud je zmíněna např.
neprovdaná dívka nebo panna, pak se jedná o situaci před manželstvím, nebo jde o pravidla
pro řešení nějaké situace u mladého člověka, který zatím do manželství nevstoupil.
Manželství je však bráno jako standard, normální stav. Ve Starém zákoně se dokonce ani
nevyskytuje výraz pro starého mládence.9
Danylak začíná knihou Genesis. Autorem manželství je sám Bůh, tím že na počátku stvořil
člověka jako muže a ženu. (Gen 2,18) První dva příkazy, které žena a muž poté od Boha
dostali, byly „plodit a množit se.“ (Gen 1,28). Danylak podtrhuje, že tento dvojitý příkaz
není určen jen lidstvu, ale je to zásadní a přirozený úkol daný od Boha celému stvoření.
Společně s tímto úkolem Bůh přináší lidem požehnání k jeho vyplnění. Manželství však není
jen prostředkem pro „množení a zaplnění“ země, ale je také míněno jako prostředek k tomu,
aby lidé prožívali intimní společenství, pomoc a podporu v rámci manželského páru a vzniklé
nové rodiny.10
V celé knize Genesis se setkáváme s důležitostí pojmu „símě“ nebo „potomstvo“. Poprvé
je to již v zahradě Eden, kde po pádu Eva dostává od Boha zaslíbení, že její símě rozdrtí hlavu
hada (satana) (Gen 3,15). Když budeme číst dál, vidíme opakující se model: vše se točí kolem
potomstva a toho, že ho Bůh žehná, zaslibuje. Nejpřednější bod smlouvy mezi Bohem a
Abrahamem je zaslíbení tolik potomstva, že ho nebude možno sečíst.(Gen 15,5) Rozhovor
9
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808549565. s. 580
10
DANYLAK, Barry. Redeeming singleness: how the storyline of Scripture affirms the single life. Wheaton, Ill.:
Crossway, c2010. ISBN 9781433505881. s. 30
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mezi Abrahamem a Bohem dokládá, že se jednalo o fyzické potomstvo. Abraham navrhuje,
aby zaslíbené potomstvo bylo z jeho syna Izmaele. Bůh však zaslibuje syna ze Sáry, jménem
Izák. (Gen 17,19). Totéž požehnání Bůh potvrzuje Izákovi (Gen 26,3-4). A podobné
požehnání ohledně země, potomstva a dokonce požehnání všech čeledí země skrze jeho
potomka obdrží i Jákob. (Gen 28,13-14)
Danylak takto ukazuje, že Bůh žehná patriarchům potomstvem, skrze potomstvo přichází
požehnání k patriarchům a navíc skrze ustanovení o potomku Boží požehnání přichází do
světa. Přední místo potomstva jako centrálního motivu Božích požehnání v Genesis
zdůrazňuje důležitost lidských bytostí žijících v manželství, které mají děti, jako základní
předpoklad realizace Božích požehnání ve světě. Přesto musíme říci, že potomstvo zaslíbené
ve smlouvě je ustanovení samotného Boha, ne lidská iniciativa.11
Příběh pokračuje, potomstvo Abrahama, Jákoba a Izáka se rozrůstá v národ Izrael. Při
odchodu z Egyptského zajetí, uzavře Bůh s Izraelem tzv. Sinajskou smlouvu (Deut.28,1-4)
Danylak shrnuje: „Zatímco patriarchům byl dán slib potomstva nepodmíněně,
Izraelitům na Sinaji byla podmíněně slíbena plodnost lůna a země. Manželství, děti a
materiální prosperita v zemi byly znakem poslušnosti vůči této smlouvě.“ 12
Základní znaky Božího požehnání, manželství a potomstvo, byly nezbytné v
izraelské společnosti ze dvou důvodů. Jednak proto, aby dědictví přidělené půdy zůstalo
v rámci rodiny, jednak proto, že potomstvo a půda byly nezbytné pro zachování něčího jména
po jeho smrti. Pokud člověk neměl potomky, znamenalo to, že ztratí půdu a jeho jméno
zanikne v rámci rodu i v rámci národa – a to se považovalo za horší osud než vlastní fyzická
smrt.13 To je např. důvodem, proč v 1. knize Samuelově 24,22 požaduje Saul na Davidovi
přísahu, že nevyhladí jeho potomstvo s ohledem na jeho jméno.
Pro případy, kdy zemřel muž, aniž by zanechal potomka, byl vypracován princip tzv.
Levirátního manželství.14 (Deut 25,6) Jak říká John Piper: „Je to úžasné opatření pro
zachování jména cestou tělesného plození. Jeho nejslavnějším příkladem je Bóazův souhlas,
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že se ožení s Rút a zachová tak jméno jejímu tchánovi Elímelekovi a jejímu manželu
Machlónovi. (Rút 4,10)15
Danylak prohlašuje, že uvnitř Izraele nemáme příklady lidí, kteří by dobrovolně zůstali žít
jako single. Pokud by to tak bylo, dobrovolně by na sebe přijali Boží soud. Jediným
člověkem, o kterém Starý zákon píše, že zůstal sám, byl prorok Jeremiáš. Jemu to ovšem
přikázal Bůh, jednalo se o specifickou situaci. (Jer 16,4) Jeremiáš měl zůstat bez ženy a bez
dětí na znamení Božího soudu, kdy Izraelci ztratí své potomky, narozené v této zemi.
Danylak tedy shrnuje, že povaha Božího vztahu s lidmi v Sinajské smlouvě byla vyjádřena
převážně ve světských a fyzických výrazech. Manželství a plodnost byly základními
prostředky, skrze které Bůh vybudoval svůj smluvní národ Izrael. Pokud by Izrael dodržoval
své závazky ve smlouvě, Bůh by mu žehnal fyzickým potomstvem, dědičně přidělenou
půdou, materiální prosperitou země. Ale protože Izrael z velké části selhával, slíbená
požehnání smlouvy byla ztracena. Nit naděje Božího pokračujícího vykupitelského díla
v lidské historii nakonec přešla z Abrahamovské smlouvy nikoli skrze Sinajskou smlouvu, ale
skrze jednostrannou Davidovskou smlouvu. V ní byla naděje lidstva nalezena v příslibu
budoucího královského potomka a jeho království.16 (2. Sam 7, 12-13)
5.2 Singles u proroků
Danylak dále líčí situaci v předexilní době, kdy proroci Ozeáš, Ámos, Izajáš opakovaně
nabádali lid, aby dodržoval Boží nařízení. Sinajská smlouva byla podmíněná, pokud lid
nebude nařízení dodržovat, bude mu odejmuto požehnání a naopak přijdou na něj Boží tresty.
Za všechny alespoň jeden příklad. Izajáš varuje lid, který svým chováním přestupuje Boží
nařízení, že přijdou nemoci, nedostatek, nepřítel a válka. Muži padnou v boji a ženy zůstanou
samy. (Iz 4,1)
Nevdat se, znamenalo pro ženy ve starověkém Izraeli nejen zřeknutí se Božího požehnání,
ale také hanbu, opovržení a nemilost.17
Ačkoli izraelský národ stále selhával a čekal ho Boží soud, Bůh zaslibuje, že ponechá
naději - pahýl, který bude símě svaté. (Iz 6,13). Danylak se dále zabývá tím, co by mohlo být
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oním pahýlem, připomíná, že pro slovo „símě“ je v hebrejštině použito stejné slovo jako pro
potomstvo, což je středobod slibů a požehnání ve smlouvách. 18
V deváté kapitole Izajášova proroctví se dočítáme charakteristiky tohoto svatého símě.
Narodí se jako dítě, ponese královskou autoritu, bude mít božskou identitu. V jedenácté
kapitole se dále dozvídáme: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá
ovoce.“(Iz 11,1). Danylak shrnuje Izajášovo proroctví jako zprávu o odcizení jednoho typu
semene, potomstva „zločinců“, a zároveň nadějeplnou zprávu o přicházejícím budoucím
mesiánském svatém potomku. Toto dítě bude pocházet z fyzické linie Jišaje a Abrahama ( což
charakterizuje onen pahýl či pařez v 11, ), ale bude také Božský jako „Immanuel“ a „Bůh
všemohoucí“, nový lid od Boha.19
Danylak dle rozboru Izajáše ukazuje, že tento potomek bude trpící (Iz 53,5). Skrze svoji
obětní smrt uvidí své potomky (Iz 53,10), kteří se stanou služebníky podle jeho obrazu a
budou to dědicové nového stvoření.20 Piper upřesňuje: „Až Mesiáš zemře jako ‚oběť za vinu’a
opět povstane, aby byl ‚dlouho živ‘, bude tímto svým velkým spásným činem plodit mnoho
dětí: ‚spatří potomstvo‘. Jinými slovy – tvorba nového Božího lidu Mesiášem se nebude
uskutečňovat tělesným plozením, nýbrž na základě smírčí smrti Kristovy.“21
S prorockým přechodem mezi starým a novým, nastává i dramatický a šťastný obrat pro
osamělé lidi. Tento obrat je reprezentován dvěma obrazy u Izajáše. První je obraz neplodné
ženy, která má jásat, protože: „…synů osamělé bude více než synů provdané, praví
Hospodin.“ (Iz 54,1) Druhý obraz se týká eunuchů, kleštěnců. „Kleštěncům, kteří dbají na mé
dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na
svých hradbách památník a jméno, lepší než synů a dcer. Dám jim jméno věčné, jež nebude
vymýceno.“ (Iz 56,4-5)
Danylak vysvětluje, že se jedná o doplňující se obrazy. Neplodná žena představuje ženy,
které nemohou rodit děti, kleštěnci zase neplodné muže. Oba obrazy by byly ostudou pro
Izraelce, žijící pod Sinajskou smlouvou. Jak víme, základem požehnání Sinajské smlouvy
byla plodnost lůna a všechna požehnání byla podmíněna fyzickým potomstvem. Následkem
díla trpícího služebníka jsou oba, neplodná žena i eunuch, požehnáni. Neplodná žena je nyní
18
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schopná přinášet něco mnohem většího – duchovní syny a dcery dle vzoru služebníka. Její
dědictví v potomstvu je mnohem větší než u plodné ženy, protože její manžel je sám Pán.
Eunuch, který dříve ani nesměl vstoupit do chrámu, má nyní trvalé místo v Hospodinově
domě. Přináší vzor oddané a loajální služby Bohu. V dávných dobách byli eunušští služebníci
obzvláště oddáni svým panovníkům, tuto oddanost můžeme vidět na proroku Danielovi, který
byl vzorem loajální a oddané služby svému Bohu. Ačkoli neplodná žena a eunuch představují
genderové portréty, požehnání, která reprezentují, nemají genderová specifika. Oba mohou
plodit duchovní potomky a oba mohou sloužit jako model oddané služby Bohu.22

5.3 Singles v Novém zákoně
5.3.1 Naplnění smlouvy
Na rozdíl od Starého zákona najdeme v knihách Nového zákona několik míst, kde se
nejenže mluví o životě dospělých lidí nežijících v manželství, ale dokonce se o tom mluví
v pozitivním slova smyslu. Ústřední postava NZ Ježíš Kristus nežil v manželství a je to
známo i o některých dalších výrazných osobnostech NZ, jako např. apoštol Pavel a Barnabáš.
Pro správné porozumění změny náhledu na otázku manželství a svobodného života, je
důležité se soustředit na posun paradigmatu mezi očekáváním toho, jak Bůh naplní sliby dané
Abrahamovi a jejich realizací. Danylak podrobně rozebírá otázku slova „símě“ nebo
potomstvo, či potomek – použití jednotného a množného čísla ve smlouvě s Abrahamem.
Ukazuje, že fyzické Abrahamovo potomstvo, Izrael, nenaplnil svou misi a Izajáš a proroci
začali mluvit o novém jiném způsobu, kterým Bůh naplní své sliby – přicházející símě. Vše
toto podrobně vysvětluje apoštol Pavel ve svém listu Galatským.23
Ve třetí kapitole Galatským Pavel jasně mluví o tom, že sliby byly naplněny nikoli skrze
Židy, ale skrze Ježíšovu smrt a že v Ježíši jsou požehnáni i pohané. (Gal 3,13-14) Oním
zaslíbeným potomkem je Ježíš. (Gal 3,16) Ve čtvrté kapitole se Pavel věnuje vysvětlování
rozdílu mezi lidem žijícímu v otroctví pod smlouvou, což připodobňuje k Hagar a jejímu
synovi Izmaelovi, a lidem, který je svobodný. V příběhu Abrahama v Pavlově interpretaci ho
představuje Sára a její zaslíbený syn Izák.
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Danylak shrnuje, že pravé potomstvo Abrahama není vymezeno skrze přirozené narození,
ale skrze narození duchovní v jednotě s Kristem. V Kristu má všechna požehnání nové
smlouvy a věčné dědictví nezávislé na jejich životních okolnostech. Ani manželství ani děti
nejsou základním znakem požehnání od Boha v nové smlouvě, neboť všechna duchovní
požehnání přicházejí skrze Krista. Také manželství a plodnost nejsou nezbytné pro obdržení
dědictví, protože v Kristu máme nepomíjející dědictví v nebi.24
Dále pokračuje: „Tato realita nezmenšuje neodmyslitelnou radost a naplnění, které
manželství a děti přináší, ani nesnižuje hluboký evangelijní potenciál svědectví, který
křesťanské manželství může ukazovat nespasenému světu. Ale znamená to, že manželství už
není nezbytné pro náš život v nové smlouvě tím způsobem, jak tomu bylo ve staré Sinajské
smlouvě. Toto je osvobozující pravda, která má vzrušující teologické důsledky.“25
Autor se dále zabývá myšlenkou, že Ježíš jako ten, skrze koho máme všechna
požehnání nové smlouvy, je dostatečný zdroj. Všechna ostatní materiální požehnání
jako je jídlo, oblečení, zdraví, manželství, rodina apod. naprosto blednou v porovnání
s požehnáními, která Bůh dal lidem v Kristu. Tato požehnání zahrnují plné a kompletní
usmíření s Bohem a naše svaté dědictví jako členy jeho věčného království. Danylak
upozorňuje, že neříká, že zdraví, manželství, děti, rodina, kariéra a atp. nejsou
požehnání od Boha. Svými slovy vyjadřuje, že i kdybychom ztratili své zdraví,
manželství, děti a cokoli, neztratíme ani plné požehnání v Kristu jako děti nové
smlouvy, ani plnost očekávaného nehynoucího dědictví v nebi. I kdybychom nikdy
nenašli manžela, nebo nemohli mít děti, v Kristu naše požehnání od Boha nikdy není
menší. Stejně tak osamělé osoby, ať už je jejich samota způsobena čímkoliv, nejsou
méně požehnané než ti, kteří žijí v manželství se spoustou dětí a vnoučat. Život singles
může být mocným svědectvím evangelia, pokud se na něj díváme jako na oslavu
kompletní dostatečnosti Krista. Kdo si vybere single život kvůli službě království, ten
svobodně demonstruje úplnou dostatečnost Krista pro to, aby i osamělý člověk byl plně
požehnanou součástí nové smlouvy. Ale to neznamená, že každý svobodný křesťan vidí
vědomě svůj single život tímto způsobem.26
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Dále se Danylak zabývá otázkou, jak vstoupit do oné nové smlouvy. Bibličtí pisatelé, ať už
ti, kteří píší jako přímí svědkové Ježíšova vyučování, tak i apoštol Pavel jsou v tomto
kontinuální. Lidé do nové smlouvy vstupují a členem nové rodiny se stávají díky novému
narození. Ježíš o tom mluvil s židovským učitelem a farizeem Nikodémem. (J 3,3-6) Podobně
říká apoštol Pavel v listu Galatským, jak Židům, tak pohanům, že syny Abrahamovými jsou
lidé víry (Gal 3,7) a skrze víru jsme my syny Božími. (Gal 3,26)
John Piper dodává: „…součástí Božího lidu smlouvy vás nečiní tělesný původ
z Abrahama, nýbrž víra v Krista. A Petr praví, že dědictví nezískáváme manželstvím a
potomstvem, nýbrž dílem Kristovým a znovuzrozením (1.Pt 1,3-4) Takže Ježíš, Pavel i Petr
říkají, že do Boží rodiny se děti rodí a své dědictví získávají nikoli manželstvím a plozením,
ale vírou a obnovou. To znamená, že svobodní věřící lidé nejsou v rození dětí pro Boha nijak
znevýhodněni a ve všeličem mohou mít dokonce velkou přednost. Apoštol Pavel byl
svobodný věřící a o svých obrácených řekl: ‚I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců
mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium.‘ (1.K 4,15)
V 1. Tesalonickým říká: ‚…byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti.‘ I o
mnoha svobodných věřících ženách bude řečeno, že byla velkou matkou a nikdy se
nevdala.“27

5.3.2 Eunuchové u Matouše
Základní oddíl, kde se Ježíš dotýká tématu života lidí, kteří zůstanou svobodní, je zapsán
v Matoušově evangeliu. Farizeové se ho ptají na záležitosti ohledně rozvodu. Ježíšova
pravidla byla často tvrdší, než ukládal židovský zákon, proto učedníci pravili, že jestli je to
tak, je lepší se neženit. Nato Ježíš říká: „Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od
narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří
nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit,
pochop.“(Mt 19,10-12) V jiných překladech např. ČSP ti, kteří nežijí v manželství, jsou
přeloženi doslovněji jako eunuchové. Danylak věnuje hodně místa tomu, aby přiblížil život a
náhled starověkého světa na život eunuchů. Ve starověkém Izraeli ani v řecko-římské kultuře
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nebylo zvykem, dělat z mužů kleštěnce. Tento zvyk pocházel z východních říší, kde si
panovníci tímto zajišťovali věrné a oddané služebníky a úředníky.
V případě tohoto oddílu Danylak v podstatě přeskakuje první dvě kategorie eunuchů,
protože tito se jimi stali nedobrovolně. Zajímavá je pro něj až kategorie třetí. Zabývá se
důvody, proč Ježíš použil pro demonstraci toho, co chtěl říci, právě eunuchy a navrhuje tyto
jejich tři charakteristiky jako vhodné důvody:
1) Slovo eunouchos neznamenalo pouze lidské nebo zvířecí kleštěnce, ale také se takto
nebo podobně nazývaly různé druhy ovoce, které měly společnou vlastnost – nevznikla v nich
semena. Pokud tedy Ježíš použil slovo eunuch v tomto kontextu, pak to znamenalo, že se
tento člověk nejen dobrovolně neoženil pro Boží království, ale také se vzdal práva na
manželství a potomstvo. To je obzvlášť významné ve světle důležitosti potomstva skrze Starý
zákon a smluvní požehnání.
2) Ježíš mohl použít tento termín, aby se distancoval od řecko-římského náhledu na
manželství. Jak Danylak objasňuje na jiném místě knihy, řecko-římský pohled byl takový, že
manželství často přináší problémy a stres, je nutno se o manželku a děti starat, stojí to peníze.
Lepší pro moudrého muže je pořídit si milenku, prostitutku nebo otrokyni. Pokud ale Ježíš
použil výraz „stal se eunuchem“, znamená to, že kromě manželství a potomků se tento člověk
pro Boží království vzdal i sexuálního života.
3) Ježíš mohl použít tento výraz pro to, jací byli eunuchové jako služebníci. Jak také
Danylak podrobně rozebírá jinde, eunuchové jsou známí z asyrské kultury, kde byli
důležitými služebníky na královském dvoře. Protože neměli vlastní rodinu a tím ani vlastní
zájmy např. získat dědictví pro své děti, byli považováni za oddané a loajální služebníky krále
a jeho dynastie. Často zastávali vysoké a důležité posty.
4) Ježíš možná použil ve své odpovědi příklad eunucha pro spojitost s Izajášem 56,3-5, kde
je eunuchům dána nová naděje, že budou součástí eschatologické nové Boží rodiny, bude jim
dáno dědictví a věčné jméno lepší než jméno synů a dcer.28
V Ježíšově výroku byli někteří eunuchové dobrovolní a někteří nedobrovolní. V současné
době také někteří křesťané zůstali svobodní dobrovolně a někteří nedobrovolně. Někdo může
mít vrozené vady, které pro něho činí manželství nemožné nebo nevhodné. Někteří jsou sami
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z důvodu nedostatku vhodných partnerů. Ať tak či tak, každý svobodný stav není tím, co Ježíš
myslel, když mluvil o tom, být eunuchem pro Boží království. Dobrovolní eunuchové jsou ti,
kteří rozpoznávají, že jejich úkol od Boha, ať je to cokoli, může být nejlepší, když nevstoupí
do manželství. A je jedno, jestli na určitou dobu anebo na celý život.
Danylak na závěr shrnuje, že ne každý může přijmout tu myšlenku, že zůstat svobodný je
lepší než vstoupit do manželství, ale kdo to přijmout může, ať to přijme. Pro některé křesťany
je zůstat svobodný pro Boží království lepší než vstoupit do manželství, ale pro jiné, nejspíše
pro většinu, nikoli.29
Další úsek, kterému se Danylak věnuje, je Ježíšova odpověď saduceům, s kýmže bude
trávit věčnost žena, která měla sedm manželů. Ježíš odpovídá asi překvapivě pro všechny
posluchače, že v budoucím věku se lidé nebudou ženit ani vdávat. (Lk 20,34-36) Někteří
idealističtí mladí se domnívají, že svobodný život je jen na chvíli než najdou věčnou
spřízněnou duši v manželství. Tato pasáž jasně ukazuje, že opak je pravdou a manželství je
jen dočasné. Tak jak se říká: „Dokud nás smrt nerozdělí“. Před Božím trůnem a na věčnosti
budeme jako svobodní volní jednotlivci.30
Ačkoli žil Ježíš zde na zemi jako svobodný muž, žil bohatým životem, co se týká osobních
vztahů se členy nové rodiny a lidmi, kterým sloužil. Na jeho životě vidíme na několika
místech, že jeho fyzická rodina šla poněkud do pozadí a do popředí zájmu a péče nastoupila
rodina nová, duchovní. Na několika místech zaslibuje svým učedníkům, když kvůli němu
opustí své zázemí, že dostanou mnohem více dětí, bratrů, sester, ...
Výkřik ženy z davu o tom, že je blahoslavená ta, která Ježíše porodila (Lk 11,27-28),
využívá Ježíš pro to, aby nabídl korekci tohoto názoru. Pravé požehnání se nenachází v rodině
a dětech (dokonce, ani když máte perfektní dítě, jako je Ježíš!), ale v upřímném naslouchání
Božímu slovu a následování ho, v poctivosti před ním a ve správném vztahu s ním. Právě to
se Ježíš chystal nabídnout a dokončit pro hříšné lidi skrze svoji oběť na kříži.31
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5.3.3 Pavlova vize pro životy svobodných v církvi
Nejznámější místo v Novém zákoně, které je věnováno manželství, rozvodu a svobodnému
životu, je bezesporu 7. kapitola 1. listu Korintským. Danylak se zastavuje hned u úvodní věty
této kapitoly: „Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy.“(1K 7,1) a
ukazuje, že je možno ji chápat různým způsobem, nejen v závislosti na zvoleném překladu.
„Žije bez ženy“ je někde překládáno jako „nedotýkat se ženy“. Převažující názor soudobých
komentátorů je ten, že Pavel v této kapitole odpovídá na dotazy skupiny Korinťanů, kteří byli
asketicky32 motivováni.33
Danylak ukazuje na dalších textech této kapitoly, že nenachází pro tuto teorii, tedy že by
Korinťané byli negativně nastaveni vůči sexuálním vztahům a podporovali asketický způsob
života, žádné důkazy, právě naopak. Další texty opakovaně vykreslují korintskou církev jako
společenství, které se potýká se světskou i kultovní sexuální amorálností, jako je smilstvo,
prostituce, cizoložství nebo homosexualita.34
Pro správné porozumění textu je dobré znát situaci v Korintu, ve kterém se nacházela
Pavlova mladá církev. Danylak vysvětluje, že vedle Říma, Alexandrie a syrské Antiochie byl
Korint nejvýznamnějším a největším městem říše. Žilo v něm více než 100000 obyvatel,
přistěhovalí Římané, domácí Řekové a směsice přistěhovalců z celého středomořského světa.
I na jménech, která zaznějí v souvislosti s církví, je vidět, že tam byli členy jak Římané, tak
Řekové i Židé.
Křesťané z židovského prostředí vycházeli z židovské tradice přístupu k manželství.
Manželství ustanovil při stvoření Bůh, je to něco dobrého a prospěšného.
Křesťané vzešlí z řecko-římské tradice prožívali kolem manželství velké dilema. V jejich
myšlení se prolínaly různé filosofické názory a tradice.35
32
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Danylak shrnuje, že Korinťané mohli mít mnoho různých pohledů na otázky spojené
s manželstvím. Pro některé mohlo být manželství bráno jako politická povinnost. Korint byl
římská kolonie, nařízení císaře Augusta ohledně manželství byl zákon. Jiní, především etničtí
Řekové, měli možná antipatii vůči říši a viděli v Pavlově doktríně nástup příchodu nových
pořádků Království Božího. Manželství bylo bráno jako něco dobrého vzhledem k tomu, že
v něm bylo možno vychovávat děti, ale také neslo ekonomické starosti a možné nepohodlí a
stres. Chudší muži, kteří přišli do Korintu za prací, měli starosti, jak uživit sami sebe, natož
manželku a případné potomky. Někteří bohatší se uchylovali raději k tomu, že měli osobní
kurtizány, což pro ně bylo ekonomicky výhodnější, než živit manželku. Na tomto dobovém
pozadí Danylak tedy nastiňuje základní dilema Korinťanů, které se týká osobní a ekonomické
svobody a osobní povinnosti a odpovědnosti.36
Pavlova odpověď vychází dle Danylaka ze čtyř zdrojů.
1) Pavel si je vědom pohledu SZ na manželství a sexualitu. Podle toho sexuální jednota
znamená jednotu manželskou, která podle Ježíše je dána Bohem.
2) Pavel se dívá na tuto otázku christologicky. Novozákonní lidé jsou plně požehnáni
Bohem skrze jediného Božího syna Ježíše. Už více neplatí, že pro Boží požehnání je nutné
manželství. Proto říká, že každý má zůstat jak je, někdo svobodný, jiný v manželství.
3) Třetím pramenem je zachovalá ústní tradice Ježíšových výroků ohledně manželství,
rozvodu a svobodného života. Pavel jasně rozlišuje učení, které pochází přímo od Pána, že
žena nemá od muže odcházet (1K 7,10), a které říká Pavel sám (1K 7,25).
4) Posledním zdrojem je Pavlův výrok být Židům Židem a pohanům pohanem (1K 9,2021) Pavel neváhá shromáždit aspekty vlastní domácí kultuře, aby prosadil svou zprávu nebo
postup křesťanského učednictví. Píše v takových termínech, aby mu místní komunita
rozuměla.37

každého. Aristoteles považoval manželství a rodinu za něco dobrého, co přispívá k dosahování pravého štěstí.
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Danylak podrobně rozebírá celou sedmou kapitolu. Ve verších 1-7 se zabývá Pavlovou
odpovědí na otázku Korinťanů, zda je moudré se zdržet manželství, obzvlášť ve světle
„nynější tísně“, které čelili. Pavel dává překvapivou odpověď. Říká, že je dobré nevstupovat
do manželství, ale pouze tehdy pokud jsou schopni mít plně pod kontrolou svůj sexuální život
a zůstat v sexuální čistotě. Je si vědom jejich převládajících dispozicí k různým sexuálním
aktivitám i mimo manželství. Proto dává radu, aby každý měl svého vlastního partnera.
Danylak říká, že spíš než proti polygamii, která se v řecko-římském prostředí vyskytovala
výjimečně, je toto zaměřeno proti zvyklostem mít milenku nebo kurtizánu. Verše 5-6
„neodpírejte se navzájem“ pak spíše než na asketické tendence mezi manžely podle něho
ukazují na místní trend, že pokud měl již muž žádaný počet potomků, zanedbával manželský
vztah. Celkově se Pavel drží SZ názoru, že pro prožívání sexuálního vztahu je právě jen
manželství Bohem schválené místo. Žít jako svobodný člověk bez manželství považuje za
dobrou věc, která ale není pro každého.38
U verše: „Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svůj
vlastní dar, jeden tak, druhý jinak.“ (1K 7,7) se Danylak zabývá tím, zda lze tento „dar“
chápat jako dar Ducha svatého, charisma. Dochází k závěru, že ano, jedná se o charisma,
neboť je to dar Boha ne každému, ale jen některým, manifestuje Ducha svatého, přináší něco
dobrého církvi. Charisma svobodného života definuje jako: „Duchem poskytnutou svobodu
sloužit celým srdcem Králi a Božímu království bez přílišného rozptylování touhou po
sexuální intimitě, manželství a rodině.“39 Pavel ale nenaznačuje, že by i manželství bylo
duchovním darem. Manželství zůstává pro mnoho z nás normou, protože tak jsme byli
utvořeni. Jedná se o dar od Boha, tak jako všechny dobré věci jsou darem od Boha (Jan 1,17).
Charisma svobodného života je však něco víc. Navíc, návrh že by „dar“ manželství byl
doplňujícím darem k daru svobodného života, by zanechal nedobrovolně svobodné
v rozporuplném stavu. Oni nemají „dar“ manželství, ale nemají ani dar svobodného života,
protože touží po manželství. Pavel říká, že tento dar mají jen někteří, jiní mají zase jiné dary,
jak rozděluje Duch svatý. (1K 12,11)40
Někdo by mohl namítnout, že Pavlův výrok, že je pro člověka dobré nedotýkat se ženy
(1K 7,1 ČSP), je v rozporu s Božím prohlášením: „Není dobré, aby člověk byl sám.“
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(Gen 2,18) Danylak míní, že Pavel nebyl zastáncem celibátu pro každého, jak jsme si již
vysvětlili. Také podotýká, že ačkoli bylo v Genesis manželství ustanoveno, neznamená to, že
by bylo jediným opatřením proti osamělosti. Ježíš byl svobodný muž, ale nebyl to osamělý
muž bez rodiny a vztahů. Také Pavel byl ponořený do vztahů své nové rodiny. V jeho listech
můžeme mnohokrát číst, jak oslovuje muže a ženy v církvi jako své bratry (Ř 1,13), sestry
(Fm 2), děti (Ga 4,19), syny (1Tm 5,1-2), a podobně. Ježíš i Pavel investovali všechen svůj
čas a energii do Království Božího a ani Pavel ani Ježíš nežili osamělý život. Danylak
vysvětluje, že ačkoli nežili ve fyzické intimitě s nikým, zažívali intimitu na jiné úrovni, a to
v duchovní jednotě s bratry a sestrami v Kristu, v jedné mysli v modlitbě a chvále, ve sdílení
věčné naděje a ve sdílení evangelia a činění učedníků.41
Verše 8-16 dávají odpovědi jak lidem v manželství, tak i svobodným. Pavel se věnuje
Speciálně vdovám. Jeho odpověď odpovídá tomu, co píše v 7,1. Je lepší zůstat svobodný, ale
pokud by jim to bylo zatěžko, ať se vdají (1K 7,8-9). Také nabádá se nerozvádět s nevěřícím
partnerem, pokud on je ochoten v manželství s věřícím člověkem setrvat.42
Danylak považuje za jádro odpovědí apoštola Pavla Korinťanům prohlášení ohledně toho,
že je lépe pro neprovdané, aby zůstaly tak, jak jsou. (1K 7,25-26) Napřed je však potřeba
projít tři otázky: důvod k napsání 7,17-24, dále identitu „panen“, v ČEP je použito slovo
„neprovdaných“ (1K 7,25) a identitu „nynější tísně“ v ČEP „co má přijít“. (1K 7,26).
Danylak ukazuje, že Pavel napsal 1K 7,17-24 jako ilustraci k tomu, že nikdo nemusí měnit
svůj stav poté, co ho povolal Kristus. Žádný status není v Boží rodině méněcenný nebo lepší,
ani otrok, ani Žid, ani svobodný a ani ženatý. Otázku ohledně použití slova „panny“ Danylak
vysvětluje tak, že Pavel toto slovo použil pro různé kategorie lidí nežijících v manželství, jak
ženy, tak muže. Otázku „nynější tísně“ někteří vykladači vysvětlují tak, že to Pavel myslel
apokalypticky, že se blíží konec světa. Danylak se však pozastavuje nad tím, jak potom
vysvětlit Pavlovy rady mnohým, aby vstoupili do manželství? A také, jak toto vysvětlovat
nyní po 2000 letech? On sám se přiklání k názoru, že vzhledem k tomu, že Pavlem použité
slovo pro tíseň se používalo pro označení buď obležení města, nebo nedostatku potravin, či
označovalo hlad, i v tomto případě se jednalo o ekonomickou krizi.43
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Další verše: „Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. Ale i když
se oženíš, nezhřešíš. A vdá-li se dívka, nezhřeší. Dolehne však na ně tíseň tohoto času. Toho
vás chci ušetřit.“ (1K 7,27-28) ukazují Pavlův postoj, že každý může zůstat v tom stavu, ve
kterém byl povolán, protože v Kristu není žádný stav lepší nebo horší. Druhý faktor, který je
zde zastoupen, je adresován směrem ke klasické řecko-římské manželské debatě. Pavel radí
nevstupovat do manželství, ačkoli manželství není hřích, pro některé je, pro jiné nikoli. Ale
upozorňuje, že s manželstvím jsou opravdu spojené různé potíže či strasti, svobodný život je
v mnoha ohledech jednodušší.44
Při rozebírání 7,29-31 staví Danylak proti sobě dva názory. Prvním je názor Stoiků, kteří
považovali manželství za nezbytné kvůli kosmologickým důvodům zachování vesmíru a
světa. Kosmologický horizont křesťana však zahrnuje kromě současnosti také věčnost.
Danylak nastiňuje, že pokud si lidé vyberou zůstat svobodní kvůli Království Božímu, protože
rozpoznali, že své pravé naplnění nacházejí ve vztahu s Kristem a svůj život orientují skrze
toto přesvědčení, stávají se viditelnými znameními přicházejícího nového věku. Slouží jako
znamení, protože svět nezná takový druh záměrného svobodného života. Jejich život je velké
svědectví pro církev i mimo ni o plnosti života v Kristu, což je součástí Duchovního daru
svobodného života.45
Verše 32-35 ukazují rozdíl oproti řecko-římskému přístupu k případným potížím
vycházejícím z manželství. Zatímco tam je manželství bráno jako osobní nepříjemnost, která
obtěžuje člověka, Pavel je ukazuje jako něco, čeho by rád čtenáře ušetřil, protože tyto potíže
komplikují jejich případnou službu Bohu a odvádějí je od ní. Danylak rozebírá verš 35: „Toto
vám říkám k vašemu prospěchu, ne abych vás omezoval, ale abych vás vedl k počestnosti a
k nerušené oddanosti Pánu“ (1K 7,35 ČSP), kde vypichuje tři faktory služby: jednak, že
jejich život by měl být takový, aby jim nebylo možné něco vytknout, tedy svatý a spořádaný.
Dále služba by měla být oddaná, což evokuje vztah eunucha ke svému králi, o kterém jsme se
zmiňovali při rozboru Matouše 19. A v neposlední řadě je důležité slovo „nerušené“, čili bez
rozptylování, což bylo probíráno v souvislosti s životem v manželství či bez manželství.46
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5.4 Shrnutí knihy
Závěr knihy Danylak věnoval celkovému shrnutí. Ježíš Kristus je naplněním slíbeného
símě, v něm je pravé Abrahamovo potomstvo, dědicové věčného dědictví od Boha. Všechna
požehnání nové smlouvy jsou dána skrze Krista, takže manželství už více není základním
znakem smluvního požehnání. Křesťané jsou plně požehnáni Bohem, ať už jsou svobodní či
žijí v manželství, jsou bohatí či chudí. Apoštol Pavel rozlišuje duchovní dar svobodného
života. Charakterizují ho tři znaky. Člověk, který ho má, žije díky Boží milosti mimo
manželství, mimo sexuální vztahy. Dále žije život svobodný, jednodušší, naplněný Kristem.
Je to život věnovaný stálé službě Bohu a Božímu království.
Danylak dále píše, že trendy, které lze vidět v západní společnosti, ukazují, že instituce
manželství zažívá úpadek, židovsko-křesťanský přístup k manželství ztrácí vliv na širokou
společnost. Západní trendy v přístupu k manželství a sexuálnímu chování se nápadně
podobají způsobům známým z pohanského Říma. Je třeba znovu zřetelně mluvit a vyučovat,
co je typický biblický křesťanský pohled na manželství a svobodu. Nynější mládež je pod
palbou zmatených zpráv týkajících se vztahů a sexuality. Naše kultura idealizuje neukojitelný
chtíč po sexuální intimitě a materiálních požitcích. Je třeba připomínat, že základní princip
evangelia je, že Boží království je zde na dosah ruky a dokonalé uspokojení se dá nalézt jen
ve smíření s naším Bohem v Ježíši Kristu.
Západní svět dává nepřiměřenou hodnotu individualismu a spojuje ho s tendencí žít
osaměle. Tomu by se měla církev vzepřít, píše Danylak. Svobodní křesťané nepopírají princip
z Genesis, že není dobré pro člověka žít sám. Ani Ježíš, ani Pavel, ač svobodní, neměli
nedostatek mezilidských vztahů, naopak díky svobodě a flexibilitě jejich stavu jich měli
mnoho co do počtu i hloubky. Svobodní křesťané mohou žít sami, v komunitě, se
spolubydlícím, s rodiči, je více možností. Danylakovi se jeví možnost žít sám jako nejméně
uspokojující pro jejich osobní a duchovní prospěch.
Na závěr připomíná, že jak křesťanské manželství, tak svobodní křesťané žijící naplno,
jsou svědectvím evangelia. Manželství svědčí o neměnné Boží lásce, křesťanští singles svědčí
o dostatečnosti Krista pro život a plném požehnání skrze něho, i když bez dětí a manželství.
To ukazuje nejen na spokojenost pro tento čas, ale i na věčné dědictví v Božím království.
Křesťanský svobodný život žitý jako svědectví této pravdy evangelia je vykoupený život.47
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5.5 Osobní postřehy
Domnívám se, že podrobně a precizně propracovaná teologie „singlenesss“, jak ji autor
předkládá, může svobodným lidem přinést velké povzbuzení. Tento život nemusí být chápán
jako nějaký „plán B“, něco druhořadého. Takto pojaté podrobné vyučování bylo pro mě
novinkou a povzbudilo ve mně chuť neříkat si, co všechno nemám, co bych mít chtěla, ale
ukázalo mi svobodný stav z Boží perspektivy jako něco, co může být velmi dobré. Obzvlášť
mě zaujal posun mezi starozákonním a novozákonním přístupem k manželství a svobodnému
životu. Zdá se mi, že určitým způsobem se v nás i v lidech kolem nás, drží „starozákonní
teologie“ a podle toho posuzujeme, jak je náš život úspěšný a šťastný. Myslím, že takovéto
vyučování by mohlo být přínosem pro mnoho, nejen svobodných křesťanů, protože to
pomůže dívat se na svobodný stav z jiného úhlu. Vzhledem k tomu, že se mi zdálo zásadní
pro mé téma, věnovala jsem této knize a závěrům z ní vycházejícím značné místo ve své
práci.
Na druhou stranu se domnívám, že autor vyvyšuje především ten svobodný život, který je
žitý s duchovním darem svobodného života a s rozhodnutím sloužit Kristu. O lidech, kteří
nevstoupili do manželství, protože chtěli být poslušní Bibli v tom, že nemají hledat partnera
mimo církev, se nijak moc nezmiňuje a do výše zmíněné kategorie je nezahrnuje. Vyvstává
mi tedy otázka, jaký je jejich život a místo? Tito lidé tvoří značnou část single křesťanů. Těch,
kteří v sobě rozpoznali duchovní dar, a pro něj a pro službu zůstávají svobodní, je, řekla bych,
podstatně méně. Kniha přistupuje k problematice věroučně, Biblicky ukazuje Boží pohled na
svobodný život, ale téměř vůbec se nezabývá praktickou stránkou věci, konkrétními
potřebami lidí, jejich zápasy, radostmi či problémy v běžném životě žitém v tomto stavu.
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6.

Starší singles v Apoštolské církvi – průzkum mezi pastory

Pro účely této práce byl vypracován dotazník (Obrázek 2 v Příloze)48 určený do sborů
Apoštolské církve. Vyplněný jsem ho obdržela z 22 sborů z celkových 53. Byl zaměřen
jednak na určité statistické údaje týkající se starších svobodných a nezadaných lidí nad 30 let
v naší církvi a také na názory pastorů, jak se této kategorii křesťanů věnují, jakou službu by
pro ně doporučovali a podobně.
Z dotazníku vyplývá, že procentuální zastoupení osamělých lidí v naší církvi není nijak
vysoké. O to víc se však mohou cítit osaměle a opuštěně. Dle dodaných dat od pastorů je
celkově nezadaných starších nad 30 let v těchto sborech 125. To je 8,8 % z evidovaných členů
těchto sborů. Výsledky jsem zpracovala do grafů, které se nacházejí v Příloze, Kapitola 12.3.

6.1 Rozdělení dle pohlaví
Jak je vidět v grafu 149 většinu nezadaných v těchto 22 sborech tvoří ženy, konkrétně 70 %
(88 žen) a 30 % je mužů (37 mužů). Pokud bychom teoreticky předpokládali, že tento poměr
můžeme vztáhnout na celou denominaci, kde dle statistiky z roku 2016 je 3723 řádných členů,
bylo by nezadaných žen 230 a mužů jen 97. Tento poměr mezi ženami a muži pravděpodobně
nikoho nepřekvapí, je obecně známo, že žen je v církvích více než mužů, naše denominace
v tomto ohledu není výjimkou.

6.2 Věk
V grafu 250 vidíme věkové rozložení nezadaných mužů a žen ve 22 sborech AC, které se
zúčastnily ankety. Vidíme, že v nižší věkové kategorii je ještě počet mužů i žen přibližně
stejný, ve vyšších věkových kategoriích pak single muži postupně ubývají, na rozdíl od žen.
Může být až překvapující, jak velké je procento žen seniorek v rámci nezadaných.
Z některých sborů přišla odpověď, že hlavní skupinu nezadaných u nich tvoří lidé
v rozmezí 20-30 let, tuto kategorii jsem ale v dotazníku neudávala, chtěla jsem se zaměřit na
starší singles.
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6.3 Rodinný stav
Následující grafy 3 a 451 ukazují rozdělení svobodných, vdov a vdovců a rozvedených.
Muži singles jsou ve třech nižších věkových kategoriích převážně svobodní, jen v nejstarší
kategorii převažují vdovci (2) a jeden rozvedený.
Ženy singles převažují co do počtu svobodné jen v nejmladší kategorii, v druhé a třetí
věkové kategorii převažují rozvedené ženy. V nejstarší kategorii je výrazný nárůst vdov. Tato
skutečnost odpovídá všeobecně známé celospolečenské situaci, kdy se ženy obecně dožívají
vyššího věku než muži.
Překvapující pro mě bylo zjištění, že svobodných mužů i žen ve dvou nejmladších
kategoriích je naprosto stejně. Onen nepoměr ve prospěch počtu žen oproti mužům se zdá být
způsoben velkým počtem rozvedených žen ve věku nad 40 let.

6.4 Služba
Singles jsou v Apoštolské církvi zapojeni do služeb a činnosti církve, jak je dobře vidět na
grafu 552. Dá říci, že přibližně dvě třetiny se aktivně podílejí na chodu místních sborů nebo
jiným způsobem slouží v nějaké křesťanské službě.
Výsledky dotazníku potvrzují celkem obecné povědomí a ukazují, že ženy se oproti
mužům více zapojují do služby dětem a mládeži, muži mírně převažují v technických
záležitostech a vedoucích pozicích. Ženy jsou aktivní v různých drobnějších služebnostech,
35 % z nich má službu udanou jako jinou z předem nabídnutých možností.
U 36 % žen a 38 % mužů nebyla uvedena žádná služba.

6.5 Pastorační témata
Další otázkou položenou pastorům bylo, jaké otázky s nezadanými nejčastěji řeší. Pastoři
vidí velkou potřebu povzbuzování, řeší otázky osobnostní zralosti a zralosti k celoživotnímu
vztahu, vnitřní uzdravení. Také řeší klasické starosti, které se týkají rodin, dětí, starosti
starších lidí. Objevila se i témata jako nerozhodnost, neodpuštění, zodpovědnost, strach,
beznaděj, komunikace. Dalším tématem byly finance.
51
52

Kapitola 13.4 Výsledky dotazníku do sborů AC
Tamtéž

31

6.6 Tipy na témata pořádaných akcí
Poslední otázkou bylo, jaká témata akcí, seminářů apod. by pastoři viděli za dobré a
užitečné, aby byly pro nezadané křesťany pořádány. Zde jsou:
Boží plán, možnosti seznámení, zábrany seznámení a jak je odstranit, představy, které
mohou být překážkou, jak jednat se strachem, rozhodnost, odpuštění, modlitby, jak se
vyrovnat se samotou a jak najít její hodnotu, jak se vyrovnat se stářím, manželství není
všelék, jak rozumně hospodařit s penězi, o rozpoznání času vylétnutí z hnízda.
Další navrhovanou aktivitou byla společná setkání, dovolená, pobyt, klub.
Objevil se také názor, že všechny možné semináře a akce jsou k dispozici, ale nezadaní na
ně ne vždy jedou, ačkoli by to pro ně bylo přínosem a potřebovali by to. Někteří pastoři se
vyjádřili doslova tak, že je občas problém singles někam dostat.
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7.

Průzkum mezi staršími singles v církvi

V průběhu podzimu 2016 byl pro účely této práce vytvořen dotazník, který jsem předložila
jednak na podzimním Pobytu pro nezadané, který pořádá Apoštolská církev, a jednak byl
distribuován skrze pastory a další křesťany do sborů AC. Dotazník byl anonymní,
dobrovolný, určený svobodným, rozvedeným a ovdovělým lidem nad 30 let, ochotné seniory
nevyjímaje. Respondenty byli většinou členové AC, případně křesťané z příbuzných církví
napojeni na službu nezadaným v AC.
Dotazník vyplnilo 85 dobrovolníků, z toho bylo 56 (65,9 %) žen a 29 (34,1 %) mužů.
Výsledky jsou přehledně zpracovány v grafech v Příloze 12.4.53
.
7.1 Věk
Rozdělení respondentů podle věku a pohlaví ukazuje graf 654. Z grafu je patrné, že ankety
se zúčastnily i ženy seniorky, přičemž nejvíce bylo žen z nejmladší kategorie, potom
v závislosti na věku postupně ubývaly. Muži obsadili jen dvě nejmladší kategorie, zhruba ve
stejném poměru.

7.2 Rodinný stav
Zúčastnění muži byli většinou svobodní. Svobodných žen bylo nejvíce v nejmladší
kategorii. V ostatních kategoriích převážely rozvedené ženy, což odpovídá i předchozímu
zjištění v kapitole 6. Rozvedených osamělých žen ve věku nad 40 let je více než svobodných.
Vdovců a vdov bylo minimum. Znázornění je v grafech 7 a 855.

7.3 Vzdělání
Zajímavé údaje předkládají grafy porovnání nejvyššího dosaženého vzdělání – grafy 9 a
1056. Zatímco většina žen má vzdělání střední s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání, muži
jsou zastoupeni nejvíce v kategorii vyučen. Toto je trochu smutné zjištění pro vzdělané single
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ženy křesťanky. Dalo by se jistě polemizovat, jestli to, že zůstaly svobodné, je proto, že
studovaly v době, kdy jiné vybíraly partnery, nebo protože mají příliš vysoké nároky na
partnera a tudíž ho v církvi nenachází (častým přáním žen je, aby je jejich partner v této
oblasti převyšoval nebo rozdíl v duševní oblasti nebyl příliš velký), nebo je křesťanství víc
lákavé pro chytré ženy než pro chytré muže? V každém případě, na rozdíl od světa, kde
převažují muži single s vyšším vzděláním, v církvi tomu tak není.

7.4 Zaměstnanecký poměr
Kromě pár osob v invalidním či starobním důchodu, je valná většina respondentů
pracujících, jak ukazuje graf 1157. Řekla bych, že z toho můžeme vyvodit, že jsou aktivní a
většinou nemají finanční nouzi.

7.5 Délka křesťanského života
Odpovědi na otázku: „Jak dlouho jste věřící křesťan?“ jsou zobrazené v grafu 1258.

7.6 Délka života bez partnera
Odpovědi na další otázku: „Jako dlouho žijete sám/sama bez partnera?“ téměř kopírují
skladbu odpovědí na předchozí otázku, což ukazuje graf 1359. Především chci upozornit na
vysoké procento těch, kteří jsou věřící více než 20 let, celkově muži i ženy v této kategorii
tvoří 40% všech dotázaných, a pokud k nim přičteme i ty z druhé kategorie 11-20 let, jsou to
téměř dvě třetiny odpovídajících. Takto velké procento žije v podstatě téměř celý nebo
opravdu celý svůj dospělý život jako single.
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7.7 Děti ve společné domácnosti
Jak ukazuje graf 1460, drtivá většina respondentů, svobodných i rozvedených, žije
v současné době bez dětí ve společné domácnosti. Dotazník nezahrnoval možnost, že mají
samostatné dospělé děti, což je časté zejména u rozvedených žen ve středním věku.

7.8 Služba
Nezadaní v církvi jsou poměrně aktivní, tři čtvrtiny z nich mají nějakou stálou službu
v církvi, někteří i více služeb a různé kombinace, jak dokládá graf 1561. Respondenti si mohli
vybrat z několika nabídnutých odpovědí, případně mohli odpověď dopsat vlastními slovy.
Dětem nebo mládeži se věnuje 20 odpovídajících, 19 lidí figuruje ve chválách, 10 pracuje
v různých vedoucích pozicích, slouží slovem, jako vedoucí skupinek a podobně. 17 lidí
pomáhá s technickými záležitostmi, financemi a podobně. 21 lidí uvedlo, že nemá žádnou
službu. Nabízel by se názor, že by to mohli být především starší členové sborů. Graf 1662
ukazuje, že tomu tak není.

7.9 Spokojenost a nespokojenost v single stavu
Další otázka zněla: „Jak se jako single cítíte?“ Respondenti měli na výběr ze čtyř zadaných
odpovědí, nebo své pocity mohli popsat svými slovy, čehož využily především ženy, jak je
vidět na grafu 1763. Graf 1864 znázorňuje odpovědi mužů.
Jako naprosto spokojené, s tím že nikoho nehledají, se označili všichni zúčastnění starší
šedesáti let. V kategorii 50-59 let, jsou ještě lidé, v našem případě jen ženy, spokojené bez
hledání (3), ale ostatní jsou otevřené pro případný vztah.
Celkově můžeme říci, že 49,4% respondentů vybralo odpověď, že jsou se svým stavem
celkem spokojení, ale přesto někoho hledají. Přibližně 15% je spokojených a nikoho
nehledají, 12,9 % je nespokojených, a proto někoho hledají. 6 % je nespokojených, ale nikoho
nehledají. Zbytek, to je asi 16% odpověděl svými slovy, obvykle ve smyslu, že jsou otevření

60

Kapitola 13.5 Výsledky Dotazníku pro singles
Tamtéž
62
Tamtéž
63
Tamtéž
64
Tamtéž
61

35

pro vztah. Dalo by se říci, že kromě oněch 15% spokojených a nehledajících, jsou ostatní více
či méně toužící v této oblasti. Věkové rozložení spokojených, nehledajících ukazuje graf 1965.

7.10 Příčiny single stavu
Následující otázka zněla: „Jaké myslíte, že jsou důvody, že jste single?“ Odpovídající si
mohli vybrat z jedné či více navržených odpovědí, nebo odpověď napsat vlastními slovy.
Různých odpovědí i jejich různých kombinací bylo opět mnoho. Je vidět, že na tuto otázku
lidé často nemají jednoduchou odpověď, obvykle je to více důvodů, které zahrnují jak Boží
vůli, tak i nějaké fyzické lidské důvody, včetně toho, že se třeba necítí atraktivní nebo nevidí
pro sebe atraktivní protějšek. Obecně je častým důvodem i nepoměr muži/ženy a nevelký
počet možností, pokud si lidé vybírají jen mezi křesťany z jedné nebo několika málo
denominací. Odpovědi žen jsou znázorněny v grafu 20, odpovědi mužů v grafu 2166.
Shrneme-li výsledky, můžeme říci, že jako nejčastější důvod bylo zmíněno: zatím jsem
nepotkal tu pravou/toho pravého – ve skoro 40 % odpovědí, Boží vůle – v 35 % odpovědí,
nepotkávám zajímavé partnery ve 23 % odpovědí. Ve 22 % odpovědí se objevilo, že čekají na
znamení od Boha. V 17 odpovědích byla využita možnost napsat svůj vlastní důvod, např. se
několikrát objevil důvod, že partner odešel.

7.11 Vztah s nevěřícím partnerem
Otázka možnosti vstoupit do trvalého vztahu s nevěřícím partnerem je stále aktuální,
obzvlášť pokud se zdá, že potenciálních věřících partnerů není mnoho. Graf 2267 ukazuje, že
drtivá většina odpovědí je z pozice, že by respondenti pro takový vztah nebyli. Názory byly
různé, možnost, že se jedná o hřích, vybralo 22 % dotázaných, 19,5 % bylo proti, i když to
nepovažují za hřích. Téměř 44 % se klonilo k tomu, že by to spíše nedoporučovali. Pouze
čtyři lidé odpověděli, že jsou pro.
Absolutní převaha názoru proti takovému vztahu není, myslím, v této skupině dotázaných
překvapivá. Jedná se většinou o starší déle věřící křesťany, kteří kdyby byli pro tuto možnost,
pravděpodobně by ji už ve svých životech praktikovali a nečekali 10 či 20 let na případného
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partnera. Také se často jedná o rozvedené, kteří měli různé nepříjemné zážitky ve
svých minulých manželstvích, a dá se předpokládat, že do příštích vztahů půjdou obezřetně.

7.12 Výhody a nevýhody svobodného života
Další dvě otázky se týkaly názoru respondentů na to, jaké vidí výhody a nevýhody single
života. Bylo možno označit více odpovědí, případně dopsat vlastní. Jako nevýhodu nejčastěji
označili dotázaní absenci intimního života (55 % dotázaných). Druhou nejčastěji zmiňovanou
nevýhodou byla nemožnost mít vlastní děti (49 %). Skutečnost, že jsou sami, nenese dobře
39 % dotázaných – oblast duševní pohody označili jako oblast, kde single život považují za
nevýhodný. Naopak – 6 lidí (7,3 %) nevidí žádnou nevýhodu.
Jako výhoda byla nejvíce označována oblast volného času (46,8 %) a svobody
v rozhodování (43 %). Naopak výhody single života v oblasti společenské prestiže a
intimního života nevidí ani jeden z dotázaných. Žádnou výhodu na single životu nenašlo
dvanáct lidí (14 %).
Tato poslední informace se mi zdá zarážející. Řekla bych, že z některých stránek se single
život může dát žít pozitivně a příjemně. To, že to tolik lidí nevidí nebo neprožívá, je myslím
něco, co by měli řešit se svými pastory, přáteli, poradci. Možná, že by mohl pomoci i biblický
pohled, jak ho přináší Danylak nebo Mičieta, zabývám se tím v 9. kapitole této práce.
Znázornění odpovědí na tuto otázku přináší graf 2368.

7.13 Spokojenost v církvi
Singles jsou spíše spokojení s tím, jak se jim církev věnuje, i když téměř polovina
dotázaných zvolila možnost – „jak v čem“ (graf 24)69. Přibližně třetina odpovědí byla získána
na Pobytu pro nezadané, tedy od lidí, kteří využívají tuto církevní aktivitu namířenou právě
pro singles.

68
69

Kapitola 13.5 Výsledky Dotazníku pro singles
Tamtéž

37

7.14 Přání singles ohledně akcí
V další otázce měli dotázaní možnost sami napsat, co by si představovali, aby se v rámci
církve pro ně dělalo, tuto možnost využilo 38 dotázaných. Odpovědi pisatelů jsou v Tabulce
č. 270. Nejčastěji jsou zde zmiňovány společné akce nezadaných. Kontakt s jinými generacemi
a rodinami obvykle v církvi nechybí, ale vzhledem k malému počtu singles, chybí kontakt
mezi nimi. Dále vyjadřují přání ohledně duchovních aktivit, skupinek, modliteb a pastorací.
Z odpovědí je cítit trochu hořkost a občas beznaděj, je znát, že se tato skupina lidí cítí trochu
mimo hlavní zájem církve, který je směřován více na aktivity pro rodinu a děti. Vzhledem
k počtu lidí v té které skupině se sice tomuto nelze divit, ale myslím, že v minulosti si skupina
singles připadala, že místa, kam by mohli jet, setkávat se, mluvit spolu, téměř nejsou.

7.15 Tipy na akce
V následující otázce mě zajímalo, zda mají singles zájem účastnit se různých akcí,
seminářů, poradenství a podobně a pokud ano, jakých. Z navržených odpovědí by byl největší
zájem o společné výlety a dovolené. Různé vzdělávací semináře dopadly přibližně stejně.
(graf 25)71
V kategorii „jiné“ se objevovaly názory např., že daná osoba nepotřebuje žádný seminář,
nebo naopak uvítala by osobní poradenství. Také tu byl nápad, aby se konal seminář pro
vedoucí pracovníky, jak zacházet se singles v církvi.

7.16 Dodatek
Poslední část dotazníku byla věnována dobrovolnému napsání čehokoliv, co by dotazovaní
chtěli dodat. Na těchto osobních vzkazech bylo vidět, jak široký záběr v myšlení, pocitech i
momentální situaci je mezi singles. Někteří lidé vyjadřovali vděčnost a důvěru v Ježíše, ať už
budoucnost přinese cokoli, svědčili o tom, že chtějí jít za Ježíšem, ať už se jejich životní
situace směrem k manželství změní nebo ne. Někteří vyznávali pokoj a smíření v single
životě. Jiní vyjadřovali velkou touhu mít partnera, vyprávěli o svých bolestech a trápeních
spojených s tím, že jsou sami, nevidí příliš šanci někoho si najít a vyjadřovali nad tím smutek
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a zklamání. Občas bylo ze vzkazu cítit i zoufalství a možná i nedůvěra k Bohu, pokud se
někdo díval pragmaticky svýma očima a rozumem a došel k závěru, že statisticky není velká
pravděpodobnost najít úspěšně vhodného partnera pro život. Často vyjadřovali poděkování a
vděčnost, že se někdo jejich situací zabývá.
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8. Základní otázky, které singles řeší
Ačkoli by se nejen podle výše provedeného průzkumu mohlo zdát, že v našich sborech
není nijak mnoho dospělých svobodných a nezadaných křesťanů, a jejich problematika je tedy
vlastně velice okrajová, myslím, že stojí za to se jí zabývat. Jednak kvůli stávajícím singles,
kteří s tím, že jsou sami, nezřídka více či méně úspěšně bojují již třeba dlouhé roky, tak i
z toho důvodu, že je možné, že těchto lidí bude v našich sborech časem přibývat. Že by to tak
mohlo být, ukazuje současný trend v naší světské společnosti a také situace v západních
zemích nejen v sekulární společnosti ale i v církvi, a to především ve velkých městech. Jak
uvádí pastor Tim Keller, když zakládal s manželkou sbor Redeemer Presbyterian Church na
Manhattanu, jejich společenství tvořili z 80% právě singles. Bylo to způsobeno tím, že složení
sboru odráželo demografickou situaci vnitřního Manhattanu.72
My starší singles bychom asi uvítali, kdyby nás bylo v našich sborech 80 %, cítili bychom
se méně jako něco divného a troufám si odhadnout, že bychom v mnoha případech toto
procento rychle snižovali. Skutečnost je však taková, že v našich sborech býváme po dvou, po
třech, ve větších sborech možná po pěti či deseti lidech, pokud nebudu počítat seniory, kteří
povětšinou již neřeší otázku případného partnera. Mladší věkové kategorie bývají co do počtu
bohatěji zastoupeny, také se často jedná o studenty, kteří např. dojíždí do škol do větších
měst, kde mohou nalézt přátele ve své věkové kategorii. Starší singles jsou ukotveni ve svých
domovských sborech, často pokud nevyjedou na nějakou akci nebo pobyt, nepotkají za celý
rok žádného jiného křesťana než sourozence ze svého sboru. Pro některé je už vyjet někam
mezi cizí lidi, kde nikoho neznají, samo o sobě tak traumatizující, že raději ani nikam
nejedou.
Domnívám se, a nejen já, že pro mladší singles, pro ty, kteří se ještě dají zařadit do
kategorie „mládež“, se pořádá více akcí, často tvoří ve sborech skupiny, které podnikají spolu
výlety, dovolené, hromadné návštěvy festivalů a podobně. Jak přibývají roky, skupina singles
v daném sboru řídne. Ačkoli singles se nevyhýbají společným, třeba sborovým akcím, kde
jsou různé věkové kategorie, celé rodiny, senioři i děti, chybí jim příležitost být občas s těmi,
kteří jsou na tom podobně jako oni, a to obzvláště těm, kteří jsou z menších sborů v menších
městech. Zájem o společné aktivity, výlety a setkávání byl častou odpovědí na dotaz v anketě,
co by uvítali, aby se pro singles v rámci církve konalo. Tím, že jsme z různých koutů
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republiky a máme různě časově náročná zaměstnání, nelze předpokládat, že by na všechny
výlety jezdili všichni, kteří o to projevili zájem, přesto tento nápad už někteří začali
realizovat.
V době, kdy jsem odevzdala svůj život Ježíši, jsem byla mladý dospělý člověk. Bylo nás
tenkrát víc, kteří jsme se obrátili, a tak jsme na skupinkách i ve sboru procházeli základním
vyučováním o křesťanském učení, názorech, chování. Jedním z nich bylo i to, co
s budoucností. Nějak jsme automaticky předpokládali a doufali, že najdeme své životní
partnery, a to bez obzvlášť dlouhého čekání. Teologové i laici se shodují v tom, že manželství
je normální součástí života mužů i žen. Ondráčkovi píšou: „Bůh stvořil člověka jako muže a
ženu (Gen 1,27) a my potřebujeme najít odpověď na otázku, zda máme zůstat svobodní nebo
vstoupit do manželství, a pokud vstoupit do manželství, tedy s kým.“73

8.1 Hledání Boží vůle
Pro hledání Boží vůle v této oblasti se poradci shodují na základních principech. První
princip je být otevřený oběma možnostem, tedy že Bůh pro mě má partnera a manželství,
anebo chce, abych zůstal sám. V kapitole 5.3 jsme procházeli s Danylakem 19. kapitolu
Matoušova evangelia a Ježíšovo učení o eunuších, které se přeneseně dá vztáhnout na
svobodné lidi. Dále v kapitole 5.4 jsme podrobně probírali 7. kapitolu 1. listu Korintským,
kde Pavel dokonce doporučuje, aby lidé zůstali svobodní. Oproti původnímu starověkému
názoru, že manželství je základem pro Boží požehnání, vidíme tedy posun v tom, že i
svobodný život má jasné opodstatnění v Novém zákoně.
Pokud mohu soudit, moje generace ještě v sobě má zakořeněné vědomí, že manželství a
rodina jsou důležité, včetně toho, aby pokračoval rod a „něco tu po nás zbylo“. Podobně je
tomu i v nezápadních kulturách, jak podotýká Keller. Tam je zvyk vkládat naději do potomků
a rodiny. Naše současná západní kultura nás naopak svádí k tomu, abychom hledali spásu
v romantice, abychom hledali duchovní a citové naplnění v partnerovi, který se k nám bude
dokonale hodit. V životě záleží na tom, abychom našli milostný vztah a pak se vzali. Život
bez manželství se tedy může jevit jako chmurný stav nedůstojný člověka.74
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Ondráček píše, že kromě legitimního důvodu pro manželství (Gen 1,27) jsou lidé někdy
tlačeni do manželství i důvody nelegitimními. Ve světě je člověk, který neuzavře manželství,
zvláště dívky, hodnocen jako neúspěšný. Paradoxně je za normálnějšího považován
rozvedený člověk než třicetiletá svobodná žena. Pokud v církvi chybí správné porozumění, že
manželství a celibát jsou dvě rovnocenné cesty, pak vzniká tlak i tam.75
Má-li být člověk otevřený oběma možnostem, a tak mohl od Boha přijmout opravdu to, co
pro něj Bůh má, je podle mého názoru důležité, aby se v církvi o této otázce nemlčelo, ale
správně vyučovalo. Pokud je v církvi jen pár nezadaných, může se pastorům zdát, že není
nutné, věnovat tomuto tématu nedělní shromáždění. Přesto myslím, že je to téma, které se
dotýká mnohých, nejen singles, ale dorůstají děti a mládež, kteří budou tuto otázku také
jednou řešit, jsou tam přítomni jejich rodiče, kteří to s nimi možná budou řešit, a také celý
sbor žije vedle oněch singles a možná neví, jak a o čem s nimi mluvit, nerozumí, proč jsou
sami, může se jim zdát divné, pokud tak žít chtějí a podobně. Také přibývá v církvi
rozvedených lidí, kteří též žijí sami, a v neposlední řadě samy žijí i vdovy a vdovci.
Jak tedy zjistit Boží vůli? Ondráček stručně radí: „Boží vůli můžeš poznat na modlitbě,
skrze Boží slovo, nebo ti je Bůh vloží do srdce – dá ti pokoj v dané věci.“76 Prince varuje, že
někdy se může stát, že se člověk modlí za partnera a Bůh jako by dlouho nedává odpověď.
Ukazuje, že to může znamenat Boží „NE“. V tom případě je důležité opravdu odložit své
plány a představy a naslouchat Bohu. Pokud totiž je Božím plánem pro člověka zůstat
svobodný, pak člověk nebude spokojený a nenajde pokoj, pokud bude usilovat o manželství.
Může se sice stát, že partnera najde a do manželství vstoupí, ale nevyřeší svá vnitřní
zklamání, mohou se prohlubovat a dokonce jejich obětí se může stát jeho partner.77

8.2 Zůstat svobodný
Dejme tomu, že odpovědí na modlitby ohledně Boží vůle bylo zůstat svobodný.
Jak jsme již probírali s Danylakem, Ježíš vyučuje, že lidé kteří nežijí v manželství, činí tak
ze tří příčin. (Mt 19,10-12) První a druhou kategorii chápe Drápal jako ty, kteří jsou
k manželství fyzicky nezpůsobilí, ale dá se tato nezpůsobilost chápat také obrazně, např.
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prošli takovou výchovou, že jsou vnitřně nezpůsobilí vstoupit do manželství. Do třetí
kategorie pak dle něho patří ti, kteří se dle Ježíšových slov „rozhodli“, jde tedy o vědomé
rozhodnutí, ale Drápal věří, že jde současně i o Boží obdarování.78 Danylak do třetí kategorie
dává pouze ty, kteří se rozhodli a mají charisma (duchovní dar), o kterém mluví apoštol Pavel.
(1K 7. kapitola)
Prince prakticky rozděluje důvody proč zůstat svobodný na dvě kategorie – přirozené a
duchovní. Přirozené důvody mohou být fyzické, psychologické a sociologické. Jako fyzické
důvody pro celibát vidí vážné vrozené vady (mongolismus apod.). Celibát je vhodný i pro
lidi, u nichž sexuální funkce nebyly vyvinuty nebo ne normálně. Psychické důvody, které
Prince považuje za pádné, aby člověk nevstupoval do manželství, jsou např. psychická
retardace, či vážné psychické nemoci. Jako sociologický důvod může být např. to, že se
člověk stará o na něm závislé členy rodiny a sám nemá příležitost vybudovat vlastní rodinu.
Do této kategorie dle něho spadá i skutečnost, že v určité části světa jsou společenství, kde
např. je nižší počet vhodných křesťanských mužů než žen. Duchovní důvody k celibátu
rozděluje podle toho, jak byly vypůsobeny. Jednou z možností je to, že byla vypůsobena
nadpřirozeně Bohem, druhá možnost je, že byla přijata lidskou vůlí. Pro celibát daný Bohem
vidí jako jasný příklad apoštola Pavla, který v podstatě říká, že má takový dar. (1K 7,7) Prince
zde vysvětluje, podobně jako Danylak, že Pavel použil slovo charisma. Jedná se o Boží
suverénní dar, čili něco jiného než kruté sebeodříkání (asketismus), ačkoli jistě vyžadovalo
disciplínu.
Jednalo se o něco, co nebylo určeno jen pro jeho vlastní duchovní dokonalost, ale pro
budování těla Kristova. Tyto dvě vlastnosti vidí Prince jako důkaz pro to, abychom Pavlův
dar celibátu označili jako duchovní dar. Rozhodně však vidí Pavlův dar jako něco, co mu
poskytlo prostor a čas věnovat se naplno službě a svému poslání, což by jako ženatý muž
pravděpodobně v takové míře nemohl. 79
Na rozdíl od Danylaka však Prince při výkladu 19. kapitoly Matouše nerozpoznává lidi
s darem celibátu (Pavel) jako ty, o kterých je řečeno, že „se ho zřekli pro království nebeské“,
doslovně „učinili se eunuchy“. Na tomto ukazuje, že tito lidé nebyli vybaveni nadpřirozeným
darem celibátu, ale jejich stav vychází z vlastního rozhodnutí. Na rozdíl od Pavla, tito lidé
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mohli být v manželství šťastní. Pro ně představuje celibát oběť sebeodřeknutí, dosaženou a
udržovanou pomocí jejich vlastní vůle.80
Pokud uvažujeme nad otázkou celibátu v rámci křesťanství, neměli bychom opomenout
alespoň stručně zmínit skutečnost, že v některých denominacích, konkrétně ŘKC, je nutnost,
aby kněží žili v celibátu. Kanonické právo (CIC) v Can. 277 říká: „Duchovní jsou povinni
zachovávat dokonalou a trvalou zdrženlivost pro Boží království, a proto jsou vázáni
celibátem, který je zvláštním Božím darem, jímž se mohou duchovní snáze a s nerozděleným
srdcem svobodněji oddat Kristu a službě Bohu i lidem.“81
Prince se celibátem duchovních také zabývá, avšak dochází k tomu, že Bible jasně učí něco
jiného. Pavel totiž říká, že vedoucí v církvi má správně vést svou rodinu. (Tm 3,2-4) Z toho
vyplývá, že ženu a děti má.82 Tuto skutečnost vidí jako praktickou a moudrou, např. kvůli
situacím, kdy je potřeba jednat se svobodnými ženami nebo manželskými páry, pomoc či radu
může poskytnout i jeho manželka, nehledě na to, že její přítomnost je v mnohých případech
při jednání s ženami žádoucí jako ochrana před sexuálním pokušením. Tento názor je blízký
více klasickému judaismu než tradičnímu katolickému křesťanství.83 Podobně i Drápal
nesouhlasí s tím, aby člověk, který se cítí povolán ke službě vedení sboru, na sebe zároveň
musel vzít závazek žít bez ženy.84

8.3 Výběr partnera do manželství
Dejme tomu, že jsme při hledání Boží vůle nezaznamenali, že by odpověď pro nás byla, že
máme zůstat svobodní. Budeme tedy očekávat, že dříve nebo později najdeme člověka, se
kterým budeme chtít vstoupit do manželství. Jak poznáme, že je to ten pravý? To je otázka,
kterou řeší nepochybně každý nezadaný člověk toužící po lásce, manželství a rodině.
Keller píše, že jsou životní období, kdy není vhodné hledat partnera. Jsou to především
období velkých změn, jako změna zaměstnání, nová škola, vyrovnávání se se smrtí někoho
blízkého nebo jakákoli jiná silně emocionální situace, ve které bychom nemuseli mít dobrý
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úsudek.85 Důležité také je chovat se úměrně svému věku, mladí lidé „náctiletí“ by se obecně
neměli snažit burcovat citovou touhu, protože ji nebudou moci v manželství naplnit ještě
několik let.86 Keller také stručně popisuje, jak říká „dějiny chození“, protože výběr partnera
tak, jak ho známe dnes, to znamená, někde se potkat, mluvit spolu a podobně, nemá dlouhou
historii. V různých obdobích vypadaly námluvy jinak (výběr rodiny, dohazovači, schůzky jen
za přítomnosti dalších atd.). V důsledku současné světské kultuře „povyražení“ (nová forma
styku s partnery bez chození vedoucí přímo k sexu) vzniká problém, že mladí křesťané nemají
model, jak navazovat známost a vstoupit do manželství. 87
Základní podmínkou, na které se poradci shodují, je to, že by křesťan měl hledat také
křesťana. Tuto podmínku rozvedu v následující kapitole. Někteří se přiklánějí k názoru, že
Bůh nechává výběr partnera na každém člověku, je jen potřeba hledat a držet se v mantinelech
určitých křesťanských zásad, jako právě např. to, aby se jednalo o křesťana, aby vše bylo
v čistotě, a podobně. Tito lidé říkají, že při výběru nepociťovali žádné zvláštní Boží vedení,
prostě se zamilovali, bylo to vzájemné, rozuměli si a to stačilo. Tomuto názoru odpovídá
Pavlův výrok, že pokud muž zemře, je žena svobodná a může si vzít, koho chce, ale jen
v Pánu. (1K 7, 39) Zastáncem tohoto názoru je Walter Nitsche.88 S tím souvisí i to, že dává
důraz na náš pečlivý výběr, co se týká vlastností, charakteru, priorit, vztahu s Bohem,
schopnosti řešit konflikty atd. dané osoby.
Jiní se přiklánějí k tomu, že Bůh nadpřirozeně zjevuje, nebo alespoň schvaluje životního
partnera.
Prince učí, že je potřeba se Bohu naprosto vydat. On se potom postará o každou oblast
našeho života. Doslova píše: „Je-li manželství částí Božího plánu pro tebe, pak Mu můžeš
důvěřovat, že vypracuje každou podrobnost jak u tebe, tak u tvého partnera, kterého ti určil.
Spojí tě s osobou, která se k tobě přesně hodí, abyste spolu mohli zakoušet manželství, jak jej
Bůh původně naplánoval.“89 Prince ukazuje biblické principy, které se u jeho dvou manželství
potvrdily: 1. Bůh sám započal manželství v lidské historii, 2. Rozhodnutí, aby se muž oženil,
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pocházelo od Boha, 3. Bůh znal druh pomocnice, který muž potřeboval, muž nikoliv, 4. Bůh
pro muže ženu připravil, 5. Bůh ženu muži představil, muž ji nemusel shánět…90
Drápal připouští, že seznámení s pravou osobou může být naprosto nadpřirozené, ale také
ukazuje principy praktické, a to porozumění v duchovní a duševní oblasti, názor okolí,
požehnání a souhlas rodičů. Také upozorňuje na nebezpečí pseudoduchovnosti při výběru a
podtrhuje, že obyčejná zamilovanost je jedním z dobrých předpokladů pro dobré manželství.91
Ondráček varuje před některými praktikami při hledání Boží vůle, jako je např. tzv. kladení
rouna. Jedná se o doptávání Boha podle vzoru Gedeona z 6. kapitoly knihy Soudců. Jednak si
můžeme nastavit podmínky tak, že bude pravděpodobné, že se stanou, jednak není nikde
psáno, že máme Gedeona napodobovat. Druhé varování spočívá v tom, že je někdy obtížné
rozpoznat Boží hlas od našeho třeba podvědomého chtění, pokud se nám někdo líbí.92

Mezi singles je, řekla bych, poměrně hodně zkušeností, kdy se zdálo, že Bůh nějak
nadpřirozeně, prorocky, s vnitřním ubezpečením a podobně, ukázal na někoho konkrétního,
nebo se to tak alespoň jevilo, přesto to tak nedopadlo. Domnívám se, že v této oblasti je
poměrně dost zranění a nevyřešených otázek, jak to vlastně bylo, kde se stala chyba, případně,
pokud to byl omyl, proč to zúčastnění nepoznali, pokud Boží odpověď hledali.

8.4 Nevěřící partner
Jak už bylo zmíněno v předcházející kapitole, poradci nedoporučují, aby si věřící člověk
vzal nevěřícího. Tento názor je založen například na Pavlově výroku, že se nemáme nechat
zapřáhnout do jha s nevěřícími (2K 6,14-16) Drápal vysvětluje, že „zapřažení jha“ bylo
běžným výrazem tehdy používaným právě pro manželství, není ani užší svazek, i když by se
tento výrok dal použít třeba i pro společné podnikání a podobně.93
Ondráček se zabývá i tím, že pokud je člověk přesto přesvědčen, že mu Bůh ukazuje na
nevěřícího jako na budoucího partnera, je nutné čekat, dokud neuvěří. Pokud s ním chodí, je
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třeba se rozejít.94 Keller k tomuto verši přidává i další, jako 2K 6,14, nebo 1K 7,39 a také
mnohá starozákonní varování, aby židé neuzavírali sňatky s pohany. Bohu v těch případech
nešlo o národnost, ale spíše o to, aby si člověk nebral někoho, s kým nesdílí společnou víru.
Jak Keller rozebírá, ačkoli by se toto pravidlo mohlo zdát úzkoprsé, je silně odůvodněné.
Pokud totiž partner nesdílí naši víru, vlastně ji nechápe tak jako my. Pokud je Ježíš středem
našeho života, pak náš partner nechápe nás. Podstatou manželské intimity je to, že nacházíme
někoho, kdo nám plně porozumí a přijme nás takové, jací jsme. Partner by měl být člověk,
před kterým nemusíme nic tajit nebo přibarvovat, měli bychom být na stejné vlně. Když ale
tento člověk není věřící, nemůže rozumět samé naší podstatě, našemu srdci. Keller dále
ukazuje, jaké možné směry bude mít budoucí život s nevěřícím partnerem. Může se mu víra
věřícího partnera začít zdát jednotvárná nebo obtěžující, až ji křesťan buď začne skrývat, nebo
odsune Krista stranou a ochladne.95 Další možností samozřejmě je, že nevěřící partner uvěří,
bohužel nelze počítat s tím, že se tak opravdu stane.
V církevních sborech obvykle není zvykem sezdávat věřící a nevěřící partnery, i když
někde ano. V katolické církvi platí několik pravidel, např.: „Podle práva, které platí v latinské
církvi, je k uzavření smíšeného manželství zapotřebí výslovného dovolení církevní autority. V
případě rozdílnosti kultu se k platnosti manželství vyžaduje výslovná dispens od překážky.
Toto dovolení nebo tato dispens předpokládají, že obě strany znají a nevylučují cíle a
podstatné vlastnosti manželství. Katolický partner potvrdí, že je si vědom svých závazků, a
nekatolická strana, že je si vědoma závazků svého partnera, totiž zachovat si svou víru a
zajistit křest a výchovu dětí v katolické církvi.“96
Domnívám se, že ačkoli toto pravidlo nebo doporučení je mezi single křesťany známé, čas
od času se k němu vrací a znovu zkoumají jeho závaznost. Obzvlášť v případech, že dlouho,
řádově roky, čekají na věřícího partnera a ten nepřichází a naopak, objeví se někdo zajímavý a
sympatický, ale nevěřící. Mezi dlouhodobě nezadanými, jak ukázal dotazník, je převaha těch,
kteří nedoporučují svazek s nevěřícím člověkem a také toto pravidlo sami dodržují.
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8.5 Ani manželství, ani dar celibátu
Poslední možností jak může dopadnout naše hledání Boží vůle je to, že jsme nevnímáme,
že máme zůstat svobodní, ale zároveň se ani neobjevil žádný partner, nebo to z různých
důvodů nevyšlo či zkrachovalo. Nejsme ani v manželství, ani nejsme rozhodnutí (možná
zatím) zůstat single, neprožíváme duchovní dar celibátu, ale žijeme jako single. Možná se
nám rozpadlo manželství a po letech života ve dvou se najednou znovu učíme žít sami.
Možná náš partner zemřel. Domnívám se, že toto je situace valné většiny těch, o kterých je
v mé práci řeč. Možná nám Bůh časem přivede partnera, nebo ho sami nějak poznáme a
zamilujeme se, nebo pochopíme a přijmeme, že Bůh má pro nás svobodný život. Tento stav
může trvat roky, a ne vždy nebo v každém životním období ho nezadaní dokážou prožít a
využít správně. Domnívám se, že mladší singles, např. do 30 let, obzvláště v současné kultuře,
kdy být svobodný v tomto věku již není nic divného ani ve světě, to snáší poměrně dobře.
Možná horší to je u žen, obzvláště když roky letí a blíží se hranice 40 let, a s tím mizí
postupně i možnost mít děti. Starší ročníky pak už bývají smířenější se situací, jsou uvyklejší
na svůj život, tak jak je, a proto už bývají obecně řečeno v tomto stavu spokojenější.
Pokud je člověk single už dlouhé roky, domnívám se, že nejdřív prochází fází hledání
partnera a zároveň nějakého zjišťování, proč to nejde. Časem, dříve nebo později hledá, jak se
se stávající situací srovnat, co na to říká Bůh, co má dělat, jak zvládnout své pocity a
podobně. Jak už jsem psala výše, slovo na toto téma ve sborech asi není nijak obvyklé, pokud
člověk potřebuje pomoc, spíše ji hledá individuálně v rozhovorech a obávám se, že ne vždy
okolí ví, co danému člověku poradit. Jezdi na seznamovací pobyty? Užívej si, nemáš starosti?
Trochu se snaž, líp se oblékni?
Svobodný stav je často spojen s různými nepříjemnými pocity, jako např. komplex
méněcennosti – nikdo mě nechce, jsem asi tak ošklivý(á), protivný(á), neschopný(á). Cítím
hanbu, za to, že jsem sám(a). Lidé mě podezírají, že jsem kariérista, lenoch, moc vybírám,
nechce se mi starat o děti, mám přespříliš rád(a) své pohodlí, mám jinou sexuální orientaci….
K tomu se mohou přidat řeči např. od rodičů, že by chtěli vnoučátka. A ještě se člověk musí
vyrovnávat sám se sebou, že touží po lásce, přijetí, objetí, společnosti, intimním životě,
dětech a ono to nejde. Snadno se může stát, že takový člověk začne pochybovat o tom, jestli
ho má Bůh opravdu rád, když mu tyto dobré věci nedává a těm okolo ano. Nezapomněl na mě
Bůh? Neprovedl jsem něco, kvůli čemu to nejde? Nepřehlédl jsem někde šanci? Co když ano,
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už nebude jiná? Jak mám tedy žít? Někdy se může stát, že člověk odkládá spoustu věcí až na
dobu, kdy bude vdaná/ženatý, protože teprve potom, jak si myslí, začne konečně žít.
Křesťanské knihy, které jsou napsané nebo přeložené do češtiny, se spíše zabývají
hledáním životního partnera a potom problémy, které vznikají v manželství. Je to
pochopitelné, v manželství žije většina dospělých křesťanů. Knih, které by se zabývaly
svobodným životem v evangelikálním prostředí, není mnoho, ale už i takové existují.
V poslední době se mi dostaly do rukou dvě, Povolání k životu bez manželství od Astrid
Eichler a Čekárny a jízdní kola od Taryn Rose. Zaujalo mě také vyučování baptistického
kazatele Branislava Mičiety.
Evangelická farářka Astrid Eichler popisuje v knize svoji životní cestu, kdy se po určité
době marného čekání na partnera a manželství rozhodla zasvětit svůj život službě Bohu ve
svobodném stavu. Její vyprávění je hluboké a osobní, popisuje svoje vnitřní boje, protože ne
vždy se jí toto rozhodnutí jevilo lákavě a musela se k němu vracet a znovu ho činit. Popisuje
to, jak hledala a skrze tento stav našla bližší vztah s Bohem, pokoj a spokojenost. Aby single
člověk nežil sám jen v kolotoči: zaměstnání, samota doma a nedělní shromáždění, jeví se jí
jako vhodný a žádoucí nějaký způsob komunitního života.97 Tato myšlenka pro mě byla svým
způsobem nová. Ačkoli samozřejmě vím o různých komunitách a řádech, obvyklých
především v katolické církvi, zde jsem se setkala s kladným názorem na tento způsob života
jako alternativu osamělého single života ve vlastní domácnosti v rámci evangelikální církve.
Taryn Rose na rozdíl od Eichlerové zatím není rozhodnuta pro svobodný život, ačkoli mu
neříká ne. Knihu98 pojala oproti Eichlerové lehčeji a praktické rady pro současný svobodný
stav čtenářů a hlavně čtenářek pojímá stručně, názorně, s mírným nadhledem a humorem.
Přesto, že její přístup je jiný, v podstatě, co se týká vztahu k Bohu, pohledu na „nezbytnost“
manželství, smutku ze samoty, potřeby přátelských vztahů, přístupu k problematice absence
intimního života apod., její názory jsou v souladu s názory Eichlerové. Tato kniha je stručná a
dobře se čte, ale alespoň pro mě nepřinesla žádné nové poznatky kromě pocitu lehkosti.
Mičieta se zabývá vyučováním pro nezadané, jak on říká – pro ty, kteří jdou životem sami
– z několika důvodů. Vidí, že je to potřebné, protože osamělí lidé existují a mají své
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specifické těžkosti, pokušení, duchovní útoky a potřebují rady, jak se s nimi vypořádat.
Podobně jako lidé žijící v manželství mají zase svá specifika a také často potřebují rady. Také
je o tom třeba mluvit, aby lidé, kteří žijí v manželství, mohli snáze pochopit nezadané a být
jim duchovně i prakticky blízkými. Dále to vidí důležité pro mládež i jejich rodiče, aby
počítali s tím, že je možné, že pro někoho z nich toto bude jejich životní cesta od Pána. A
pokud budeme mluvit v širším měřítku o osamělém životě, nejen klasických singles, je třeba
počítat s tím, že je pravděpodobné, že i mnozí z těch, kteří dnes žijí v manželství, jednoho dne
zůstanou sami, pokud nepřijde Pán, protože jeden z manželů obvykle odchází na věčnost dřív
a druhý později. Je to tedy téma, které se týká celého sboru.99
Protože jeho vyučování je praktické a jde do detailů, uvedu ho v této práci podrobněji.
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9. Vyučování pro ty, kteří jdou životem sami
Mičieta tak, jako jiní autoři, vychází mimo jiné z 19. kapitoly Matouše a má v podstatě
stejný výklad jako Derek Prince. Do 3. kategorie „učinili se“ (Mat 19,10) zařazuje jak ty, kteří
se rozhodli kvůli službě Pánu zůstat svobodní, tak i ty, kteří ačkoli toužili po manželství,
zůstali sami. Kvůli poslušnosti Pánu nevstoupili do manželství s nevěřícím člověkem. Ve
výběru partnera se drželi biblických kritérií a svědomí a nikdo vhodný se nenašel. Mičieta na
tomto místě radí, ať se lidé dále modlí a hledají, ale zároveň se učí žít ve stavu, v jakém jsou.
Ať zkoumají, jestli nejsou v tomto stavu v důsledku vlastního hříchu, a pokud ano, ať ho
vyznají Pánu.
Mičieta, Eichlerová i další se shodují na tom, že pro svůj život potřebujeme poznat pravdu
i v této oblasti, abychom žili plný, naplněný život, život v hojnosti a v trvalém a hlubokém
pokoji. (J 8,32)

9.1 Dar svobodného života
Zdá se, že co se týká výkladu dalšího klasického místa v Bibli, které se věnuje manželství a
svobodnému životu – 7. kapitola 1. Korintským, zastává Mičieta poněkud odlišný názor
oproti třeba Danylakovi. V 1K 7,7 totiž nachází oporu pro názor, že dar svobodného života je
pro některé právě tak Božím darem, jako pro jiné je Božím darem manželství. Oba dary jsou
dle něho rovnocenné a excelentní. Podobně chápe i Boží vůli, pro někoho je Boží vůlí žít
v manželství a pro někoho je Boží vůlí žít svobodný život. Připomíná, že Bůh ví, co dělá, a
my mu máme důvěřovat, že jeho vůle je to nejlepší. Pokud s něčím zápasíme, máme mu
vylévat své srdce. Mičieta také chápe tento stav pro některé jako Boží povolání, stejně tak
jako je Boží povolání pro jiné žít v manželství. (1K 7,24) Shrnuje, že podstatou je, že Bůh je
dobrý, dává dobré dary, miluje své děti, nejsme v rukou náhody, ale v rukou milujícího Boha.
Máme využít ty hřivny, které nám Bůh dal, a nezakopat je, máme správně spravovat tento dar,
máme využít specifické příležitosti, jako např. více času pro službu Pánu, to, že specificky
můžeme ukazovat na Boha svými životy, jinak než ti, kteří jsou v manželství. A skrze
specifické těžkosti a zkoušky oslavit Boha, stejně tak, jako skrze jiné své specifické těžkosti a
zkoušky oslavují Boha lidé žijící v manželství.100
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Zajímavá pro mě byla Mičietova myšlenka, že svobodný stav není opakem manželství, ale
je to stejně svatá alternativa. Opakem manželství je život „na hromádce“, intimní život
s někým, kdo není mým manželem. Dále se zabývá podobně jako jiní autoři tím, že Kristus a i
jiní křesťané v historii církve tento dar měli. Nejen proto je tedy hodný následování. Kristus
mu dal ctnostné místo. Zároveň je Kristus nebeským ženichem pro církev. Upozorňuje, že je
potřeba dát pozor, aby se na druhou stranu tomuto daru nedala příliš velká váha a manželství
se nestalo druhořadým.101
Eichlerová tuto myšlenku rozvádí na příkladu mnišství a ukazuje, že toto se stalo ve
středověku. Původně bylo mnišství znakem radikálního křesťanství, díky tzv. „evangelijním
radám“ chudoby, čistoty a poslušnosti získávali členové řádu svobodu od nadvlády peněz,
sexu a moci. Postupem času se život podle evangelijních rad stal ideálem dokonalosti a
v křesťanství se rozvinul „dvoustupňový model“. Jedni, kteří žili a přemýšleli podle
evangelijních rad, se stali „lepšími“ křesťany než ostatní žijící v normálním životě. Proti tomu
vystoupil Luther, pro kterého bylo důležité, aby každý žil jako svědek Ježíše Krista. Byla
opuštěna představa, že v klášterech žijí lepší křesťané a mimo ně méně dobří.102
Mičieta zdůrazňuje velkou ctnost a váhu tohoto daru svobodného života z několika důvodů
např. proto, že lidé v nebi budou žít tímto způsobem. Také proto, že když je žitý čistě, je
svědectvím lidem okolo o Boží lásce a lidské oddělenosti Bohu. Dále učí, že se jedná o
naplňující stav. Kdo žije bez manželství, není o nic méně křesťanem, není o nic méně lidskou
bytostí, není o nic méně služebníkem. Nevylučuje člověka ze vztahově naplněného života,
dávání a přijímání. Nepotlačuje mužnost u mužů a ženskost u žen.
Dále se zabývá tím, že tento dar nedělá z člověka nesexuální bytost a nepotlačuje projev
legitimních sexuálních náklonností, naopak, člověk je vždy sexuální bytost, neměl by ze sebe
dělat někoho, kdo není. Sexuální legitimní projev je např. schopnost se zamilovat, být plný
citu vůči někomu, je legitimní cesta pro vstup do manželství. Je potřeba dát pozor na různé
představy a fantazie. Varuje, aby se sexuální stránce v manželství nedávala extrémně vysoká
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důležitost, což mohou dělat lidé, kteří tak např. dosud nežijí. Důležitější je láska, věrnost,
porozumění, harmonie, vzájemná pomoc apod.103
Eichlerová se také věnuje sexualitě, je to důležité téma od stvoření, ale nejen pro ty, kteří
žijí sami, je důležité naučit se ji chápat nejen fyzicky. Píše: „Sexualita je pozitivní silou,
kterou člověku daroval Bůh.“ Vysvětluje, že sexualita přiřazuje jednoho člověka k druhému,
je to pramen nového života, podporuje schopnost člověka odevzdat se jeden druhému, určuje,
kým který člověk je, zda mužem nebo ženou. Ukazuje, že sexualita je více než sex. Má
tělesnou dimenzi, ale je to něco víc. Dále říká, že sexualitu musíme přijmout i s její tělesnou
stránkou, protože v ní přebývá velká síla. Je pramenem ohromné aktivity. Ukazuje, že je
dobré nepovažovat své tělo za nepřítele, ale být za ně vděčný.104

9.2 Přednosti svobodného stavu
Jako přednosti svobodného stavu učí Mičieta chápat např. to, že člověk přirozeně hledá a
nachází bližší kontakt s Bohem. Díky samotě se k němu víc upíná jako k příteli, hledá u něho
útěchu a pomoc v modlitbě, i když toto neznamená, že nejsou lidi v manželství, kteří by
neprožívali samotu. Mičieta doporučuje, aby svobodní lidé věnovali čas poznávání Boha.
Svobodný člověk má obvykle více času pro vzdělávání, poslouchání kázání, četbu, modlitbu.
Svobodní mají větší prostor poznávat sliby a zaslíbení budoucího věku a budoucí rodiny, to
znamená vztah mezi sourozenci v Kristu bez manželství, tak jak to jednou bude v nebi.
Další předností je to, že svobodní lidé mají prostor snáze budovat a pěstovat přátelství
mezi ostatními bratry a sestrami a tím upevňovat láskyplné vztahy uvnitř církve. Ukazuje, že
co se týká vztahů, mají svobodní možnost pěstovat větší pestrost, protože člověk v manželství
musí věnovat značnou část své pozornosti a času partnerovi a dětem, nemá přirozeně kapacitu
tolik pěstovat vztahy mimo rodinu. S tím souvisí i možnost rozlévání lásky, kterou by
normálně dali své rodině, lidem kolem.
Jako další přednost vidí to, že člověk žijící sám je přirozeně ušetřen různých potíží,
starostí a trápení, které vyplývají z podstaty rodin a z podstaty toho, že rodiny žijí v tomto
hříšném světě. Zde cituje 1K 7,37 a „trápení v těle“, o kterém učí Pavel. Ukazuje, co všechno
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to může být, jaké strachy a potíže, starosti o přežití, děti, které nežijí dobré životy a třeba
odpadnou od Pána, starost o blízké nemocné, starost o rodinu, pokud třeba přijde válka nebo
chudoba, neštěstí, pokud partner odpadne od Boha a začne se chovat jinak (alkohol apod.),
přirozené starosti z výchovy dětí a mnoho dalších.
Poslední předností je dle něho to, že tento dar přirozeně dává prostor, aby se člověk více
oddal službě pro Pána. Má více času, více flexibility než ten, kdo má rodinu.
Mičieta ukazuje, že svobodní by měli vítat tyto příležitosti a ptát se Pána, jak je využít.
Ten, kdo si jen stěžuje na svůj stav a své hřivny zahodí, bude dvojnásob smutný. Jednak
proto, že ztratil příležitosti, a také možná proto, že se dostal do hříchu sebelítosti a možná i
odpadnutí, z čehož má ďábel radost.105

9.3 Těžkosti svobodného stavu
Hodně prostoru věnuje Mičieta těžkostem svobodného stavu a radám, jak je zvládnout.
Těžkosti rozděluje na ty, které lidé mylně připisují svobodnému stavu, dále na ty, které
vznikají kvůli špatnému pochopení tohoto stavu, a nakonec na ty, které opravdu vycházejí
z podstaty tohoto stavu.

9.3.1 Těžkosti nezpůsobené svobodným životem
Do první skupiny těžkostí patří vše, s čím by lidé bojovali, i pokud by nezůstali svobodní.
Kdyby vstoupili do manželství, mohly by tyto problémy být ještě větší, ale křesťané se mylně
domnívají, že by jim manželství pomohlo. Jedná se většinou o různé hříchy, hříšné návyky a
nevypořádání se s různými zraněními a slabostmi. Vstup do manželství tyto problémy
nevyřeší, je potřeba je řešit biblicky, bez ohledu na stav. Příkladem může být: chybějící jistota
spásy; špatný křesťanský růst; zahálčivost; lenost; nedisciplinovanost; nuspořádaný způsob
života; sobeckost; neschopnost najít smysl života, spokojenost a štěstí; neovládání
temperamentu; těžkosti najít svou službu pro Pána a duchovní dary; nevypořádání se
s nedostatkem rodičovské lásky v minulosti. Vše podepírá příklady a biblickými citacemi.
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9.3.2 Těžkosti vycházející z lidských myšlenek
Druhá skupina těžkostí vychází z lidských myšlenek, melancholického přemýšlení a
představ o svém stavu, které člověka trápí. Nejsou založené na pravdě, proto je důležité
poznat pravdu a to, co říká Písmo, a naučit se těmto myšlenkám čelit. Mičieta upozorňuje, že
ďábel, svět a naše tělo budou neustále útočit, je dobré s tím počítat. Uvádí několik příkladů
našeptávání k depresi a sebelítosti.

9.3.3 Těžkosti způsobené svobodným stavem
Třetí skupina těžkostí jsou ty, které opravdu vznikají a souvisejí s tím, že člověk nežije
v manželství, ale jde životem sám. Mičieta se jimi zabývá mnohem podrobněji, vše dokládá
několika biblickými pasážemi. V přednáškách nabízí i konkrétné praktické rady jak si s těmito
zápasy poradit.

A) Samota
O samotě říká, že křesťané ji na této zemi pociťují poměrně často, a to bez ohledu na to,
zda jsou v manželství nebo ne, je to normální. (Žd 11,13) Křesťan může pociťovat samotu,
když přebývá mimo svůj sbor či je ve vyhnanství kvůli evangeliu. (Ž 42,2) I lidé v manželství
pociťují samotu. Může to být z přirozených důvodů např. cestování, i z jiných důvodů:
nesprávná očekávání, hříšné důvody, sobectví, manželství s nevěřícím, apod. Někdy křesťané
pociťují samotu, pokud jsou v některých zkouškách, obzvlášť pokud nemají dobrý církevní
sbor. (2Tm 4,16) Ti, kteří žili v dobrých manželstvích a potom např. ovdoví, nebo kteří
přijdou o děti, mohou pociťovat samotu ještě mnohem víc než ti, kteří tak žili celý život. (Mt
2,18)
Kristus byl pravý a dokonalý člověk a náš vzor a často pociťoval samotu, přesto kvůli
tomu jeho život nebyl horší nebo méněcennější. Prožíval to také, rozumí nám a může
věřícímu pomoci v jakékoli situaci. Prožíval samotu, když mu lidé okolo něho, jeho rodina,
sousedi, občas i učedníci, nerozuměli. A dokonce, když byl Ježíš na kříži, od něho odstoupil
jeho Otec. (Mt 27,46)
Mičieta říká, že přestože samotu prožíváme, můžeme Boha chválit a děkovat mu. (Ef 2,12)
Tato samota není taková, jako má svět kolem nás, protože křesťané nejsou bez Krista. Není to
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samota bez Boha. (Mt 28,20) Obvykle si můžeme říci, že tato samota není od nepřítele nebo
si za ni nemůžu sám, ale je pod Božím vedením. (Mt 10,29) I když pociťujeme samotu,
možná že časem přijde úleva, Bůh dá manželství. Přesto v této samotě nechodíme úplně sami,
máme Krista. (Kaz 4,9-12) Tato samota je jen dočasná. Jednou skončí, protože budeme v nebi
s Bohem a ostatními sourozenci. (Zj 21,3-4) Jako lék navrhuje, aby si svobodný člověk udělal
víc času na modlitbu a chvíle s Bohem a s lidmi ze sboru, byl jim pomocí, otevřel svůj dům,
účastnil se služeb apod.106
Eichlerová se hodně věnuje otázce samoty, protože jako svobodná evangelická duchovní
měla ve svém životě období, kdy jí odešli blízcí spolupracovníci jinam a ona se hodně cítila
sama. Možná částečně díky tomu, že její otec pracoval v domě, který sloužil jako komunitní
dům pro neprovdané ženy žijící v rámci evangelické komunity, má k tomuto způsobu života
blízko. Sama navštívila několik takových společenství a vidí je jako možnost pro ty, kteří
chtějí celým životem sloužit Bohu a zároveň takto mohou pociťovat praktickou pomoc,
sounáležitost, společnost, místo pro diskuze, oslavy a také místo, kde svému rozhodnutí
mohou dát formu a závaznost.107

B) Větší sexuální pokušení
Další přirozenou těžkostí, která souvisí se svobodným stavem, je sexuální pokušení. Jaká
je realita? Mičieta říká, že sexuální pokušení je jedním z legitimních důvodů pro vstup do
manželství. (1K 7,2) I lidé žijící v manželství zápasí se sexuálními pokušeními, o co více ti,
kteří v manželství nežijí. (1K 7,5) Pokud lidé mohli vstoupit do manželství, ale
z neoprávněných důvodů nevstoupili, potom jejich životy jsou smutným příkladem pádů a
sexuálních hříchů. Zde jako příklad dává kněžský celibát v ŘKC. Jako rady doporučuje:
rozpoznat a umrtvit sexuální žádost modlitbou a čtením Bible, zničit potenciální cesty
pokušení (časopisy, internet), mít reálný pohled na sex (neidealizovat, neošklivit), odkládat si
své zamilování do někoho, koho požehná Pán, atd.108
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C) Větší pocit nenaplněnosti v oblasti rodiny
Mičiata říká, že rodina je podle Písma jedním z největších dobrých stvořitelských darů,
povolání a požehnání, které Bůh člověku dal. Rodina je pro fungování světa žádoucí a
přirozená a pro člověka je přirozené v ní žít. Nemít rodinu může být pro některé křesťany
velká citová zkouška a pokušení, které může silně ovlivnit jejich životy. Obzvlášť pokud jsou
silně pod učením Staré smlouvy. V 1K 7,36 dokonce Pavel soucítí s těmi, kteří jsou bez
rodiny. Mičieta ukazuje, že se jedná o hluboké věci, pokud někdo marně touží po manželství a
dětech a roky běží.
Jak se k životu bez bez rodiny postavit? Autor radí nejdříve si přiznat před Bohem realitu
takovou, jaká je, včetně touhy po rodině, i když žijeme sami. Je dobré si připomenout pravdy,
co v Bohu máme, co všechno tento stav nese, jeho přednosti, že je to Boží dar a požehnání.
Znovu je dobré děkovat a důvěřovat Bohu, že má řešení i na tuto touhu a utišit se v dobré
Boží prozřetelnosti, protože on ví, co dělá a je to pro mě nejlepší. (Mt 7,11) Chce mi pomáhat,
posilovat mě. Také je dobré si uvědomit, že pokud bychom chtěli tuto touhu naplnit bez něho,
mohlo by to přinést nejen různé těžkosti, ale také další nenaplněné touhy. (Př 14,12)
Další radou je nemít idealistický, ale ani negativistický pohled na rodinu. Je důležité si
uvědomit, že po pádu rodina nese nejen specifická potěšení, ale také specifické těžkosti, které
mohou být větší než život bez ní. (1K 7,28)
Pro svobodného člověka je dobré, aby objevil, že v rámci církve může Bůh dát silnější
vztahy než ve fyzické rodině. Příkladem může být sám Kristus. (Mk 3, 32-35). Také je dobré
si opět připomenout, že na místě, kam křesťané směřují, bude nádherná rodina, ale nikoli
fyzická jako na zemi.109 Podobně jako Mičieta se k této otázce staví Danylak.110

D) Větší pocit slabosti čelit životu
Mičieta říká, že je přirozené, pokud je člověk sám, že se může cítit slabší, než pokud by
byl v jednotě s někým jiným. Když musí něčemu čelit sám, nevydrží tak dlouho odolávat.
Slabost může být v některých oblastech citelná např. mužská houževnatost nebo ochrana,
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která může chybět osamělým ženám, a ženská péče o domácnost, která může chybět
osamělým mužům.

E) Větší tlak nepochopení od okolí
Křesťan, který jde životem sám, se setkává s různými často nepříjemnými poznámkami,
připomínkami, podezříváním či hodnocením své situace. Někdy lidé okolo mohou dávat
bezbožné rady. Někteří myslí, že se u člověka může jednat o nějakou úchylku, něco je divné,
podezřívají ho z hříchu. Může být nepříjemné, bolestivé a těžké tyto poznámky, či rady a
postoje svého okolí poslouchat, unést a zvládnout.

9.4 Shrnutí vyučování
Na závěr Mičieta shrnuje, že téma, které se týká lidí, kteří jdou životem sami, je velké
téma. Jednak proto, že se týká dle statistiky 40 % lidí v evangelikálních sborech, jednak
proto, že Bůh dává do těchto životů svůj dar, požehnání a povolání. 111

111

https://www.solideogloria.sk/?p=3&pp=sr&string=Pre+t%C3%BDch%2C+ktor%C3%AD+id%C3%BA+%C
5%BEivotom+sami
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10. Závěr
Ve své práci jsem se zabývala kategorií křesťanů, kteří z různých důvodů (kromě mládí),
nežijí v manželství. Jedná se o ty, kteří nikdy do manželství nevstoupili, jsou rozvedení, nebo
jejich partner již zemřel. Domnívám se, že tato skupina křesťanů byla po dlouhý čas
v církvích opomíjená. Nyní se zdá, že se situace částečně mění, což vnímám velice pozitivně.
Domnívám se, že pro kvalitní a plný život single křesťana není potřeba ho jen posílat na
nějaký seznamovací pobyt, aby našel životního partnera, což je samozřejmě také dobré, ale
hlavně mu dát dobrý základ pro život ve vyučování. Proto jsem značnou část své práce
věnovala vyučování Barryho Danylaka, které považuji za zásadní, a ačkoli jsem křesťankou
již mnoho let, s takto důkladným biblickým rozborem daného tématu jsem se v jeho knize
setkala poprvé. Danylak dokazuje, že starozákonní teologie požehnání fyzickému potomstvu a
skrze potomstvo již v době Nové smlouvy není živá, ale nastupuje požehnání skrze Krista
komukoli, kdo je v něm. Nezáleží na stavu, pohlaví, národnosti, což přináší ujištění do životů
single křesťanů, že z Božího hlediska jsou plnohodnotní, nikoli neúplní. Doporučení apoštola
Pavla dokonce toto ještě naklání na pomyslných vahách pozitiva na stranu svobodného života.
Další část práce jsem věnovala průzkumu mezi pastory a nezadanými. Průzkum ukázal, že
ačkoli procentuálně se tato skupina nejeví jako velká, je poměrně různorodá, co se týká
vnímání pozitiv a negativ svobodného života, i svých potřeb a přání. Domnívám se, že tato
část by mohla být užitečná především pro pastory a služebníky, kteří se těmto lidem nějakým
způsobem věnují, nebo naopak nevěnují, ale měli by. Singles často nemají vyřešené různé
otázky o své hodnotě, sebedůvěře, vyrovnávají se s různými zraněními z odmítnutí, mohou
mít sklon ke smutku a mnoho dalších problémů, často souvisejících nebo zdánlivě
souvisejících se svobodným stavem. Někdy může být neschopnost najít si partnera důsledkem
různých nedořešených oblastí v životě člověka. A konečně, pro některé z nás skutečně může
být dle Ježíšových slov (Mt 19,10-12) nevhodné vstupovat do manželství, ale třeba to sami u
sebe nerozpoznáváme. Domnívám se, že v těchto případech je důležitý moudrý přístup
poradců či pastýřů, aby ukázali i na tuto možnost.
Některé zásadní otázky vycházející ze single stavu včetně názorů teologů a poradců jsem
zmínila v další části. Baptistický kazatel Branislav Mičieta se na rozdíl od Danylaka podrobně
věnuje nejen biblickému výkladu, ale především praktickým záležitostem. Je dobré, aby si
nezadaní lidé uvědomili, jaká pozitiva nabízí jejich stav, protože často přes svůj smutek ze
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samoty a přes svou nenaplněnou touhu po lásce, manželství a rodině nejsou schopni pozitiva
vidět. Nebylo by ale dobré zastírat, že existuje i mnoho negativ, která svobodný stav může
nést. Některé z nich svobodnému stavu připisujeme neoprávněně, některé jsou jen v naší
mysli a za některé skutečně může single stav. I toto Mičieta řeší a nabízí konkrétní rady.
Pro mě osobně bylo zpracovávání tohoto tématu velkým přínosem. Díky hledání zdrojů
jsem narazila na práci Danylaka a vyučování Mičiety ohledně singles, které takto podrobně
zpracované jsem do této doby neznala. Jejich práce mi pomohla vidět svobodný stav trochu
jinak než dosud. Ačkoli myslím, že pro mnohé nezadané ani nadále nebude single život „plán
A“, nemusí to ale ani zdaleka být nějaká tragedie nebo životní prohra. I pokud tento život
vidíme jako „plán B“, nemusí to znamenat „druhou jakost“ života, ale spíš druhou, stejně
hodnotnou cestu jako manželství. Myslím, že toto poznání znamená velkou úlevu pro
nezadané, protože ti se často potýkají kromě nenaplněné přirozené touhy po lásce a
partnerství i s pocity méněcennosti kvůli tomu, že jsou sami. Tyto pocity mohou pramenit
z výchovy, chování okolí, vlastní neznalosti a podobně. Poznání pravdy, jak ji ukazuje Bible,
je osvobozující.
Průzkumy mezi singles podpořily to, co je celkem zjevné, že v církvi výrazně převyšuje
počet nezadaných žen oproti mužům. Jako zajímavé se ukázalo rozložení dle vzdělání, neboť
výrazně více je svobodných žen středoškolaček a vysokoškolaček. Pro mě překvapující
zjištění bylo ohledně vysokého procenta rozvedených žen. Myslím, že by toto téma mohlo být
zajímavé ke zpracování v některé budoucí bakalářské práci.
Téma singles v církvi jsem si vybrala částečně i proto, že by výsledky a zjištění
v průzkumu mohly být užitečné pro práci se singles ve sborech a v aktivitách, jako jsou např.
v rámci AC pořádané Pobyty pro nezadané. Domnívám se, že pro účel pobytů by mohlo
posloužit vyučování a závěry Danylaka a Mičiety. Využít půjdou i výsledky průzkumů, které
ukázaly např. na velkou chuť zúčastňovat se společných častějších akcí. Tohoto nápadu se již
někteří z nezadaných ujali a začali pořádat víkendové výlety v různých částech České
republiky. Možná by tyto výsledky byly zajímavé i pro pastory a vedoucí v církvi, kteří se
nezadaným věnují pastoračně či je jen mají ve svých sborech a možná „nevědí, co s nimi.“
Osobně se ztotožňuji s názorem Mičiety, který vidí velkou důležitost ve vyučování pro ty,
kteří jdou životem sami, i ve vyučování o nich. Ačkoli manželství stále zůstává něčím, co Bůh
zamýšlí pro většinu z nás, je velmi pravděpodobné, že alespoň část svého života, pokud ne
celý, mnozí z nás stráví sami. Ať už proto, že nikdy nevstoupí do manželství, nebo protože je
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jejich partner předejde na věčnost. Nemluvě o těch, kterým se manželství rozpadlo.
Domnívám se, že toto téma není okrajové, určené jen pro pár jedinců, kterým se nepodařilo
najít manžela či manželku, ale má mnohem širší záběr.
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13.2 Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu
Obrázek 1112
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu k 31. 12. 2013
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13.3 Dotazník do sborů Apoštolské církve
Obrázek 2
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13.4 Výsledky Dotazníku do sborů AC
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13.5 Výsledky Dotazníku pro singles
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Tabulka 2
Na tuto skupinu se v církvi moc nepamatuje. Řeší se mládež, děti, rodiny, senioři, jako
by tato skupina neexistovala.
trávení společného času
Neschází mi žádná, služba nezadaným se rozšiřuje.
Nevím.
Postrádám více zájmu, více akcí pro nezadané.
přijetí manželskými páry + mužský pohled na mé životní otázky
pastorace, výlety, seznamovací akce
různé akce, pravidelné pobyty, skupinky pro nezadané
více aktivit pro nezadané mezi církvemi
Lidé se tomuto tématu raději vyhnou, občas řeknou něco zraňujícího. Jsem vděčná za
současnou službu a zájem. Uvítala bych platformu mezi církvemi, kde se lidé budou
moct seznámit, jet na výlet, sdílet se apod.
pobyty pro nezadané, modlitby ve sboru
Pobyty jsou super, ale ve sborech se tomu málo věnuje. Povzbudit pastory aby pomohli
při hledání partnera, zapojení do aktivit, ochrana před zoufalými kroky. Povzbuzovat
práci "Božích dohazovačů" - dřív to fungovalo, proč ne teď?
Nepovažuji církev odpovědnou za svůj stav.
společné víkendovky, výlety, hory
společné výlety, hry, komunitní život
více vyučování o tom že žijeme ve světě a jak se příliš nestranit nevěřícím (sport,
kultura, práce, politika, ...)
přístup jako k normálním lidem a ne k nějakým chudáčkům, kterým něco chybí
Pastorace
málo pastýřských návštěv
pastorační návštěvy
modlitby, skupinka
Jaké služby a aktivity pro starší jsou :)?
Nevím, každá osamocená se cítí mezi rodinami tak trochu navíc.
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něco jako starší mládež, kde by mohli chodit vysokoškoláci a pracující ve věku od 20 do
30 let
Nejvíc mi vadí, že singles jsou většinou v očích lidí, co se vzali, když jim bylo 20 let,
osamělí chudáčci, kterých je potřeba se často ptát, zda už někoho mají.
výšlapy do přírody
setkávání starších sester, které nehledají
více seznamovacích pobytů během roku
pravidelná setkávání nezadaných v konkrétním sboru
Jsem z Opavy - z ČBCE, v mém sboru nejsou žádné věřící slečny v mém věku, jsou
tam slečny dvacetileté, a to je o 15 roků mladší, než jsem já. Mělo by se organizovat
více pobytů pro nezadané, jelikož věřících není takové množství jako nevěřících,
psychicky je to velmi náročné, aspoň pro mě, být sám.
praktické kurzy, společné akce
dobrá rada nad zlato
Normální, ne přímo seznamovací akce
Myslím, že pobyty pro nezadané jsou fajn, jen škoda že se jich nemůžu vždy účastnit
(kvůli práci). Nebylo by na škodu mít nějaký seznam, kde jsou volné křesťanky,
nemyslím seznamku, kde se člověk opravdově neseznamuje, ale něco kde můžu oslovit
slečnu a přirozeně se seznamovat. Něco, jako když potkáš na ulici někoho, kdo se ti líbí
a jdeš na věc. :-) Jinak je to spíše na nás mužích, abychom oslovovali vás slečny.
Je fajn, že je program pro nezadané. Jen mi chybí něco, co by bylo přímo v místní
církvi.
sportovní seznamky, fitness, fotbal
Dříve jsme se scházeli v rámci církve, nyní vše skončilo.
odborné poradenství v oblasti sexuálně čistého života
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