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Lidé bez domova

Jednoho dne v osmdesátých letech (okolo roku 1880) jsem brzy ráno přišel do 
domu Williama Bootha v Claptonu.... 'Bramweli,' volal na mne, když mne uviděl, 
‘věděl jsi, že někteří muži spí celou noc venku na mostech?‘

Den předtím se totiž vrátil pozdě v noci do Londýna z nějakého města na jihu 
Anglie a musel projít městem, aby se dostal domů. A to, co viděl během svého 
půlnočního pochodu, způsobilo ranní tornádo. Prý jestli jsem věděl, že někteří 
muži spí v noci na mostech?

‘No, ano‘, odpověděl jsem, ‘hodně chudých chlápků to myslím takhle dělá.‘

‘Tak to by ses měl stydět, že jsi to věděl a nic jsi pro ně neudělal‘ řekl 
důrazně...‘Jdi a udělej s tím něco!‘ řekl. ‘Musíme s tím něco udělat.‘ 
(Bramwel Booth, Echoes and Memories)

O zhruba130 let později je Armáda spásy jednou z největších organizací sloužících lidem bez 
domova na světě. I přesto žije na zemi největší počet lidí, kteří nemají bezpečný domov v 
historii lidstva.

Je velmi obtížné zjistit, kolik se na světě nachází lidí bez domova.... Nejlepší 
informací, kterou máme k dispozici je střízlivý odhad OSN z roku 2005, který 
hovoří o 100 miliónech. Toto číslo nezahrnuje lidi, kteří žijí ve špatných a 
nestálých podmínkách, jako například v opuštěných budovách, vozidlech či 
narychlo zbudovaných příbytcích nebo stanech. Tato zpráva rovněž nezahrnuje 
takzvané „skryté bezdomovce“, kteří pendlují z ubytovny na ubytovnu nebo z 
jednoho domu přátel do druhého. Odhadem by takových skrytých bezdomovců 
mohlo být po celém světě dalších 100 miliónů, což by vedlo k odhadu, že na 
světě žije zhruba 200 miliónů lidí bez domova. 
(http://www.shelter20.com/homeless-statistics/)

Na konci roku 2012 bylo na světě přibližně 15.4 miliónů uprchlíků, 937 000 
lidí, kteří hledali azyl a 28.8 miliónů lidí, kteří byli nuceni odejít za 
hranice své země. (Statistika Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky).
(http://www.cbc.ca/news/world/world-s-displaced-people-at-18-year-high-of-45-
2-million-1.1378212)
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Jeden zákoník přišel a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš." Ale Ježíš mu 
odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil."
(Matouš 8:19-20)

“Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.” (Židům 13:14)

"Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho 
příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, 
abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.” 
(Jan 14:1-3)

V tradici Izraele, v její nejlepší podobě, se odráží kořeny bezdomovectví. Abraham opustil Ur a 
později Chárán, aby našel domov. Izrael vyšel z Egypta, aby našel domov – svou domovskou 
zemi. A rétorika Tóry, které dávají konečnou podobu tradice ovlivněné exilem a 
bezdomovectvím, se hlásí k tomu, že pečeť lidí cestujících z místa na místo, chudých a 
nemajetných a její konečná podoba ovlivněná exilem a bezdomovectvím, otroctvím a útlakem 
by měla být zachována. 

‘Každý bude bydlit pod svou vinnou révou, 
pod svým fíkovníkem, 
a nikdo ho nevyděsí. 

Tak promluvila ústa Hospodina zástupů.’ 
(Micheáš 4:4).

Slova o vinné révě a fíkovníku vyjadřují představu o domově. V ideální a zbožné společnosti 
by měl mít každý, bez ohledu na to v jaké žije rodině, bezpečný domov. Měl by mít základní 
věci, které k životu potřebuje a také nějaký volný čas, aby si je mohl užít. Tyto myšlenky nám 
připomínají, že domov je víc, než jen dům. (B. Power (2006), The quest for home: a search 
for affordable housing. Nepublikovaný rukopis.)  

Modlitba za lidi bez domova  
Vyslyš naši dnešní modlitbu za všechny ženy, muže, dívky i chlapce, kteří nemají 
domov. Za ty, kteří spí pod mosty, na lavičkách v parku, v podchodech nebo na 
autobusových nádražích. Za všechny, kteří sice mají kde přespat v noci, ale přes 
den se musejí toulat venku. Za rodiny, které se musely rozdělit, protože neměly 
na nájem. Za lidi, kteří nemají žádné příbuzné nebo přátele, kteří by jim mohli 
poskytnout útočiště. Za ty, kteří si nemají kam dát své osobní věci, které jim 
připomínají to, kým jsou. Za všechny, kteří se bojí a ztratili naději.
Za všechny, které zradil náš sociální systém. Modlíme se za všechny tyto lidi, 
abys jim poskytl přístřeší a dal jim bezpečí a naději. Modlíme se za ty z nás, kteří 
máme teplé domovy a pohodlné postele, abychom nebyli ukolébáni k lhostejnosti 
a abychom nezapomněli.

Pane Ježíši, pomoz nám vidět tvou tvář v očích každého člověka bez domova, se 
kterým se setkáme. Pomoz nám, abychom těmto lidem pomáhali slovem a 
skutkem a abychom využili politických prostředků, které máme k dispozici 
a  přinesli lidem bez domova spravedlnost a pokoj. Amen.
(Autorka:  Carol Penner, Hlavní výbor mennonitů Kanada, 2009)


