
Začiatky bratskej misie v Afrike 
Tento rok uplynulo 120 rokov od začiatku pôsobenia bratskej misie a 100 rokov od začiat-
ku jej nemocničnej práce v Afrike. Oba počiatky mali neoceniteľný význam pre ďalšie 
zvestovanie evanjelia v Afrike, nerozlučne spojené so zdravotnou a inou pomocou domo-
rodým obyvateľom. 

Priekopnícka misijná práca 
Začiatok bratskej misie sa spája s menom 

mladého muža, ktorý bol jej prvým a najväčším 
priekopníkom. Frederick Stanley Arnot vyrastal 
v škótskom Hamiltone blízko domu Livingstonov-
cov, ktorých navštevoval. Veľký misionár, lekár 
i zemepisec vtedy ešte žil a pôsobil v strednej 
Afrike a jeho príklad chlapca mocne tiahol. Po tom 
ako sa 11-ročný odovzdal Pánovi Ježišovi, sa utvrdil 
v rozhodnutí stať sa misionárom v strednej Afrike a 
po smrti Davida Livingstona od roku 1873 sa na 
to cieľavedome pripravoval. Ako 23-ročný odplával 
v roku 1881 do Kapského mesta a odtiaľ do 
Durbanu. Ďalších 5 rokov bol pre Európu stratený 

na strastiplnej ceste z juho-
východného pobrežia Afriky 
na západné. Jeho cesta viedla 
cez provincie Natal a Trans-
vaal, potom púšťou Kalahari 
v Bečuánsku (terajšia Botswa-
na) a odtiaľ k rieke Zambezi. 
Cestoval na voze ťahanom 
volmi aj pešo. Viackrát bol pre 
vysokú horúčku blízko smrti 
a trpel nedostatkom vody 
i opuchom na nohe. 

Koncom roka 1882 dosiahol Lealui, kde ho kráľ 
kmeňa Barotse zadržal na 18 mesiacov. V máji 
1884 pokračoval v ceste do Benguelly na pobreží 
Angoly cez rozvodie Zambezi a Konga. Po oddychu 
sa vybral v januári 1885 na východ, ale musel sa 
vrátiť pre poštu a zásielky z domova. Až v júni sa 
vybral druhý raz na východ do krajiny Garengaze, 
ríše kráľa Msidiho (teraz Katanga v Kongu). Po 
rečiach Bantu a Sečuana, ktoré sa naučil prv, učil 
sa po ceste reč Umbundu. Cez kraje kmeňov Čokve 
a Luvale došiel vo februári 1886 ako prvý biely 
človek do Bunkeje, kde kráľ Msidi vládol už 36 
rokov. Mal 500 žien, ktoré vládli nad mnohými 
dedinami a boli zároveň jeho spravodajkyňami 
o tom, čo sa dialo v okolí. Hoci ho Msidi privítal a 
dva roky u seba držal, boli medzi nimi stále spory 
pre ukrutnosti, ktorých sa Msidi dopúšťal a za ktoré 
ho Arnot vždy napomínal. 

V lete 1886 bol Arnot stále chorý. V októbri 
uverili v Krista a ďalší rok boli pokrstení dvaja 
z jeho nosičov, uverili aj ďalší domorodci. 
V decembri 1887 prišli Arnotovi na pomoc dvaja 
misionári: Charles Albert Swan z Anglicka a W. L. 
Faulknor z Kanady. Zostali u Msidiho a ten dovolil 
Arnotovi odísť. Swan ovládal reč Luba, ktorou 
hovorili domorodci, a tak mohli pokračovať 
v začatej misijnej práci. Arnot sa v septembri 1888 
vrátil do Anglicka – po 7 rokoch. Doma strávil 
6 mesiacov, počas ktorých získaval ďalších 
kresťanov z bratských zborov pre misiu v strednej 
Afrike a tiež sa oženil s Harriet Jane Fisherovou. 
Okrem nej sa do misie prihlásilo 12 ľudí, z toho 9 
slobodných mužov, manželský pár a jedna slobodná 
žena. Z nich sa stali známymi najmä Dan 
Crawford a Dr. Walter Fisher (Arnotov švagor). 

V máji a septembri 1889 prišli vo dvoch skupinách do 
Benguelly. Tam zomrel na horúčku jeden z mužov a na 
ceste do vnútrozemia ďalší dvaja. Dve ženy sa vrátili 
domov. Arnot so zostávajúcimi ôsmymi (vrátane 
svojej manželky) začal so zakladaním reťaze misijných 
staníc na ceste z Benguelly do Katangy. V tomto diele 
pokračoval neúnavne po celý zvyšok života. 
Následkom chorôb a vyčerpania zomrel ako 55-ročný 
v roku 1914, keď strávil v misii 33 rokov. 

Dan Crawford mal iba 
18 rokov, keď v roku 1890 
prišiel z Benguelly do Bun-
keje s dvoma druhmi, aby 
vyslobodil Msidim zadržia-
vaných bratov Swana a 
Faulknora a zostali tam 
namiesto nich. V roku 1891 
bol svedkom zavraždenia 
Msidiho belgickým dôstoj-
níkom, ktorého vzápätí zabil 
kráľov osobný strážca. Katanga sa stala súčasťou 
Belgickom ovládaného „Slobodného štátu Kongo.“ 
Crawford za chaosu, ktorý nastal, mohol ísť ďalej. 
Putoval na pobrežie jazera Mweru na hranici medzi 
Kongom a Zambiou. Tu založil misijnú stanicu, ktorá 
sa stala útočiskom utečencov v nepokojmi rozrušenej 
krajine. V roku 1894 založil trvalú misijnú stanicu na 
pobreží jazera pri Luanze v Kongu. Dedina Luanza sa 
vďaka nej v priebehu dvoch rokov stala mestom. 
V roku 1896 sa Crawford oženil s Grace Tilsleyovou 
z Bathu, ktorá prišla za ním. Sám sa naučil po grécky 
a hebrejsky a preložil Bibliu do reči Luba. Napriek 
širokému vzdelaniu sa vedel v mnohom stotožniť s 
africkými domorodcami. Podobne ako Arnot zomrel 
55-ročný v Luanze roku 1926. Z 37 rokov v misii 
strávil iba 2 roky v Anglicku a ďalšie 2 roky v Amerike 
a Austrálii, kde získaval záujemcov pre misiu v Afrike. 



Bratia nazvali reťaz misijných staníc a široký 
pruh územia okolo nej milovaný pás, lebo tu 
zomrelo veľa hrdinov – bratských misionárov, ktorí 
sa napriek hrozbe chorôb a smrti dali práve tu do 
práce. Bol to pás územia s dĺžkou okolo 1600 km a 
šírkou asi 480 km. Tiahol sa od pobrežia Angoly až 
k hraniciam Zambie s Mozambikom a zahŕňal časti 
územia Angoly, Konga, Zambie a Zimbabwe. Do 
roku 1938 tu bolo založených vyše 70 misijných 
staníc. V súčasnosti je tu viac než 2850 bratských 
zborov a 300 000 bratských veriacich. Aký žiarivý 
bol a zostáva príklad viery, lásky a nádeje týchto 
priekopníkov bratskej misie v Afrike. Nasledujme ho 
v podmienkach nášho života! 

Nemocničná misijná práca 
Začiatok tejto práce sa spája s menom ďalšieho 

muža z Arnotovej skupiny. Brat jeho manželky Dr. 
Walter Fisher bol skvelý mladý chirurg. Pracoval 
ako misionár i lekár v údolí rieky Zambezi. 
Domorodci tu trpeli na mnohé choroby. Na jednu 
z nich zomrela i druhá dcérka Fisherovcov niekoľko 
hodín po narodení, no oni napriek tomu pokračovali 
v misijnej práci. V roku 1896 zomrel v angolskom 
Kavungu ich spolupracovník Cyril Bird. Užasnutí 
pokojom misionárov uverili o týždeň po pohrebe 
prví dvaja domorodci. Potom uverilo mnoho ďalších, 
medzi nimi aj Mwewa, dcéra kráľa Msidiho. V roku 
1897 zomrel ďalší misionár, George O´John. 
Práca v Kavungu bola azda najnamáhavejšia 
v celom „milovanom páse“. V roku 1899 sa 
Fisherovci so sestrou O´Johnovou a s novými 
spolupracovníkmi presťahovali do Kazomba. Jeden z 
nich už o pol roka zomrel, ale namiesto neho prišli 
noví odvážni misionári, muži aj ženy. V roku 1901 
Dr. Fisher dokončil a dal vytlačiť v Anglicku preklad 
Jánovho evanjelia do reči Luvale. Pripravil aj 
gramatiku a slovník tohto jazyka. V Kazombe ich 
trápila malária a iné choroby. Preto sa Fisherovci 
s niektorými spolupracovníkmi v roku 1905 presídlili 
do Kalundy (stále v terajšej Angole) blízko vrchu 
Kalene. 

Veľmi zaostalý kmeň Lunda, 
ktorý bol v minulosti zdrojom 
otrokov pre arabských i bielych 
otrokárov, bol veľmi podozrie-
vavý voči bielym ľuďom. Misio-
nári si však rýchlo získali ich 
dôveru, najmä keď Dr. Fisher 
priniesol z Anglicka chinín, po-
mocou ktorého predchádzal 
záchvatom malárie a iných horú-
čok. Prišiel práve do Kalundy, 
lebo už dlho hľadal zdravé 

miesto na sanatórium, kde by sa mohli zotaviť chorí 
misionári. Na vrchu bolo chladnejšie ako v údoliach 
a bol tu zdravý vzduch. Nepôsobila tu malária a iné 
ťažké choroby. Tu začal Dr. Fisher so spolupra-
covníkmi budovať v roku 1906 prvú misijnú 
nemocnicu v tejto časti Afriky. Vzhľadom k jej 
polohe na pohraničí mohla slúžiť tisícom pacientov 
z troch krajín: Zambie, Angoly a Konga. Tu 
pracoval a žil takmer 30 rokov. Domorodci tu bývali 
zo strachu pred cudzincami v dedinách ohradených 
vysokými palisádami z drevených kolov. Ale 
lekárska pomoc Dr. Fishera a spolupracovníkov 
rýchlo zahnala ich strach a nedôveru a otvorila im 
srdcia pre zvesť evanjelia. Krátko po usídlení požiar 
zničil ich drevené obydlie a potrebné lekárske 

prístroje, ale oni začali stavať znova, teraz už 
z nepálených tehál. K veľkému údivu domorodcov, 
ktorí čakali, že sa dom s tromi miestnosťami zrúti, ten 
zostal stáť mnoho rokov ako ozdravný prístav pre 
mnohých misionárov a miesto narodenia ich 50 detí. 
Neskôr bola za pomoci kresťanov z Anglicka 
vybudovaná nemocnica. V nej bolo mnoho životov 
zachránených a mnoho duší spasených skrze vieru 
v Pána Ježiša Krista, ktorého im lekári aj zdravotné 
sestry zvestovali. 

V roku 1914 neďaleko nemocnice vybudovali 
sirotinec, svojho času najväčší v krajine, dnešnej 
Zambii. Keď pri pôrode zomrela matka, dieťa bolo 
považované za začarované a bolo odvrhnuté na smrť. 
Z podobných dôvodov bol vybudovaný starobinec pre 
ženy, lebo tie bývali čarodejníkmi prehlásené 
a všeobecne považované za príčinu každej nečakanej 
smrti. Fisherov syn založil v roku 1920 farmu Hillwood 
asi 18 km od vrchu Kalene. Na ňu sa v roku 1928 
presťahoval sirotinec, kde sa o siroty staral on 
s manželkou a ďalšia sestra z Londýna. V rokoch 
1922-25 vybudoval Dr. Fisher asi 2 km od farmy 
Hilwood školu Sakeji pre misionárske i domorodé deti. 
V roku 1972 sa v nej učilo 115-120 detí a vyučovanie 
pokračuje dodnes. Farma zásobovala nemocnicu, 
sirotinec i častých hostí na Kalene mliekom a mäsom 
Od roku 1928 Dr. Fisher postupne slabol až napokon 
nemohol vykonávať lekársku prácu. Pre neho a jeho 
manželku postavili asi poldruha kilometra od 
nemocnice dom, kde ho navštevovali stovky ľudí. 
„Dobrý doktor“ zosnul v Pánovi v roku 1935. Jeho 
manželka ho nasledovala o tri roky neskôr. 

Pred 100 rokmi Dr. Walter Fisher položil základ 
bratskej misijnej nemocničnej práce v Afrike. Tým 
základom bol Kristus, ktorého zvestoval domorodcom, 
ohrozeným smrtiacimi chorobami. Mnohí ďalší 
pracovníci stavali na ňom ďalej a stavajú dodnes. Ich 
vízia bola veľká, vedená túžbou zvestovať hriešnym a 
biednym ľuďom Krista. Vybudovať bratské zbory, 
misijné nemocnice a kresťanské školy v tejto časti 
Afriky. A táto vízia sa bohato naplnila. Vyžadovalo to 
veľkú námahu naučiť sa reč týchto ľudí, získať si ich 
dôveru, preložiť im Bibliu a zvestovať im evanjelium. 
Vybudované a bratskou misiou mnoho rokov 
vydržiavané školy prevzalo zambijské ministerstvo 
vzdelávania. Pracujú v nich naďalej bratskí misionári. 
Ale nemocnica na vrchu Kalene zostáva i po 100 
rokoch misijnou, hoci ju popri bratských zboroch 
podporuje i štát. Je taká vzorná, že ju ministerstvo 
zdravotníctva určilo za školiace stredisko pre 
zdravotné sestry, ktoré chcú dostať štátnu licenciu. A 
to všetko vzniklo z túžby jedného kresťana zvestovať 
domorodým obyvateľom Krista skutkami aj slovami, 
ako to činil jeho Pán, a z ochoty poslúchnuť Božie 
povolanie. Kiež by sme v našich pomeroch nasledovali 
jeho príklad. 
 
Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU VYBRAL, PRELOŽIL A 
PRE ŽIVÉ SLOVO UPRAVIL JÁN HUDEC 

PRAMENE : F. R. COAD – A HISTORY OF THE BRETHREN 
MOVEMENT (Paternoster Press, Exeter 1968)  
COLLECTIVE – TURNING THE WORLD UPSIDE DOWN 
(Echoes of Service. Bath 1972) 


