
Z p r a v o d a j

sboru Církve bratrské v Hranicích a misijního společenství CB v Přerově.

   2 / 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

Milí bratři a sestry. 
Chtěl  bych  se  krátce  ohlednout  za
letošními  ekumenickými  setkáními  v
Přerově. 
Tu  největší  radost  jsem  měl  z
naplňování  Písma  Svatého.  Slovo  z
Písma  Svatého-Jan  17,22-23  nás
vybízí, abychom se učili jednotě. A my
se  můžeme  těšit  z  toho,  že  Bůh  si
použil nás, kteří se účastnili lednových
setkání,  a  mohli  toto Slovo zažívat  v
malém osobně. 
Také  mne  obohatila  pestrost
společných  shromáždění.  Společné
modlitby,  písně,  chvály,  kázání  a
neméně  rozhovory  u  občerstvení.
Nebylo možné rozeznat, kdo z kterého
společenství  je.  Mohli  jsme  se  lépe
poznat  a  svým  dětem  ukázat,  že  je
možné  hovořit  s  bratrem,  sestrou,
kteří  vyznávají  Krista  Pána  jiným
způsobem.  Podle  mne,  přibylo
účastníků a za to děkuji Bohu. 
Společným  rysem  ekumenických
setkání bylo velmi aktuální a vhodně
vybrané  téma-Rodina.  Dnes  je  to  ve
společnosti  opomíjené,  snižované  a
vysmívané  téma,  které  je  důležité
neustále otevírat v církvi i společnosti
a  hájit  rodinu,  vysvětlovat  její
důležitost  pro  zdravý  růst  církve  a
společnosti. 
Slovo  všech  pastýřů  místních
společenství na jednotlivých setkáních
byla  podnětná,  vyučující  a  vedla  i  k
přehodnocení  zažitých  postojů  u
mnohých z nás. Obzvlášť mne osobně
zaujalo  Slovo  přednesené  v  Husitské
církvi.  Byl  to  pro  mne  zcela  nový
pohled na rodinu v Boží režii. 
Chtěl bych popřát všem zúčastněným
z  místních  církví  hodně  Božího
požehnání  a  budu  se  těšit  na  další
společná setkávání. 

Melkus Ladislav
<><

Co je a co není deprese 

(křesťanská psycholožka MUDr. Petra 
Mizurová)

  V rámci  volně  na  sebe  navazujících
seminářů, pořádaných KS Praha-Palmovka,
zúčastnili jsme se dne 24.1.2014 přednášky
na téma Deprese z pohledu křesťana. Tento
cyklus přednášek má sloužit jak lidem, kteří
potřebují  odbornou  pomoc  křesťanského
lékaře-psychologa,  tak  i  těm,  kteří  se
zabývají poradenstvím a pastorační péčí ve
sborech.  Přednášku  vedla  sestra  MUDr.
Petra  Mizurová,  křesťanská  psycholožka  a
vedoucí poradenského centra v Praze, která
pracuje  přímo  pod  Křesťanským
společenstvím Praha-Palmovka.
     Názory na depresi z pohledu křesťana se
mohou ve sborech velmi lišit. Někteří z nás
mohou být názoru, že křesťan vydaný Pánu
žádnou  depresí  trpět  nemůže.  Že  jeho
problémy  jsou  nejspíš  způsobeny  jeho
nesprávným  postojem,  nedostatečnou
vydaností Bohu, nebo dokonce nevyznaným
hříchem.  Postoje  vůči  takto  postiženému
bratru  či  sestře  pak  odpovídají  těmto
názorům  –  „my  křesťané  máme  být
především  radostní“,  „nebuď  smutný“,
„chval  Pána“,  nebo dokonce „Duchu svatý,
usvědčuj  …“,  dosadit  si  může  každý  sám,
pokud se s takovouto situací setkal. Takové
a  podobné  rady  však  často  nadělají  víc
škody,  než  užitku.  Postižený  se  tak  ocitne
v „patové“ situaci a cítí se pak ještě hůř.  
     Když nahlédneme do Písma, zjistíme, že
takové postoje nejsou biblické. Vzpomeňme
třeba  proroka  Jeremiáše,  který  prožíval
většinu  svého  života  zármutek  nad
duchovním  stavem  svého  národa.  Krále
Davida,  muže  podle  Božího  srdce,  který
napsal  celou řadu žalmů,  v nichž  vyjadřuje
hlubokou sklíčenost. Např.: Žalm 102/4-12:
Mé  dny  se  v dým  obracejí,  mé  kosti  jsou
rozpálené jak ohniště.  Jak zlomená bylina
schne  moje  srdce,  i  svůj  chléb  jíst



zapomínám, od samého naříkání jsem
vyzáblý na kost. Podobám se pelikánu
v poušti,  jsem jak sova v rozvalinách,
probdím celé noci, jsem jak ptáče, jež
na střeše osamělo. Celé dny mě moji
nepřátelé  tupí,  klnou  mi  a  za
potřeštěnce  mě  mají,  popel  jím  jak
chleba, nápoj slzami si ředím pro tvůj
hrozný hněv a pro tvé rozlícení, tys mě
vyzvedl a srazil. Mé dny jsou jak stín,
který  se  prodlužuje,  usychám  jako
bylina“.   Anebo  Jób  a  jeho  vnitřní
trýzeň (a jeho přátelé, kteří mu svým
napomínáním  moc  nepomohli).
Z pozdějších  je  typickým  příkladem
reformátor církve Martin Luther, který
byl  znám  mimo  jiné  i  svými
depresivními  stavy.  Jistě  bychom
nikoho z nich neobvinili  ze slabé víry,
duchovní druhořadosti, nebo dokonce
oddělenosti od Boha. 
     Jistě,  někdy  Pán  Bůh  dopustí  i
smutek,  aby  člověka  varoval  před
nesprávným jednáním nebo postojem.
Bůh  ale  svým  dotykem  pouze
napomene,  aby  člověka  přivedl
k určitému poznání. On člověka netýrá
a  nedeptá.  Jestliže  toto  poznáme,
činíme pokání  a  poprosíme o sílu  jít
dál  s  Pánem,  pak  je  vztah  s Bohem
vyčištěn a  obnoven,  víc  není  potřeba
se  k problému  vracet.  Pokud
nejednáme  svévolně  a  přesto
dlouhodobě  prožíváme pocit  smutku,
beznaděje,  nebo  trápení,  je  to  jiná
situace.  Každý  z nás  ovšem  někdy
prohodí: „mám dnes od rána nějakou
depku“.  Tady  se  ale  jedná  o  něco
jiného.  Deprese  je  stav,  který  trvá
souvisle minimálně 14 dní, často však
i  několik  měsíců  nebo  v těžších
případech řadu let. Příčiny mohou být
různé. 
     Deprese  je  vlastně  onemocnění
citů.  Člověk  se  cítí  strašně  -
méněcenný,  zbytečný,  nevidí
východisko  a  proto  má  někdy  i
sebevražedné  stavy.  Není  možné  se
z tohoto dostat vlastními silami, i když
se  o  to  někteří  pokoušejí.  Vlastní
snaha,  vlastní  síly  jsou  v tomto
případě  nedostatečné.  Než  sestra
Mizurová  onemocněla,  také  si
myslela, že přece jenom je možné se
nějak snažit o vlastní zlepšení.  Sama

se  pak  přesvědčila,  že  takovýto  člověk
potřebuje pomoc. Nejlepší řešení ovšem je,
odevzdávat  tento  problém  přímo  Ježíši
Kristu.
     Může  se  jednat  o  dnes  dosti  častý
syndrom  vyhoření.  Je  ovšem  potřeba
rozlišovat  přetížení  jako  následek  běžné
únavy. Dojde k přetížení organismu, kdy je
potřeba  „vypnout“,  odpočinout  si.  Bůh  po
nás  žádá,  abychom  pracovali  poctivě  na
místě,  kam nás postavil.  Avšak nežádá po
nás,  abychom  se  zničili.  On  pro  nás
ustanovil  dobu  odpočinku  k obnově  sil.
V případě, kdy k přetížení došlo, avšak bylo
ignorováno,  nastává  depresivní  stav,  který
potom  může  mít  hluboké  následky  na
psychice.  Deprese  z přetížení  byly
zaznamenány i např. u Jana Kalvína – málo
se  ohlížel  na  své  zdraví,  přetěžoval  se,
špatně  jedl,  špatně  spal.  A  ještě  svůj
zdravotní stav, nadměrnou únavu a deprese
považoval za projev lenosti. 
     Deprese  se  rovněž  může  projevit
v souvislosti  s vážnou  nemocí.  Sama
přednášející  Dr.  Mizurová uvedla konkrétní
příklad ze svého vlastního života, když před
lety  onemocněla  rakovinou.  Byla  sice
úspěšně vyléčena, avšak následné nasazení
chemoterapie mělo za následek, že se u ní
projevily depresivní stavy. 
     Dalším  důvodem  depresí  je,  že  si
nechceme připouštět negativní emoce, jako
je truchlení nad nějakou významnou ztrátou
v našem  životě,  smutek  nebo  hněv.  Tyto
emoce ovšem patří do života, člověk by měl
s nimi  počítat  a  zpracovat  je.   Pokud  je
odsune neřešené, může to později přerůst v
depresi. Platí to i pro přepínání se ve službě
v církvi. 
     Jak však na to jít praktickým způsobem?
Tedy - lidé nás odsuzují, říkají: „to sis zavinil
sám“.  Ovšem  to  je  jen  část  pravdy.  Lidé
bývají  v dnešní  společnosti,  která  je
v podstatě  nastavena  na  výkon,  značně
přetíženi.  Nejvíce  profese,  jako  jsou
manažeři,  ale  i  řada  jiných.  Ovšem  míru
únosnosti či přetížení organismu nelze nijak
změřil,  podle síly a náročnosti  zátěže je to
individuální,  u  každého  člověka  jinak.  Lidi
s psychickými  problémy  Bůh  miluje  a  je
s nimi. I když mají trápení, rozhodně nejsou
křesťany druhé kategorie. Psychické potíže
nejsou  známkou  slabosti  nebo  malé  víry.
Bůh  má  východisko  pro  jejich  život.



Pastorace  a  odborná  péče  se
v takovémto  případě  mohou
doplňovat.
Shrnutí:
Nesprávné postoje  k     depresi: Popření
závažnosti  a  šablonovité  řešení.
Považovat  depresi  pouze  za
medicínský,  nebo pouze  za  duchovní
problém. Myslet si, že to je věc pouze
vnitřního uzdravení. 
Co deprese není:  Přechodné zhoršení
nálady,  odůvodněný  zármutek,
slabost, nedostatek víry. 
Depresi  provázejí  jiné  projevy:
Dlouhodobá  špatná  nálada.  Snížený
zájem  o  většinu  aktivit,  poruchy
spánku  a  chuti  k jídlu.  Neklid  nebo
zpomalenost.  Ztráta  sebeúcty  a
nadměrné pocity viny. Nerozhodnost a
neschopnost soustředění. Myšlenky na
smrt  a  sebevraždu.  Podstata  je,  že
člověk  nedokáže  pocitům  čelit.  Není
nemocná víra, ale pocity.  Proto není
vhodné  obviňovat  člověka  v depresi
z nedostatku víry.
Mýty o depresi: Člověk si za to může
sám. Kdyby se snažil, tak to překoná.
Jeho  vztah  s Bohem  není  v pořádku.
Nemocný potřebuje rozptýlit. 
Jak  nepomáhat  a  co  uškodí:
Napomínání,  rozebírání  příčin,
vyučování. Naopak - Př 25/20: Svlékat
šaty v chladný den či nalévat do louhu
ocet je zpívat písně srdci sklíčenému.
Dobře míněné rady - modli se, čti Bibli,
choď do sboru.  Srovnávání  utrpení  a
rady  z našich  zkušeností.  Větší
společenství  a  modlitební
shromáždění. 
Co  dělat:  Modlit  se  žalmy.  Osobní
duchovní  péče,  nejlépe,  aby  se
člověku  v depresi  věnoval  spíše
jednotlivec.  Neříkejte  –  nebuď
smutný.  Podle  pokynu  Písma  se
máme  radovat  s radujícími  a  plakat
s plačícími.   Být  s ním,  respektovat
jeho pocity.  Modlit se za něho, ale bez
něho,  jen krátce s ním.  Ujistit  ho,  že
mu chceme být nablízku a že s námi
může počítat.   Neklást  na něj  žádné
nároky.  Vyjádřit  jistotu,  že  to  není
beznadějné.  Zeptat  se,  co  by
potřeboval.  Až přijde čas, pomoci mu
v hledání  kořenů  a  v dalším
duchovním růstu. 

Léčba: psychohygiena,  duchovní  pomoc,
psychoterapie,  v případě  potřeby  moderní
antidepresiva, na která nevzniká závislost.
Doporučená  literatura: křesťanští  autoři-
Prof.  PhDr.  Jaro Křivohlavý,  CSc.,   Charles
Spurgeon.
Zaznamenali:  V. a K. Doškovi

<><

Rozhodnutí

V poměrně mladém věku, ve 34 letech, se
stal  jeden muž  ředitelem banky.  Nikdy  se
neodvážil snít o takové kariéře, a už vůbec
ne,  že  se  stane  ve  svém  věku  právě
ředitelem.  Jednoho  dne  měl  příležitost
mluvit s prezidentem správní rady, který ho
do funkce doporučil. 
„Je  to  velká  zodpovědnost,  která  mi  byla
svěřena, budu se jí  věnovat veškerou svou
silou,“  řekl  mladý  ředitel.  „Přece  jen  bych
vám byl ale vděčný, kdybyste mi mohl udělit
nějaké  rady  z  bohatého  pokladu  svých
zkušeností.“ 
Starý  muž  se  podíval  přemýšlivě  na
mladého ředitele a pak řekl jen dvě slova:
„Správná rozhodnutí.“
Mladý muž doufal v něco více, a tak řekl: „Je
to  velmi  podnětné,  a  já  dovedu  vaši  radu
ocenit.  Ale  mohl  byste  mi  dát  trochu
přesnější  pokyny?  Neboť  já  potřebuji  vaši
pomoc  právě  proto,  abych  dospěl  ke
správným rozhodnutím.“ 
Avšak prezident nebyl muž mnoha slov. 
Řekl jen: „Zkušenosti.“ 
„Ano,  z  tohoto  důvodu  se  právě  ptám,“
odpověděl mladý ředitel. „Domnívám se, že
ještě  nemám  dostatek  zkušeností.  Jak  je
tedy mám získat?“ 
Starý  muž  se  usmál  a  vzápětí  odpověděl:
„Špatnými rozhodnutími!“ 

(Z knihy Oázy pro duši, vydal Vyšehrad)

Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky,
uchováš-li mé příkazy ve svém nitru,
abys věnoval pozornost moudrosti
a naklonil své srdce k rozumnosti,
jestliže přivoláš porozumění
a hlasitě zavoláš na rozumnost,
budeš-li ji hledat jako stříbro,
a pátrat po ní jako po skrytých pokladech,
tehdy pochopíš, co je bázeň před 
Hospodinem,
a dojdeš k poznání Boha.
Bible, Přísloví 2/1-5

http://www.ivysehrad.cz/darkove-publikace/pro-dusi/1543-2/oazy-pro-dusi


Manželské večery
Začátkem měsíce  března  začíná
v Přerově  kurz  Manželské  večery.
Pozvánka  je  zveřejněna  na
elektronických  stránkách  Církve
bratrské  v Přerově.  Pokud  víte  o
někom,  kdo  by  se  této  akce  rád
zúčastnil, předejte prosím, informaci. 

Adresa redakce, kam můžete zasílat 
své příspěvky:  
Karla.Doskova@seznam.cz
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