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Přemýšlejme ..
Žil kdysi chlapec se zlostným charakterem,
který se často zlobil a svými slovy zraňoval
lidi kolem sebe. 
Jednou mu jeho otec dal kladívko a sáček
hřebíků. Řekl mu, aby do dřevěného plotu,
který stál kolem jejich domu, zatloukl hřebík
pokaždé,  když  ztratí  trpělivost,  když  bude
chtít někomu vynadat, nebo někoho urazit či
zesměšnit.
První týden chlapec zatloukl 37 hřebíků. 
Pak  přišel  na  to,  že  je  lehčí  naučit  se
ovládat,  než  zatloukat  hřebíky.  V dalších
týdnech  se  počet  hřebíků  zatlučených  do
plotu  snižoval.  Konečně  přišel  den,  kdy
chlapec  nezatloukl  ani  jeden  hřebík.
Chlapec  se  rozběhl  k otci  a  řekl,  že  už
hřebíky do plotu nezatlouká. 
Otec mu řekl: Výborně. Teď si vezmi kleště
a pokaždé, když se ti podaří se nerozzlobit,
vytáhni z plotu jeden hřebík z těch, které jsi
tam  zatloukl.  Dny  ubíhaly,  až  konečně
nezůstal  v plotě  žádný  hřebík.  Otec  se
synem  se  šli  podívat  na  plot  a  otec  řekl:
Synu, potěšilo mě, že v plotě není ani jeden
hřebík.  Ale  podívej  se teď na plot  a na ty
díry. Ten plot už nikdy nebude takový, jako
na začátku. 
Pokaždé, když někoho urazíš a něco zlostně
řekneš,  zůstávají  v lidech  hluboké  rány.
Můžeš někomu vrazit nůž do plic a pak jej
vytáhnout,  ale  rána  tam  zůstane.  Slovní
zranění  účinkuje  stejně,  jako  zranění
fyzické. 
Je  dobré  myslet  rychle,  ale  mluvit
pomalu.                                 (zdroj: internet)

                                                      

Všichni jsme milované Boží děti 
Oblíbené heslo našich dětí je „To není fér!“
Je to takové zaklínadlo ukřivděné dušičky. 
„To není fér!“  řve nejstarší dítko ke konci
výletu, „já chci taky nosit, mě bolí nohy!“
„Jak to, že on nemusí jít  spát, a já jo, to
není fér!“ domáhá se spravedlnosti mladší
dítě jdoucí spát po Večerníčku.
Další varianty jsou pak : 
„To je nespravedlivý!“  „A proč on ne a já
jo?“   „Já  chci  taky!“   A  člověk  aby  pak
obhajoval  dětem  svá  rozhodnutí,  anebo
zavedl  systém  rovnosti  podle  jejich
představ. Jaká by to však byla rovnost a
jak  si  děti  tu  spravedlnost  a  férovost
vlastně  představují?  To  aby  taťka  na
výletě  stopkami  odměřovat  čas,  který
postupně  všechny  děti  stráví  na  jeho
ramenou,  pokud  by  ovšem  viděl  na
hodinky  přes  klátící  se  nohy  nejstaršího
výrostka. Všichni by museli spát po obědě,
aby  to  nebylo  nejmladšímu  líto.  A  ležet
v posteli  se  zavázaným  krkem  společně
s marodem. Nejstarší  by se  musel  smířit
s malými porcemi jídla, ale za odměnu by
si mohl před spaním potahovat dudlíček. 
Je jasné, že spravedlnost je, když každý
dostane  podle  svých  potřeb  a  nikoliv
rovným dílem. 
Tato  skvělá  myšlenka  není  z mojí  hlavy,
ale  v mojí  hlavě  nalezla  svůj  domov
v době,  kdy  jsem  čekala  dvojčata  a
přemýšlela nad tím, zda dokážu každému
z nich  dát  stejně.  Její  skvělost  spočívá
v tom,  že  odvrací  pozornost  od  rovnosti,
jak  je  vnímána dětmi,  k potřebám, jak  je
hodnotí  dospělí.  V tomto kontextu  je  pak
jasné,  že  výkřik  „To  není  fér!“   vlastně
znamená „Nedůvěřuji ti, že víš, co děláš!“
a je primitivním atentátem na rodičovskou
autoritu.
A  mimochodem,  myslíte,  že  je  fér,  že
většina našich  dětí  má nějaké problémy,
zatímco  mnohé  další  rodiny  se  chlubí
dětmi,  jež  nenosí  ani  rovnátka?  A  proč
zrovna já musím mít ty protivný ekzémy?

(Alena Konečná)



O sboru Církve bratrské v Hranicích
Historie  sboru  v Hranicích  začala
v devadesátých  letech  minulého  století,
kdy  se  začala  scházet  malá  skupinka
věřících  lidí.  Většina  z nich  se  tehdy
čerstvě obrátila.  Ale nadšení a obětavost
pro  Pána  Boha  přikryly  nezkušenost  a
teologickou  nezakotvenost  této  skupinky.
Pán  Bůh  se  přiznával  k víře  těchto
duchovně  mladých  křesťanů  a  přidával
další  věřící. Dnes pamětníci (kteří  nejsou
zas  tak  pokročilého  věku)  někdy  s
nostalgií  vzpomínají  na  toto  období
počátků, kdy se vedoucí učili „za pochodu“
následujíce svého Pána. Některým starším
(myslí  se  úřad)  tehdy bylo  teprve  kolem
osmnácti – kázali, starali se o své svěřené,
dělali  závažná  rozhodnutí,  …  a  Pán  se
k nadšení těchto lidí přiznával. Teologie se
tehdy  neučila  z knih,  ale  rodila  se  na
modlitbách,  čtením  Písma  a  v hodinách
vášnivých  diskuzí.  Ne  všechny  závěry  a
názory  tehdy  byly  správné,  ale  šlo  o
proces  upřímného  hledání.  Zkušenosti
v duchovní  práci  se  nabývaly  tak,  jak
jednotlivé úkoly přicházely – a ne vždy se
vše povedlo, ale i to je cenná zkušenost. Z
počátku také za touto skupinkou dojížděl
kazatel  ze  Vsetína.  Později  se  sbor  stal
kazatelskou stanicí Velké Lhoty.
Sbor v Hranicích proto tvoří převážně lidé,
kteří  pocházejí  ze  „světa“  a  nemají  za
sebou  křesťanskou  rodinnou  a  církevní
výchovu.  Což  významně  ovlivňuje
zbožnost  a  bohoslužbu  našeho  sboru.
Stejně tak kazatel  sboru vstoupil  na plný
úvazek do služby až po padesátce, což s
sebou  přináší  jeho  porozumění  pro
zaměstnané  laiky,  kteří  tráví  většinu dne
ve  svých  zaměstnáních.  Kazatel  žije  se
sborem  od  jeho  vzniku,  pomáhal  ho
budovat, desetiletí za něj zápasil,  a proto
má  ke  sboru  výjimečný  vztah,  řečeno
biblicky:  „otců mnoho nemáte“ (1K 4,15).
Přestože  charismatický  charakter
bohoslužeb  se  do  jisté  míry  vytratil  a
nahradil  ho  velmi  volný  liturgický  řád,
setkáte  se  v Hranicích  stále  s velmi
svobodným prostředím,  které je  otevřené
různým  druhům  zbožnosti  a  uctívání.
Důraz na vedení  Duchem svatým a jeho
dary je zde stále přítomný a patrný. První
generace už dospěla v mladé rodiny, které
mají už své vlastní děti. A tak bohoslužby
v Hranicích – přes velkou snahu rodičů –
jsou poněkud rušnější pro velké množství

malých dětí. A mladí rodiče zase usilují o
předávání  své víry  svým dětem;  naštěstí
ve sboru jsou bratři a sestry, kteří své děti
už vychovaly a mohou tak být vzory.
Za 25 let  existence sboru v Hranicích se
toho už hodně odehrálo a napracovalo se
pro Boží království (rozumějte, řečeno se
vší pokorou spoléhajíce na Boží milost a
dobrotu).  Vznikly  různé  služby,  které
doposud  trvají,  jiné  zanikly.  Na
pravidelných  modlitebních  setkáních  U
kostelíčka  (místo  nad  městem  s pěkným
výhledem  na  Hranice)  už  dlouhá  léta
vytrvale zápasíme za církev, město a lidi,
kteří  v Hranicích  žijí.  Uvědomujeme  si
totiž, že veškerá duchovní práce závisí jen
na Boží přízni. Chválicí skupinka dosáhla
značné instrumentální zručnosti a neslouží
jen  ve  sboru,  ale  také  na  různých
večerech chval a jiných veřejných akcích
(Noc kostelů). Sbor má také jiné „klasické“
sborové  služby,  jako  jsou  besídka  pro
nejmenší  děti,  skupinku  dorostu  a
mládeže, klub Ovčinec pro děti  od druhé
do  deváté  třídy.  Na  bohoslužbách  káže
nejen  kazatel,  ale  také  starší  a  ověření
bratři  (a  někdy  riskneme  i  nějakého
neověřeného). To přináší do sboru různé
duchovní  pohledy  a  důrazy  –  možná
někdy trochu na úkor kvality – ale pokud
doufáme  v záštitu  Božího  Ducha,  rádi
oželíme řečnicky  dokonalá  a  vybroušená
kázání. Velmi důležitá je služba v Domově
seniorů,  kam  kazatel  a  s  ním  některé
sestry dochází. Je to služba, která nebude
zaznamenána  v církevních  matrikách,
protože  lidé,  kterým  je  slouženo,  často
záhy  umírají,  aniž  by  je  někdo  v církvi
zahlédl,  ale  –   jak  doufáme  –  umírají
s nadějí na život věčný. Pořádání English
Campů  má  už  patnáctiletou  tradici.
V posledních dvou letech se také naše síly
zaměřily na misijní práci v Přerově, kde se
schází  malá  skupina  věřících,  která
pomalu roste a začíná samostatně misijně
v Přerově  působit.  Kazateli  se  také
v Přerově  daří  rozvíjet  ekumenickou
spolupráci.
Do našeho společenství se teď po mnoha
letech  vracejí  lidé,  kteří  přijali  Pána
v počátcích sboru. Pak se na dlouhá léta
z církve ztratili… a Pán Bůh veda si je po
svých  nevyzpytatelných  cestách  je
navrací. A já jen s vděkem sleduji, jak jsou
svrchované Boží  cesty zvláštní  a pro lidi
nepochopitelné.
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Od  roku  2005  se  v Hranicích  začala
rozvíjet  organizace  Elim,  kterou  založili
dva ze starších sboru. Elim začal relativně
skromným  projektem  (ve  srovnání  se
současností)  sociálně  právní  poradny.
Postupem času se přidaly další projekty a
služby jako je nocležna pro bezdomovce,
azylový  dům  pro  muže,  později  azylový
dům  pro  osamělé  rodiče  s dětmi  a
v současnosti  projekt  Dům  Elim  v
Drahotuších. Bratři, kteří organizaci vedou,
často vyprávějí o Božím požehnání, které
je  při  budování  této  práce  doprovází.
Zmíním jen jeden okamžik, který jsem jako
divák zpovzdálí  zaznamenal při budování
naposledy  zmíněného  Domu  Elim
(omlouvám  se  za  pravděpodobné
zjednodušení  a  nepřesnosti).  Vedení
Elimu  mělo  v Drahotuších  vyhlédnutý
vhodný  dům  pro  svůj  nový  projekt.
Nicméně se jim nedařilo banky přesvědčit,
aby  jim  půjčily  na  jeho  nezbytnou
rekonstrukci. A v této bezvýchodné situaci
město Hranice nabídlo, že poskytne milion
korun  na  koupi  této  nemovitosti.  Já
osobně toto považuji  za zázrak, kdy Pán
Bůh  obměkčuje  srdce  nevěřících
představitelů  města  (příběh  skoro  jak  ze
Starého  zákona).  A  pak  Elim  podává
projekty  do  Programu  švýcarsko-české
spolupráce  a  získává  ve  dvou  grantech
potřebné  prostředky  pro  rekonstrukci,
získává  další  finanční  prostředky…  Pán
Bůh žehná.  Samozřejmě to  je  jen  jedna
strana mince – obětavost, stres, obrovské
úsilí  všech,  kteří  v Elimu  pracovali  a
pracují – je druhá strana mince.
Sbor  si  také  prošel  různými  zápasy.
Nespokojeností  a  kritikou  kazatele  a
starších,  různými  vztahovými  třenicemi,
odlišné  zbožnosti  a  způsoby  uctívání  na
sebe narážely, období stagnace a únavy,
… ale  myslím  si,  že  to  patří  k budování
sboru a že jako jednotlivci  i  společenství
s pomocí  Boží  takto  můžeme  růst.
Doposud  byl  Pán  Bůh  s námi,  máme
naději, že bude i nadále. 

(Kamil Motyka)
<><

Jak to myslel apoštol Pavel?

Jako dítě školou povinné jsem slýchala
přirovnání:  běhá jako Zátopek. A protože
tato  slova  vždy  označovala  někoho,  kdo
běhal hodně rychle, bylo mi jasné, že se
musí  jednat  o  nějakého  mimořádného

běžce.  Až  později  jsem  se  postupně  ze
sdělovacích prostředků dozvěděla víc:

„Emil  Zátopek (1922 –  2000)  byl
československý atlet,  čtyřnásobný
olympijský vítěz  ve  vytrvalostním  běhu.
Narodil se do chudé rodiny jako šesté dítě.
Ve svých šestnácti  letech začal  pracovat
v Baťově  obuvnické továrně ve Zlíně. 

„Jednoho dne ukázal závodní trenér, který
byl  mimochodem  velmi  přísný,  na  čtyři
chlapce včetně mě a řekl, že půjdeme na
běžecké  závody.  Protestoval  jsem,  že
jsem  moc  slabý  a  nemám  na  běhání
kondičku,  ale  trenér  mě  poslal  na
prohlídku a doktor řekl, že jsem naprosto
zdravý.  A  tak  jsem musel  závodit.  Když
jsem se rozběhl, cítil jsem, že chci vyhrát,
ale skončil  jsem až druhý.  A tak to celé
začalo,“  vzpomínal  Zátopek,  který  tehdy
doběhl při běhu Zlínem druhý.  

Od toho okamžiku se o běh začal vážně
zajímat. V roce 1944, tedy za pouhé čtyři
roky, pokořil český rekord v běhu na 2000,
3000  a  5000  metrů.  Byl  vybrán  do
československého  reprezentačního  týmu
na  mistrovství  Evropy  1946.  Na
pětikilometrové  trati  skončil  pátý,  když
překonal  svůj  vlastní  rekord.   Poprvé
vstoupil  na  mezinárodní  atletické
závodiště  na  LOH v Londýně roku 1948,
kde vyhrál běh na 10 km (byl to tehdy jeho
druhý závod na takovou vzdálenost) a na
5  km  skončil  druhý.  Nejvíce  ale  proslul
během  olympijských  her  1952
v Helsinkách,  kde  vyhrál  běh  na  5 km,
10 km a dokonce i  maratón,  který tehdy
běžel  poprvé  v životě.  V každé  z těchto
disciplin  tehdy  zároveň  ustavil  nový
olympijský  rekord.  Tento  „trojboj“  se
dodnes  žádnému  vytrvalci  nepodařilo
zopakovat a atletičtí experti pochybují, že
se  ještě  někomu  kdy  podaří.     Jeho
běžecký  styl  byl  velmi  charakteristický  a
hodně  se  lišil  od  toho,  co  se  v tehdejší
době  považovalo  za  účinný  styl.  Otáčel
hlavou,  obličej  měl  pokřivený  námahou,
čemuž vděčí  za  přezdívku „Emil  Hrozný“
nebo „česká lokomotiva“. Když se ho lidé
ptali na jeho umučený výraz ve tváři, prý
odpověděl:  „To  víte,  není  to  gymnastika
nebo krasobruslení. Nebylo mi dáno běžet
a usmívat se zároveň.”   Navíc trénoval za
každého počasí, a to i když sněžilo, a na
nohou  měl  často  těžké  válečné  kanady
namísto speciálních běžeckých bot. Tvrdil,
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že  při  závodě  tak  získá  pocit  lehkých
nohou.  Měl  i  speciální  „tréninkovou
pomůcku“  –  někdy  běhal  se  svojí
manželkou  na  zádech.  Vždycky  rád
poradil  jiným  běžcům.  Často  například
říkal,  že  při  běhu  je  vždy  třeba  být
uvolněný.  Svoji sportovní kariéru ukončil
v roce  1958.  Jde  o  jednoho  z největších
atletů  všech  dob.“   Tolik  informace
z Wikipedie  

Popravdě řečeno – nejsem sportovní typ
ani fanoušek.  Různá mistrovství,  soutěže
a  olympiády  mě  nechávají  v naprostém
klidu. Co mě ale velmi zaujalo, je život a
osobnost  Emila  Zátopka  jako  člověka.
Během jednoho  prázdninového výletu do
valašského  skanzenu  v Rožnově  pod
Radhoštěm  jsme  objevili  místo  jeho
posledního odpočinku na malém hřbitůvku
u  kostela.  Vybavilo  se  mi,  co  jsem  kdy
slyšela  a  četla  o  životě  této  legendy
českého  a  světového  sportu,  která  svoji
sportovní  kariéru  ukončila  o  dva  roky
dříve, než jsem se já narodila. Uvědomila
jsem si, že mě tyto informace oslovují tak
nějak  osobně,  jakoby  mi  Bůh  skrze  ně
chtěl  něco  sdělit.  Vybavily  se  mi  verše
z Písma: 

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní
dráze,  běží  sice všichni,  ale jen jeden
dostane  cenu?  Běžte  tak,  abyste  ji
získali!  1.Korintským 9,24

Že  by  nějaká  skrytá  souvislost,  nějaké
podobenství?  Ano,  maratón  víry  běžíme
všichni společně, ale zároveň každý sám
za sebe musí doběhnout do cíle. 

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává:
Není mezi vámi mnoho moudrých podle
lidského  soudu,  ani  mnoho  mocných,
ani mnoho urozených; 1.  Korintským 
 1,26  

Emil  Zátopek svým původem rozhodně
nepatřil mezi lidi z vyšších společenských
vrstev,  na  počátku  neměl  všechny
předpoklady  ke  světovým vítězstvím,  ani
umetenou  cestičku.  Jeho  začátky  byly
skromné.  Objevil  se  mezi  atlety
zvučnějších  jmen  víceméně  náhodou.
Právě  tak  i  mnohé  z nás  povolal  Bůh
v čase, kdy jsme to nečekali a ukázal nám
naši běžeckou dráhu k věčnému životu.  

Každý  závodník  se  podrobuje
všestranné kázni. Oni to podstupují pro
pomíjitelný věnec, my však pro věnec

nepomíjitelný.  Já  tedy  běžím  ne  jako
bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával
rány do prázdna. Ranami nutím své tělo
ke kázni, abych snad, když kážu jiným,
sám neselhal.  1.Korintským 9,25-27

V tomto  byl  právě  Zátopek  ukázkovým
příkladem.  Podroboval  své  tělo  tvrdé
kázni, trénoval denně, za každého počasí,
za  ztížených  podmínek,  se  zátěží,  ale
s vidinou  svého  cíle.  Bez  ješitnosti,
s pochopením  pro  své  spoluzávodníky.
Když  pak  na  startu  odložil  své  boty
okované železem, ve kterých běžně chodil
i  trénoval,  zúročil  všechnu  vynaloženou
námahu a zvítězil.  

A  nejen  to:  chlubíme  se  i  utrpením,
vždyť  víme,  že  z utrpení  roste
vytrvalost,  z vytrvalosti  osvědčenost  a
z osvědčenosti naděje. Římanům  5,3-
4  

Následovník Ježíše Krista není nad svého
Pána a na tomto světě žije svůj život víry
v podmínkách,  které  nejsou  ideální.  Ani
v našich  životech  není  každý  den
slunečno,  naše  cesta  bývá  úzká,  někdy
vede houštinami, tmavými lesy a strmými
kopci, brodíme se chladem sněhu, jdeme
pouštěmi i údolím stínu smrti – a při tom
všem se  nevyhneme  únavě  a  zraněním.
Patří  k věci,  že  neběžíme  polehku,
protože: 

Kdo  nenese  svůj  kříž  a  nenásleduje
mne, není mne hoden.  Matouš 10,38

Trénink  ale  má  tu  výhodu,  že  kromě
bolesti  a  únavy  přináší  i  ovoce
houževnatosti a uschopňuje k vítězství.

Proto  i  my,  obklopeni  takovým
zástupem  svědků,  odhoďme  každou
přítěž i hřích, který se nás tak snadno
přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám
uloženo,  s pohledem  upřeným  na
Ježíše, který vede naši víru od počátku
až do cíle…   Žid 12,1-2

Proto také my vytrvejme a především se
vzájemně povzbuzujme, vždyť:

Cvičení těla je užitečné pro málo věcí,
avšak  zbožnost  je  užitečná  pro
všechno  a  má  zaslíbení  pro  život
nynější i budoucí.  1.Timoteovi  4,8   

(Karla Došková)
<><

_______________________________
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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
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