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„ .. ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky 
v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“  Skutky 1,8 

 

 
„Teprve na dně vlastní žízně staneš se hledačem pramenů pro jiné.“  (neznámý autor) 

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

  
„CO OKO NEVIDĚLO.., CO ANI ČLOVĚKU 
NA MYSL NEPŘIŠLO, PŘIPRAVIL BŮH 
TĚM, KDO HO MILUJÍ.“   1. Kor.  2,9 
 
Pán Bůh nás obdaroval nádherným darem, letěli 
jsme s rodinou na Mallorku. Verš v záhlaví je 
výstižný. Ani ve snu by mě nenapadlo, že uvidím 
a prožiju něco tak krásného. 
 
Po celý týdenní pobyt ke mně Pán mluvil.  Skrze 
Bibli a také v tom, co jsem viděla. 
 
Když jsme odlétali z České republiky, byl 
zatažený a chladný večer. Celý den nevykouklo 
sluníčko. Vzlétli jsme nad Ostravou-Mošnovem 
a vlétli do mraků a pak do mlhy, kde nebylo vidět 
už vůbec nic. Čím výš jsme letěli, tím víc se mlha 
rozpouštěla. Najednou jsme byli nad ní a všude 
kolem zářilo slunce na modrém nebi a pod námi  
 
 

ozařovalo bílá nadýchaná oblaka. Nádhera. Byli 

jsme ve „druhém nebi“.  
Jakoby Pán ke mně mluvil: V České republice 
slunce není vidět, je skryto za šedými deštivými 
mraky. Někdo může začít pochybovat, jestli ještě 
někdy vykoukne. Stejně tak když má člověk 
nějaká trápení a boje a modlí se k Pánu a volá o 
pomoc, ale zatím nevidí vyslyšení svých 
modliteb, může začít pochybovat o Bohu... 
 
Věřím, že stejně jako naše letadlo prorazilo 
mraky a mlhu a pak už celou dobu až na místo 
přistání letělo v záři slunečního svitu, je třeba 
vytrvat na modlitbách a tím prorazit duchovní 
mraky a mlhu a dostat se až před Boží trůn, k 
Bohu, ke slunci.  „Bůh je slunce.“ (Žalm 84,12) 
Tam už nám bude dobře. 
 

Veronika Salamonová 
 



 

 

DARY POLÍ A ZAHRÁDEK 
 

Díky, Pane, za Tvou štědrou ruku. Přijmi 
naši vděčnost za to, že z Tvé milosti vydala 
země svou úrodu a že máme dostatek jídla, 
které potřebujeme k životu. Požehnej, 
prosíme, i ruce, které sely a sklízely.  Amen. 
 

 
 
Milí bratři a sestry, 

jako církev, která se hlásí k protestantským 
kořenům, neuctíváme tzv. “svaté“.  Pamětlivi 
příkazu desatera, modlíme se k Bohu Otci, 
Synu a Duchu svatému. Nicméně jsem se 
setkala s několika životopisy světců a musím 
přiznat, že mne zaujaly. Řada z nich může 
být pro nás svědectvím k víře, mohou být pro 
nás v mnohém poučné a inspirativní. Byli to 
kristovci, lidé, kteří přijali Ježíše Krista do 
svého života a bojovali dobrý boj víry až do 
konce. Dnes bych se chtěla sdílet se 
zajímavou přednáškou profesora Jana 
Hellera: 

JAK SVATÝ PROKOP ORAL  S ČERTEM,  
aneb něco o Satanu. 

Milí přátelé, scházíme se v centru sv. 
Prokopa a vzpomínáme na něho jako na 
jednoho z českých světců, který v sázavském 
klášteře opatroval dědictví našich věrozvěstů 
Konstantina a Metoděje, totiž slovanskou 
liturgii. O sv. Prokopu (+1053) vyprávějí 
legendy, že rozsedlina poblíž kláštera, zvaná 
„Čertova brázda“, vznikla tím (a teď cituji 
doslova), že „světec ji vyoral, maje ďábla 
zapřaženého do pluhu a poháněje ho křížem, 
který držel v pravici“.  

Jak to tenkrát s tím oráním bylo, vám 
nepovím. Nebyl jsem u toho.   Ale o orání s 

čertem něco tuším, a to bych vám rád dnes 
svěřil, ba víc, pověděl vám, jak asi na to, 
abyste se takovému orání také přiučili. U 
koho se to naučil sv. Prokop, je zcela jasné: 
U svého i našeho Spasitele, Pána Ježíše 
Krista, který byl v takovém orání mistrem, i 
když evangelia o tom mluví spíše jen 
nepřímo a obrazně. Ale pustíme se do toho 
pěkně po pořádku a dnešní výklad si 
rozdělíme do dvou částí: za prvé kdo je to 
„čert“ – lépe Satan a Ďábel  a za druhé jak se 
s ním orá. 

1. Kdo je to čert? 
České slovo „čert“ ovšem v Bibli nenajdeme, 
ani v Kralické, ani v Ekumenické. Jeho 
etymologie není jasná, někdo ji odvozuje od 
barvy – „černý“. Ale jasná je představa, od 
niž je odvozen lidový obraz čerta: čert je 
chlupatý, má rohy a kopyta. To je obraz 
antického kozlonoha, řecky satyra, bájného 
obyvatele přírody a její plodivé „kozlí“ síly. 
Proto satyrové  pronásledují krásné nymfy – 
řecké víly, a v poledním horku, ukryti někde 
ve stínu háje, hrají na píšťalu nebo šalmaj, 
řecky syrinx. 
Zajímavé je, že název satyr zřejmě pochází e 

semitského (také hebrejského) saír = 

chlupatec. Séar = (hebrejsky) chlupy, a 
chlupatý porost na těle satyrů byl obdobou 
bujné vegetace. Proč si křesťané odtud 
vypůjčili obraz démona? Uctívat moc plodící 
přírody bylo zřejmě ve staré době tak 
nebezpečně svůdné, že si starověcí křesťané 
řekli: to je od ďábla! Ba, to je ďábel sám! 
Dnes je situace značně jiná: nás dnes 
mnohem víc sužuje odlidšťující a 
zpředmětňující technika, než okouzlení z 
přírody a její plodnosti. Tak tento obraz, 
obraz čerta – satyra ztratil na aktualitě a stal 
se pohádkovou a často komickou 
postavičkou. 
Písmo má ovšem své výrazy pro zosobněné 
zlo. Ve Starém zákoně je to především Satan. 
To je původně obecné jméno, které znamená 
sok. V SZ je najdeme 27x. V hebrejštině 
existuje i sloveso se stejným slovním 
kořenem, které znamená sočit na někoho, 
osočovat někoho.  
Je doloženo 6x, z toho 5x v Ž a jednou v Za 
3,1. Jako jméno obecné označuje předně 
soka vojenského a politického. 
1S 29,4: Ať s námi David netáhne, aby se v 



 

boji nestal naším protivníkem a sokem.. 
V 1Kr 5,18 David říká: Bůh mi dal odpočinutí 
od všech nepřátel, nehrozí mi sok… 
1Kr 11,14: Hospodin vzbudil Šalomounovi 
soka v Edomci Hadadovi 
v.23: Hospodin vzbudil Šalomounovi soka 
v Rezónovi v.25: Byl protivníkem (sokem) 
Izraele po všechny dny Šalomounovy. 
Dále jde o protivníka či soka na soudu ve 
významu žalobce, žalující srov. Ž 109,6, 
žalobce = sok po pravici, podobně Za 3,1. 
Teprve v druhé řadě se slovo satan stává 
jménem vlastním, hlavní doklady jsou Job 1 
+ 2, Za 3,1 a Pa 21,1: Proti Izraeli povstal 
Satan (ve 2S 24,1 není). 
 
Sama postava Satana jako ztělesnění zla má 
ovšem starší pozadí, především ve zmínkách 
o nečistém duchu nebo duchu zlém od 
Hospodina (1S 16,14; 1Kr 22,21-22) nebo o 
andělovi zhoubci (Ex 12,23; 2S 24,16n; 2Kr 
19,35). 
Důležité je vědět, že jméno Satan neoznačuje 
substanci, nýbrž funkci. Jinak řečeno: nejde 
o hypostasi, o podstatu, ale o roli. Je to 
prostě ten, kdo sočí, jde tedy o odpověď na 
otázku: kdo je mi sokem, Satanem? Tímto 
způsobem jsme ujišťováni, že i to, co se nám 
stává sokem a protivníkem, tedy zlo vůbec, 
není nějaký druhý, vedlejší bůh vedle 
Hospodina. Proto Písmo zdůrazňuje, že 
právě i Had byl jen jeden ze živočichů pole, 
které stvořil Hospodin Bůh (Gn 3,1). 
Podobně Iz 45,7: Já Hospodin tvořím zlé. 
Můžeme si to vyložit: Já dovoluji a 
dopouštím, aby zlé vzniklo, protože je 
dokážu přemoci a obrátit k dobrému. 
 
Teprve v pozdější době, kdy se jádrem 
vyznání Izraele stává to, že Hospodin je 
dobrý a na věky milosrdenství jeho (např. Ž 
136) se zlo nebo „ten Zlý“ jakoby vyděluje a 
osamostatňuje a stává se především někým, 
skrze koho Bůh zkouší, tedy Pokušitelem. A 
tím jsme na prahu Nového zákona. 
Nejběžnější novozákonní označení pro 
ztělesnění zla je  ďábel. Slovo pochází z 
řečtiny. Sloveso diaballo znamená házet 
něco po někom, např. bláto nebo pomluvu, 
pak i nepřátelsky obviňovat, křivě 
pomlouvat. Protože předložka dia znamená 
české „roz-„ , může diaballo znamenat také 
rozkládat, rozptylovat, rozhazovat. 

Vzpomeňme na židovské rozptýlení čili 
diasporu. Takové rozkládání znamená 
rozrušování Božího řádu a celistvosti 
stvoření. Od slovesa je odvozen jmenný tvar, 
původně přídavné jméno (adjektivum) 
diabolos = pomluvačný, utrhačný, a pak 
zpodstatněním tohoto adjektiva i pomluvač 
či utrhač. Zase je to nejprve jméno obecné 
(srov. 1Ti 3,11: ženy v této službě nemají 
být pomluvačné … 2 Ti 3,3: lidé budou .. 
pomluvační; Tt 2,3: starší ženy ať se 
chovají důstojně, ať nepomlouvají). V 
biblické stati o pokušení na poušti (Mt 4,1) 
Ježíš odhaluje ďábla jako Satana a výslovně 
ho tak nazývá. Jako by mu strhl masku z 
tváře.  
V Ježíšově pokušení na poušti jde vždy 
o to, aby - ďáblovým návodem – Ježíš 
podřídil Boha svému záměru, který 
mu ďábel podsunuje.  Ježíš jej odmítá 
slovy:  Jdi z cesty, Satane!  

- Ďábel ovšem nepokouší jen Ježíše. 1Pt 5,8 
vykládá, že i nás ďábel obchází jako lev 
řvoucí a hledá, koho by pohltil. A 
apoštol dodává: Vzepřete se mu, 
zakotveni ve víře. Tedy udělejte něco 
podobného jako Ježíš na poušti. A jako Satan 
pomlouval Joba, že jeho zbožnost je 
ziskuchtivá, tak ďábel žaluje na nás Bohu 
dnem i nocí (Zj 12,10). Nicméně – říká Zj 
12,9 – ten veliký drak, ten dávný Had, 
zvaný ďábel a Satan, který sváděl 
celý svět, byl svržen na zem a s ním i 
jeho andělé. Tam boj pokračuje, ale v nebi 
je už bitva vybojována, takže boj už je 
rozhodnut. A ve známém podobenství o 
kozlech a ovcích říká Ježíš:  Jděte ode 
mne, prokletí, do věčného ohně, 
připraveného ďáblu a jeho andělům! 
Nezapomeňme, že jsme tu v podobenství a 
tedy i v dramatické mluvě podobenství, a 
neoddávejme se nad těmito slovy záhrobním 
spekulacím o tom, co si Bůh vyhradil jako své 
tajemství. 
Ježíš ďábly vymítá. Oč jde? Lidé mají za to, 
že jsou pod mocí zla a nemohou ven. Mají 
pravdu, pokud věří, že zlo je mocné a člověk 
slabý. Ale Ježíš vším, co říká i činí, ukazuje, 
že zlo nemá poslední slovo. S ním, jeho 
příchodem, do světa vstupuje nový věk, Boží 
království. Kdo to pochopil, kdo k tomu 
prozřel, kdo tomu uvěřil, nad tím zlo ztrácí 



 

moc, může vstát ze svého „lože“, ze všeho, v 
čem ležel a vězel a vykročit za Ježíšem.  
Ale zde už jsme skoro u posledního bodu 
výkladu, kde jsme si  slíbili,  že si povíme 
něco o tom, jak     „orat s čertem“,         či 
možná lépe s ďáblem či se Satanem. 
 
2. Jak orat s čertem? 
Těžká otázka, řeknete možná. A máte 
pravdu. Ono jí totiž něco předchází, a to 
nesmíme vynechat, totiž jak čert orá s námi, 
čili – řečeno trochu učesaněji – jak se ďábel 
snaží podmanit si nás a zapřáhnout nás do 
svého pluhu či do svého vozíčku. V 
podstatě mu jde o to, aby nás oddělil 
od Boha. Na to je několik způsobů. Když se 
nám v životě daří a jsme spokojení, stačí, 
když jen zapomeneme, od koho co přichází a 
máme se sami za strůjce svého štěstí. Pak to 
má pokušitel lehké a může nás v tom prostě 
nechat. Naučíme se žít jako by z „vlastních 
zdrojů“, tedy bez Boha, a to je „krásná“, 
široká a pohodlná cesta, která vede dolů. Že 
do prázdnoty a tím do zoufalství, objeví 
mnozí až ve své poslední hodině. Nezdary a 
otřesy na takové cestě jsou vlastně Boží dar. 
 
Vedle spokojených žijí na zemi lidé ztrápení. 
Je jich mnoho, někdy se zdá, že čím dál tím 
víc. Lidé se trápí nad různými věcmi. Na 
některé doléhá jejich zdraví, špatné vztahy v 
jejich nejbližším okolí, nebo třeba i všelijaké 
úzkosti, co přijde, až po svíravý strach před 
smrtí. Jiní se trápí nad stavem světa, nad 
bídou, hmotnou i mravní, která dusí národy, 
znesváří je a plodí násilí a terorismus ve 
světovém měřítku. Řada lidí se proti 
takovým věcem i upřímně a snaživě zasazuje, 
ale zatím to moc nepomáhá.   Proč?   
Většinou proto, že se nejde dost hluboko. 
A tak jsou nakloněni k tomu, obviňovat z 
toho všeho Boha, když vládne, proč to 
dopouští? To je tak krutý, nemilosrdný? 
Takové myšlení se ďáblovi velice hodí. A 
proto, že – údajně – vede lidi k tomu, aby se 
Bohu vzepřeli nejen pro svou neposlušnost a 
svévoli, ale proto, že se cítí být lepší než Bůh, 
který to vše dopouští. Kdybychom my byli 
Bůh, zařídili bychom to lépe! A tak Bůh stojí 
na soudu dějin a člověk jej soudí – ve jménu 
vší lidské bídy a bolesti. Tak stojí Bůh – v 
Ježíši Kristu – na soudu dějin, a lidé jej 
znovu posílají na kříž, protože přinesl lásku 

místo aby přinesl nápravu – samozřejmě 
podle našich představ a našeho vkusu. 
Ukřižujeme - nejen Ježíše, ale i Boha! To 
dělá moderní lidstvo a ocitá se v obrovské 
prázdnotě a před branou zoufalství. 
A přece je to docela prosté. Ve své 
samospravedlnosti jsme zapomněli a stále 
zapomínáme, že to zlé, které nás svírá, je 
naším výtvorem, zplodinou naší 
soběstřednosti, samolibosti a sobectví. Bůh 
je nám nástrojem našeho 
sebeospravedlnění. A to z prostinkého 
důvodu: Ze svých představ i ze svého 
slovníku jsme škrtli slovo hřích.   Škrtneme-
li slovo hřích, je za vše vinen Bůh, a ďábel je 
spokojen a může s námi orat. 
 
A teprve nyní, když jsme si trochu osvětlili, 
jak čert orá s námi, máme pootevřenou cestu 
k tomu, pochopit, jak „orat s čertem“. Je 
třeba nedat se od něho zapřáhnout do jeho 
pluhu či vozíčku, do jeho záměrů a cílů. 
Proto říká apoštol: Nedávejte místa 
ďáblu! (Ef 4,27). Anebo ještě ostřeji: 
Vzepřete se ďáblu a uteče od vás! (Jk 
4,7). Tato výzva se často vykládala jen v 
morálním smyslu, v morální rovině: nedejte 
se svést k žádnému mravně povážlivému 
počínání!  
Myslím, že je to málo, že tu jde o víc. I když 
se snažíme nedělat nic nedobrého a 
rozhodovat se správně, přece nás klikatá 
řeka života donese do situace, kdy už nejde o 
rozhodování, nýbrž o to, zda novou, tíživou a 
těžkou situaci přijmeme. Jinak řečeno: jak se 
postavíme k tomu, v čem jsme uvázli, co na 
nás dopadlo, co nás sevřelo, co nás bolí a tíží, 
trápí a vysiluje. A tu jde o to, zdali takovou 
situaci, která se nám stala zkouškou, 
přijmeme a uneseme, nebo zda se v ní z 
ďáblova návodu začneme Bohu vzpírat. 
Jasný příklad je Job. Naříkal a bědoval, 
nenesl svůj úděl vyrovnaně a netečně, ale 
nakonec se pokořil a nevzepřel. A právě v 
tom okamžiku se hráze prolomily a setkal se 
s Bohem. Ale řekněme si to ještě nějak prostě 
a zřetelně: orat s ďáblem znamená přijímat 
vše, co nás potkává, všecku bídu svou i 
celého světa tak, aby nás přibližovala Bohu. 
Pak ji ďábel nemůže použít podle svého 
plánu a ve svůj prospěch. Protože jeho 
cílem je oddělit nás od Boha. 
 



 

Podívejme se na Ježíše: Proč to s ním ďábel 
prohrál? Proto, že se Ježíš ještě v okamžiku 
své smrti modlí. Ovšem, jeho modlitba je 
bytostný dotaz, který sám stojí na hranicích 
výčitky: Bože můj, Bože můj, proč jsi 
mne opustil?   Ale Ježíš stále ještě mluví k 
Bohu, ne o Bohu, tedy se modlí.  Neříká: on 
mne opustil, protože není dobrotivý, nebo 
protože není vůbec. Naopak: setrvává 
vytrvale až do konce v hovoru s Bohem. Ptá 
se: Proč? A Bůh mu odpovídá, a to velice 
zvláštním způsobem: nikoliv informací, 
nýbrž vzkříšením.   Bůh má právo odpovědět 
na naše „proč“ až ve věčnosti.  
Když mu toto právo přenecháme, vyrazíme  
tím ďáblu jeho zbraně z rukou. 
Apoštol Pavel to formuloval ještě poněkud 
jinak. Římanům (8,28) píše: Víme, že 
všecko (tedy i utrpení, ba i různá naše 
selhání, ba i pochybnosti, pokud je 
přijímáme jako zkoušku od Boha) 
napomáhá k dobrému těm, kdo milují 
Boha. Tedy kdo se mu v lásce odevzdali a 
odevzdávají. Kdo o to prosí, aby mu patřili, 
ať se zrovna cítí jakkoli, ba sebehůř. Jejich 
život je jediná veliká modlitba: Pane, pomoz 
mi, abych ti cele patřil navzdory všemu, co je 
kolem mne i ve mně samém! Abych ti patřil 
ne proto, že jsem takový nebo onaký, ale 
prostě jen proto, že sis mne ty stvořil a vybral 
a že jsem tedy tvůj. Abych ti patřil, i když to 
bolí. Přijímám kříž jako nástroj, kterým mne  
vedeš  za sebou.  
A to je ten kříž, kterým svatý Prokop 
popoháněl ďábla.   Dokud se kříži vzpíráme, 
může nám ďábel leccos slibovat jako politici 
před volbami: pohodu a štěstí, zdraví a zdar, 
věčnost a nesmrtelnost. Prostě to, že nás – 
on sám ďábel! – kříže zbaví. Jestliže jsme 
však kříž – Kristův kříž a v jeho síle svůj kříž 
– přijali a nedáme si jej vzít ani vyrazit z 
rukou – svatý Prokop jej měl také trvale v 
pravici a neodkládal jej! – je ďábel 
bezmocný. Právě to, čím se nás – podobně 
jako Joba – snažil postihnout, nás přibližuje 
k Bohu. A tím je pokušitel zapřažen do 
Božích záměrů a tím i do služby těm, kteří 
nad ním v síle kříže vítězí. 
 
Učit se „orat s čertem“ tedy v pravém a 
hlubokém smyslu znamená jít za Ježíšem, 
neohlížet se od pluhu (L 9,62) a učit se u 
něho přijímat a nést kříž jako nejvlastnější 

znamení a poznání křesťanského života. 
Prosme o to, aby nám Duch svatý dal 
takovou svobodu od sebe samých a tím pro 
Boha, aby už s námi Pokušitel nic nezmohl. 
Odevzdávejme Kristu nejen svoje bolesti a 
starosti, ale i všechen svůj strach i své 
pochybnosti, všecku svou lidskou 
troskotající naději, kolísající víru i 
nalomenou lásku. Všecko své lpění na životě 
i na všem, co budeme musit na konci stejně 
Bohu odevzdat. Bůh sám stačí na vše u těch, 
kdo jsou jeho a kdo v jeho síle zapřáhli 
Pokušitele a s ním i všecko své pokušení, 
trápení a úzkosti do Kristova pluhu.  
A pak rozoraná země našich srdcí vydá 
úrodu Království. 
 

 
 
Zápis z přednášky profesora Jana Hellera na 
Prokopských zastaveních v roce 2002 v 
Komunitním Centru sv. Prokopa v Praze.  
 
Prof. ThDr. Jan Heller  
Byl český religionista, biblista, protestantský 
teolog, vysokoškolský pedagog a překladatel 
z hebrejštiny a foiničtiny.  
Jan Heller se narodil v Plzni v rodině učitelů. 
Studoval na gymnáziu a po maturitě v roce 1944 
studoval dálkově teologii v kursu Synodní rady 
Českobratrské církve evangelické. Současně s 
tím pracoval jako tzv. prozatímní diakon, učil 
například náboženství na školách. Měl být 
nasazen pro potřeby německého válečného 
průmyslu, ale nestalo se tak kvůli jeho 
onemocnění astmatem. Studoval na univerzitách 
v Praze (1945–1948) a Basileji (1947–1948).[1] V 
letech 1948–1951 byl vikářem Českobratrské 
církve evangelické v Hořovicích. Zde se seznámil 
se svou budoucí manželkou, dcerou tehdejšího 
kurátora. V letech 1950–1992 působil na 
Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_teologie


 

poté již jako emeritní profesor i na Katolické 
teologické fakultě UK. Zpočátku byl lektorem 
hebrejštiny, poté docentem religionistiky (1970) 
a profesorem Starého zákona (1977). V letech 
1966–1968 hostoval na Humboldtově univerzitě 
a Kirchliche Hochschule v Berlíně. Byl členem 
překladatelské skupiny, jejíž prací vznikl Český 
ekumenický překlad Bible. 

 
PODZIMNÍ KVĚTINY 

 
Chryzantémy 
 

 
 
Škoda, že tuto nádhernou květinu má 
většina lidí u nás spojenu pouze s 
"dušičkami" a považují ji jen za hřbitovní 
kvítí. Stejně je tomu i v ostatních zemích s 
katolickou tradicí. 
V zemích protestantských naopak 
chryzantémy se hřbitovem vůbec nespojují a 
jsou oblíbené i kolem Vánoc. 
 
Astry 
 

 
 
Co napsat o astrách? Přenechám to 
odborníkovi. Poslyšte co o těchto květinách 
napsal Karel Čapek ve své knize 
"Zahradníkův rok": "... Podzim poznáte  
podle toho, že kvetou podzimní astry a 
podzimní chryzantémy, - tyhle podzimní 
květy kvetou s obzvláštní silou a hojností; 

nedělají mnoho cavyků, květ jako květ, ale 
zato jich je! Pravím vám, že tento rozkvět 
zralého věku je mocnější a vášnivější než ty 
neklidné a prchavé hejble mladého jara. Je 
v tom rozum a důslednost dospělého 
člověka: když už kvést, tedy důkladně; a mít 
hodně medu, aby přišly včeličky. Co to je, 
takový padající list, proti tomu bohatému 
rozkvětu podzimnímu? Copak nevidíte, že 
není únavy?" 

 

NEZAPOMENUTELNÉ  SETKÁNÍ 
 
Dne 11. srpna 1988 jsem se byl koupat v řece Orlici v 
Týništi n.O. Jel jsem tam se svým kamarádem 
Milanem ze školy, který u mě byl na prázdninách. 
Tehdy mi bylo 17 let a studoval jsem střední strojní 
průmyslovku v Hradci Králové. Moji rodiče mi tehdy 
ráno řekli, abych zajel do Hradce tatínkovi pro šrouby 
a podobný materiál, který potřeboval. 
Neuposlechl jsem jejich přání, vzal motorku a „utekl“ 
s kamarádem pryč. Chtěli jsme jet za jednou dívkou z 
letního kina z minulého večera. Plánovali jsme, že se 
cestou vykoupáme v řece, kam jsme běžně chodívali. 
Zastavili jsme tedy u řeky a šli si zaskákat šipky do 
vody. Kamarád skočil první a šel si na břeh lehnout, 
kde pravděpodobně usnul. Já se postavil na kraj 
břehu (asi necelé 3m výšky) a chtěl jsem skočit... 
Najednou jsem ve své mysli ucítil neznámý „silný 
pocit“, že nemám skákat. Ihned na to jsem pak v mysli 
ucítil neznámý „silný pocit/myšlenku“, která mě 
„vedla“, abych naopak skočil… 
Oba pocity mi připadly velmi zvláštní. Nerozuměl 
jsem tomu a nedbal na ně. Rozhodl jsem se skočit o 
vody tzv. „lomeňáka“. Tento skok vypadá tak, že tělo 
máte při skoku jakoby zalomené a jste velmi 
zakloněný. Pravděpodobně jsem udělal chybu a skok 
nezvládl, uklouzla mi noha a příliš jsem přepadl. Na 
hladinu jsem dopadl nekontrolovatelně, protože ruce 
jsem už neměl rovně před sebou. Prudký náraz o 
hladinu vody způsobil, že jsem si okamžitě 
zlomil/rozdrtil čtvrtý, pátý a šestý krční obratel a 
porušil míchu. Ve vteřině jsem ochrnul a celé tělo bylo 
paralyzované bez možnosti pohybu. 
Najednou jsem ucítil, že jsem nehybně skrčený jakoby 
v pozici „kufru“. Zjistil jsem, že pomalu klesám zády 
dolů ke dnu (hloubka cca 3m). V ten čas jsem měl 
obrovskou potřebu „pudu sebezáchovy“. Tolik jsem 
chtěl pohnout rukama nebo nohama, abych mohl 
vyplavat nahoru a zachránit se. Vůbec to nešlo, byl 
jsem úplně celý ochrnutý, nehýbal jsem rukama, 
hlavou – vůbec ničím. Hladina se nade mnou pomalu 
zavřela. Nad sebou jsem viděl kalně oblohu a tělo 
klesalo pozvolně dolů. 
Byl to hrozný a silný pocit beznaděje. Přišel okamžik, 
kdy jsem věděl, že mám poslední bublinu vzduchu a 
budu muset vdechnout vodu a umřít. Otevřel jsem 
pusu, abych se nadechl. Když jsem to udělal, řekl jsem 
si, že je „konec“. Jak mé tělo ochrnulo, tak mi 
ochrnulo i dýchací svalstvo a „štěstí v neštěstí“ bylo 
to, že mi voda nevnikla do plic. Věděl jsem, že musím 



 

umřít. Bál jsem se. Nechtělo se mi umřít, protože jsem 
nevěděl, co bude následovat. Vůbec jsem nevěděl nic 
o smrti. Nevěděl jsem jak smrt probíhá. Nikdo se 
mnou o tom nikdy nemluvil a nebyl jsem „připraven“. 
Nevím jak mám slovy popsat ten okamžik smrti. 
Očekával jsem, že smrt bude něco jako zapnutí nebo 
vypnutí světla vypínačem. Prosté „cvak“ a konec. Byla 
to vteřina, možná ještě méně a umřel jsem. Myslel 
jsem si, že už nebudu nic cítit a vědět o sobě. Stalo se 
však něco úplně jiného. Má duše opustila tělo. 
Nevěděl jsem, co se to děje, neutopil jsem se i když 
jsem byl pod vodou a bez vzduchu. Zjistil jsem, že 
jsem „živý“ i když vlastně mrtvý a že nejsem ve vodě. 
Najednou jsem zjistil, že jsem v neznámém prostoru. 
Podíval jsem se dolů za sebe a na levé straně na dně 
řeky leželo mé mrtvé tělo. Při pohledu na tělo jsem 
věděl, že bylo moje a že jsem v něm „bydlel“. Zvláštní 
bylo to, že nic jsem k němu už necítil. Neměl jsem 
potřebu ho zachraňovat a oživovat. Vůbec jsem 
nerozuměl tomu, co se to děje. Nerozuměl jsem tomu, 
proč nejsem mrtvý… 
Najednou jsem začal klesat jakými „ černým 
prostorem, tunelem“ aniž bych to chtěl a ovládal. Tam 
jsem zjistil, že se cítím úplně normálně jako Boštík 
Jan, celý duševně i duchovně. Normálně jsem myslel, 
uvažoval, měl pocity – cítil jsem celou svou identitu, 
pouze jsem neměl fyzické tělo. Po chvilce jsem se octil 
v obrovském „růžovožlutém prostoru“… 
Pocítil jsem, že tady jsem jednou už byl a že tady jsem 
„doma“! Byl to jasný a krásný pocit. Cítil jsem se tam 
krásně a spokojeně. Dál jsem normálně mohl 
uvažovat a vzpomněl jsem si na rodiče, že mě budou 
hledat, ale nevadilo mi to, protože jsem chtěl tady 
zůstat a tam bylo moje doma… Bylo to velmi silné. 
Byl jsem tam sám, nikoho jsem neviděl. Najednou 
přišel pocit, že tam někdo je! Otočil jsem se a tam bylo 
obrovské světlo ve tvarech lidské postavy. Velmi moc 
zářilo. V té době jsem byl klasický nevěřící člověk, 
který zbožňoval motorky, metalovou hudbu a 
děvčata. Nikdy jsem NIC neslyšel o Bohu, křesťanství 
nebo o tom, kdo to byl a je Ježíš Kristus. Za 
komunistického období se na školách na toto téma 
vůbec nemluvilo. Dnes o tom mnoho mladých lidí ví a 
i když nejsou věřící, tak o Ježíši Kristu slyšeli.. Doma 
u rodičů se nikdy nemluvilo o Bohu. 
Otočil jsem se na to světlo a v tu chvíli se stala velmi 
zvláštní věc. Při prvním pohledu na to světlo 
jsem okamžitě VĚDĚL, že je to: JEŽÍŠ 
KRISTUS! To byla záhada. Také jsem věděl, že tam 
jsem doma, že je to Ježíš Kristus, aniž bych to dříve 
znal! Ještě před minutou jsem o něm neměl vůbec 
tušení. 
Najednou mě to světlo Ježíš Kristus (on mě znal!) vzal 
k sobě a já zažil něco velmi neočekávaného, ale 
krásného. Vzal mě do své náruče, houpal mě a 
objímal jako malé dítě. Bylo to velmi intimní. 
Zjistil jsem, že se netopím ve vodě, ale v jeho 
nesmírné LÁSCE a dobrotě. Takový POCIT 
jsem nikdy dřív, ani nyní v současnosti a 
pravděpodobně i v budoucnosti NEZAŽIL a 
nezažiji. Znovu to prožiji až v nebi. Já na zemi 
„MILOVAL“ motorky a děvčata. Dnes MILUJI svou 
ženu, auta, jídlo, a třeba sex, ALE NIC Z TOHO se 

NEPODOBÁ aspoň trochu LÁSCE, kterou mi tehdy v 
nebi ukázal Ježíš Kristus. Každý z nás zná tisíce slov, 
pojmů, pocitů, ale neznám slovo, kterým bych ten 
pocit jeho NEPODMÍNĚNÉ lásky vyjádřil. Jen vám to 
reprodukuji, ale to je tak 30%. 
Ježíš za chvilku odešel a nechal mě tam samotného. 
Najednou se mi promítlo několik okamžiků z mého 
dosavadního života (vesměs negativní). Ježíš Kristus 
se vrátil a pocítil jsem Jeho otázku: „co chceš říci, čím 
chceš obhájit svůj život…“ - pak zase odešel. Tehdy 
jsem zažil nejhorší pocit za celý dřívější i současný 
život. Znělo to jako jednoduchá otázka. Najednou 
jsem však zjistil, že nemám jako odpověď co říci. 
Zvláštní a pokořující, žádný skutek, pocit ani 
myšlenka, co jsem zažil nemůže naplnit odpověď na 
otázku zářivého světla Ježíše Krista. Cítil jsem se jako 
NIC, pokořený a má jediná odpověď bylo mlčení. Až 
tento tíživý pocit přešel, rozhodl jsem se, že tam 
zůstanu. Bylo mi tam velmi krásně a cítil jsem se 
neskutečně příjemně. 
Rozhodl jsem se jít možným směrem dál. Vydal jsem 
směrem, kde se prostor rozděloval jakoby na dva 
směry. Neuvažoval jsem nad tím, kterým směrem se 
vydám. Najednou jsem ucítil, jak mi Ježíš Kristus 
říká: „stůj, vrať se, ještě není tvůj čas“. Já toto 
oznámení neuposlechl a chtěl jsem jít dál. To ale Ježíš 
Kristus znovu a v plné autoritě svůj výrok zopakoval 
(nedalo se tomu odmlouvat). Vzal mě zvláštní silou a 
najednou mě vrátil do mého těla. 
Tam mě za chvilku vytahoval kamarád z vody a já byl 
znovu ve svém těle. Cítil jsem bolest rozlámané páteře 
a zklamání z toho, že jsem tam nemohl zůstat. 
Co následovalo potom? 
Později jsem zápasil o rekonstrukci svého života i 
těla. Začal jsem pracovat a znovu „jinak“ žít. 
Velmi jsem toužil se vrátit do „nebe“. Proto 
jsem začal aktivně hledat „zlatou střední cestu“ mezi 
směsicí různých směrů a náboženství. Ta však 
neexistovala tehdy ani dnes. Krátce jsem hledal v 
okultismu (spiritismus, záhady, východní filosofie, 
mystika a jiné…). Avšak ani tam nebyla logika věci a 
ta krásná nepodmíněná láska Ježíše Krista Dále jsem 
se potkal s lidmi, kteří hlásali, že Bůh je kosmonaut a 
spoustu jiných nevěrohodných informací jako byla 
třeba reinkarnace. Nepotkal jsem žádného křesťana, 
který by mi ukázal cestu zpátky do nebe. Můj život už 
sice byl úplně jiný a hodnotnější, avšak chtěl jsem se 
znovu „potkat“ s tím světlem – Ježíšem Kristem. I 
přesto, že jsem věděl, že již existuje život po životě, že 
láska je důležitější, než cokoli hmotného, tak mé srdce 
bylo stále staré. Tíhl jsem ke standardnímu sobectví a 
špatným věcem. Ctil jsem, že potřebuji změnu. 
Něco opravdového, něco jiného, než jen 
přátele, peníze a ženy... Za nedlouho jsem na 
pozvání jedné dívky navštívil jeden křesťanský sbor 
mládeže. Zpívali tam, hráli hry, modlili se a měli v 
sobě i v očích něco víc oproti mě. Tam jsem se 
seznámil jejich vedoucím, který v té době studoval 
matematiku a fyziku. Byl sympatický a vzdělaný. 
Svěřil jsme se mu jako vůbec prvnímu a vyprávěl jsem 
mu celý příběh o setkání v nebi. On mi řekl, že mnohé 
z toho, co jsem prožil je v Bibli. 
To byl pozitivní šok. Řekl, že se nemohu vrátit do nebe 



 

jako při úrazu, ale že to jde jinak a budu moci znovu 
vidět toho Ježíše Krista. Vysvětlil mi, že se mám 
pomodlit jednoduchou modlitbu a v ní říci tomu 
Ježíši, aby se mi dal poznat, přišel do mého 
každodenního života a změnil můj život k lepšímu. 
Byl jsem opatrný, vzal si od něho Bibli a doma začal 
číst nový zákon. Četl jsem ta místa o kterých se mnou 
mluvil. Uvědomil jsem si asi během čtrnácti dnů, e vše 
má logiku a že jsou to dobré věci. Psalo se tam, že 
člověk se má rozhodnout mezi peklem a nebem. 
Nebe jsem už znal a chtěl jsem se tam vrátit. Psalo se 
tam, že existují dvě cesty – úzká a široká (nebe a 
peklo), psalo se tam o tom, že existuje věčný život a 
smrtí teprve věčnost začíná, psalo se tam, že Bůh 
všechny lidi miluje nepodmíněnou láskou… Viděl 
jsem jednu věc za druhou, kterou jsem před tím 
prožil. Poznal jsem, že Ježíš o kterém píše Bible, je ten 
samý, který se mi ukázal a tolik mě miloval. 
Najednou se ve mně začalo vše měnit a po nesmělých 
modlitbách jsem cítil v srdci zvláštní „přítomnost“. 
Jednalo se o přítomnost toho Ježíše Krista, kterého 
jsem poznal v prožitku klinické smrti. Každý den jsem 
s ním mluvil v modlitbách. Začal jsem mu říkat úplně 
vše. Od té doby jsem už nebyl nikdy sám a znovu jsem 
nalezl „nebe“. Stal jsem se oficiálně křesťanem, nechal 
se pokřtít, začal číst Bibli a chodit na bohoslužby. 
Dodnes nechápu, proč jsem se dřív křesťanství 
vysmíval, když je to tak výborná věc… 
Nejdůležitější však bylo, že při čtení Bible mi zapadal 
do mozaiky života můj prožitek… Poznal jsem 
rozcestí cest (vlevo a vpravo jako do nebe a do 
pekla), poznal jsem pojem věčnosti, poznal 
jsem nepodmíněnou Lásku Boha a Jeho plán 
k lidem, poznal jsem své hříchy a špatnosti. 
Uvěřil jsem tomu, že jen Ježíš (dle Bible) je 
jediná cesta pro člověka zpět k Bohu. 
Od té doby jsem nejšťastnější, vím, kam po smrti 
půjdu (když si zachovám víru v Ježíše) a nikdy bych 
už neměnil zpátky. Uvědomil jsem si, že vše jednou 
skončí, ale pak bude věčnost a vteřinu po smrti je 
pozdě, aby se člověk rozmyslel, kam půjde.        

Jan Boštík 
(autor článku je členem sboru CB Svitavy, více na 
http://www.klinickasmrt.cz/o-autorovi-of-
klinickasmrt)  
 

 
 

 
 

RECEPT NA PŘÁNÍ 
 
Mřížkový koláč s tvarohem 
Těsto:  500 g polohrubé mouky, 200 g moučkového 
cukru, 200 g hery (másla), 2 vejce, 1 prášek do pečiva 
Náplň:  500 g měkkého tvarohu,  cukr krupice podle 
chuti, 2 žloutky (nebo 1 celé vejce), 1 vanilkový cukr, 1 
vanilkový pudink-prášek, mléko dle potřeby, 
strouhaná citrónová kůra z dobře odrhnutého citrónu  
Případně ovoce.  
 
Z uvedených surovin zpracujeme na vále těsto a dáme 
do chladu odpočinout. 
Zatím připravíme náplň: Tvaroh rozmícháme s 
cukrem, žloutky, pudinkovým práškem a mlékem, 
můžeme rozšlehat elektrickým šlehačem na hladkou 
hmotu. 
Větší část těsta rozválíme a přeneseme na plech 
vyložený papírem na pečení, nebo klasicky vymazaný 
a vysypaný moukou. Na těsto rovnoměrně rozetřeme 
náplň.  Zbylé těsto rozválíme, rádýlkem nebo nožem  
nakrájíme na proužky a vytvoříme z nich na tvarohu 
mřížku. 
Povrch ještě můžeme ozdobit ovocem, čerstvým nebo 
kompotovaným, nebo malými kopečky marmelády. 
Použila jsem nastrouhaná jablka. 
Vložíme do vyhřáté trouby a upečeme dorůžova 
(190°C, asi 25 minut, nebo podle zkušenosti s vlastní 
troubou). 

 
VÝCHOVA 

 
Dva chudí rabíni navštívili bohatou rodinu. 
Zatímco mluvili s mužem, žena přinesla dva 
šálky čaje se dvěma plátky bábovky. Jak už to 
bývá, jeden kousek byl trochu větší, ale ani jeden 
z rabínů po něm nechtěl sáhnout jako první, aby 
nevypadal nenasytně. 
 
„Vezměte si, rebe Jankele,“ pobízí první. 
„Až po vás, rebe Jicchaku.“ 
 
Nakonec se rebe Jankel chopí iniciativy a vezme 
si větší plátek.  Jicchakovi to přijde líto. 
„Vy jste ale nevychovanec! To je podle vás slušné, 
popadnout ten větší kousek?“ 
„A co byste dělal vy na mém místě?“ 
„Samozřejmě že bych si vzal ten menší!“ 
„No tak vidíte, proč se rozčilujete, vždyť ho 
máte!“ 

(Úsměvné židovské historky, Portál 2004) 

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

Otištěné články jsou zveřejňovány v původním znění, 

bez korekčních úprav.  

Adresa, kam můžete zasílat své příspěvky :  

Karla.Doskova@seznam.cz 
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