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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 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Srdce čisté stvoř mi ó Bože, 
a obnov ve mně ducha přímého. 

Nezamítej mne od tváře své 
a Ducha svatého svého  

neodnímej ode mne. 
Navrať mi radost ze spasení svého 

a duchem svobodným podpírej mne. 
Amen.  

(Žalm 51,12-14) 
 
 

SVĚDECTVÍ O NÁVRATU 
Ahoj lidi! Jmenuju se Hannah a je mi 31 let. Chci Vám na-
psat, že Bůh je DOBREJ !!! Je tak DOBREJ !!! A mi-
luje nás. Miluje lidi nevýslovnou láskou.  
Já jsem to mohla zakusit sama na sobě. Přesto, že jsem 
vyrůstala v křesťanské rodině a rodiče mi od malička vště-
povali základy křesťanství a víry, zkusila jsem, co je to do-
stat se až na dno.  
 

 
 
10 let jsem byla mimo Boží autoritu. Od svých zhruba 
18 let, do 28 jsem na vlastní kůži zkusila, co je to život 
bez Boha. Do té doby jsem věrně chodila do Církve a 
byla jsem aktivní v mládeži. postupně jsem se vzdalo-
vala obecenství věřících lidí. Začala jsem žít dva životy. 
Jeden doma ve vzorné křesťanské rodině a ve sboru 
věřících lidí a v mládeži. Druhý život byl ve škole, v 
kavárně Slavia v Praze, s partičkou bohémů, filosofů a 
kumštýřů. Kouření, alkohol a postupně i experimenty 
s tvrdýma drogama.  
Ze začátku jsem ještě navštěvovala společenství křes-
ťanů. Ve 21 letech jsem se vdala. Skoro ze dne na den. 
Prostě už jsem potřebovala vypadnout z rodiny, kde 
jsem se čím dál méně cítila doma. Doma jsem byla v 
hospodách a v barech. Na jednom mejdánku jsem po-
znala mladého inženýra a tak jsme se vzali. Přestala 
jsem do Církve chodit úplně. První manželská nevěra. 
Prolomená stavidla a už se to se mnou vezlo. Manžel 
na mně čekával do rána doma a já jsem kalila se svej-
ma kámošema po barech a po klubech. Pořád jsem 
neměla dost. Klesala jsem hlouběji a hlouběji. V srdci 
jsem nikdy nepřestala jaksi věřit, že Bůh existuje. O 
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tom jsem asi nikdy nepochybovala, ale Bůh mně přestal 
zajímat. Prostě jsem se plně vydala do života - jak jsem si 
myslela. Budu si užívat! Moje heslo bylo: "Život je jeden z 
nejkrásnějších!" a to jsem pořád hlásala a demonstrovala. 
Demonstrovala jsem to jak se dalo. A tomu pravému Živo-
tu jsem se vzdalovala a vzdalovala. Moje vnitřní žízeň a 
vyprahlost byla s každým douškem piva a s každým vypi-
tým panákem alkoholu větší a větší. Stravovala mně ta 
touha po opravdové svobodě. Po čtyřech letech manželství 
jsem se rozvedla. Manžel si rozvod nepřál. Miloval mně i 
přes moji nevázanost. Rozvedli nás na první stání. Děti 
jsme neměli, žádný velký majetek také ne, tak co řešit?  
Já jsem v té době už žila s jedním známým fotografem. To 
bylo asi tak v roce 1995. To bylo to pravé. Totální bohéms-
kej život v ateliéru. Společnost kumštýřů a intelektuálů. 
Každý večer byl v ateliéru, kde jsme bydleli, mejdan. Pořád 
se tam střídalo spousta zajímavých lidí a já jsem myslela, 
že to je ten pravý život. Do té doby, než jsem se jednoho 
dne probrala na psychiatrii. Projevily se následky mého 
dvojakého života. Člověk není stavěný na to, aby dlouho-
době žil dva životy. Já jsem pořád vnitřně toužila po Bohu, 
ale navenek jsem si chtěla užít. Myslela jsem si, že křesťan-
ský život je nuda, nuda, šeď, šeď. Že bych byla o něco 
ochuzená a to věčné nesmíš a musíš už jsem nechtěla sná-
šet.  
Vrhla jsem se do velkého světa a myslela jsem si, že v tom 
svoji touhu po Bohu utopím. Z psychiatrie mně dostala po 
6 týdnech moje maminka, která mně tam našla v úplně 
zuboženém stavu. Bylo to v době, kdy jsem se rodině vyhý-
bala a kdy bylo normální, že jsem se jí třeba 2 měsíce neo-
zvala. Měla o mně strach a začala po mně pátrat. Našla 
mně na psychiatrii, přikurtovanou k posteli, skoro v bez-
vědomí, předávkovanou léky a úplně mimo realitu. Vzala si 
mně na revers domů.  
Ležela jsem u našich v posteli a maminka mi loupala a vy-
peckovávala hroznové víno, abych mohla vůbec něco 
pozřít. V hlavě jsem měla zmatek. Nemohla jsem jíst, cho-
dit, ani sedět. To byl následek předávkování neuroleptiky. 
U pusy jsem měla slinu a celá shrbená jsem se klepala. Vě-
děla jsem, že tohle není to, po čem jsem tolik prahla. Že 
takhle to nesmí skončit. Pořád jsem měla odpor ke všemu, 
co se týkalo Boha a jméno Ježíše ve mně vzbuzovalo pocity 
na zvracení.  
Jak se mi udělalo trošku lépe, utekla jsem od našich zpátky 
k mému fotografovi. postupně jsem se dostávala z nejhor-
šího a zase začaly kalby a mejdánky. Tentokrát ale s ještě 
větší touhou po naplnění. Poprvé jsem zkusila kokain. Pak 
párkrát PCP.  
Dostala jsem práci ve velké reklamní společnosti jako pro-
dukční a otevřel se mi svět businessu. Pak jsem si založila 
vlastní reklamní studio a utápěla svoji touhu v práci. Od 
rána do večera. Svátky i všední dny. Prachy! To je to, co 
naplní můj život a co mi přinese tu pravou svobodu. Když 
budu bohatá, tak mi nic nebude chybět a budu opravdu 
šťastná.  
Tak jsem dřela a vydělávala peníze. Image, značkové mode-
ly, veletrhy, reklamní kampaně, klienti a business párty. 
Pozvánky na akcičky pro vybranou společnost. VIP karty 
na párty a zlaté karty od účtů. Tak a teď mám opravdu to, 
po čem jsem vždycky toužila. Velká Hannah to dokázala! 
To jsem si myslela do té doby, než jsem se jednoho dne 
probrala na psychiatrii. Ne, to není vtip, ani překlep. Pros-
tě toho na mně bylo moc. Práci, kterou za normálních 
okolností dělá tým lidí, jsem zvládala sama. S fotografem 
už jsem se rozešla a bydlela jsem sama v bytě s obrovskou 

terasou a výhledem na Prahu. Můj mozek ten nápor 
nezvládl a odletěl si kamsi do neznáma. Do jiné reality, 
po které jsem pořád podvědomě toužila.  
Tentokrát jsem se dostala do Bohnic a pobyla jsem si 
tam měsíc. Na rozdíl od minulé léčebny, tady byli zku-
šení terapeuté a po měsíci jsem z Bohnic odcházela po 
svých.  
Firmu se mi nějak povedlo udržet, ale přišla jsem o 
nejdůležitější klienty. Nakonec jsem to neutáhla a fir-
mu zavřela. Opustila jsem luxusní prostory kanceláří v 
podkroví v Dejvicích a přestěhovala jsem si počítač a 
šanony (tedy vše, co mi z celé firmy zbylo) domů. Děla-
la jsem malé zakázky. Reklamní letáky a různé drobné 
práce, které mi sotva vydělaly na nájem a na jakés-
takés živobytí. Nechtěla jsem slevit ze svého standardu 
a peníze se rychle rozkutálely. V branži se rozkřiklo, co 
se se mnou stalo a přestala jsem být vítaným hostem 
na VIP párty a na business večírcích. Sama jsem o to 
přestala mít zájem. Najednou jsem viděla tu přetvářku, 
to bahno a všechnu tu špínu tohohle světa. Začala 
jsem volat k Bohu.  
Uviděla jsem všechnu tu nesmyslnost mého života. Tu 
marnou snahu naplnit svůj život něčím jiným, než Je-
ho milostí a láskou. Mohla jsem uvidět, že to byla Jeho 
milost, že mně vždycky zastavil na mojí cestě od Něj 
pryč. Najednou jsem mohla vidět Jeho ruku v mém 
životě a Jeho mocné vedení i přes moji vnitřní vzpou-
ru. Tolik mně miloval, že nedopustil, abych si k Němu 
úplně zavřela dveře. Bůh je věrný! I když my jsme ne-
věrní, On zůstává věrný. On neřekne k našemu životu- 
Dost. On nad námi neláme hůl, ale čeká, až my k Ně-
mu přijdeme a začneme k Němu volat. A tak Bůh sly-
šel i mně.  
Dnes mám všechno. Hledám na prvním místě Jeho 
Království a Jeho spravedlnost a VŠECHNO ostatní je 
mi přidáno. Můj poklad je v Nebi. Moje srdce je plné 
radosti a pokoje, který nemůže dát tento svět, ale který 
mi ani nic z tohoto světa nemůže vzít. Je to pokoj a 
radost, který pramení přímo od trůnu Božího a z Jeho 
Ducha. Dává mi moudrost i krásu. Od Něj mám 
všechno a já patřím Jemu. Miluju Boha a miluju Ježí-
še. Drahý Pán Ježíš na kříži vzal na sebe všechnu tu 
špínu mého starého života a všechno je to přikryté Je-
ho svatou krví. Vím, že před Bohem jsem od všech 
těchto věcí ospravedlněna.  
Píšu to jenom proto, abych povzbudila ty, kteří mají 
své drahé, nebo blízké třeba v podobné situaci. Bůh je 
mocný vytáhnout z moci temnosti každého. Vytrvejte 
na modlitbách za tyto lidi. Nevzdávejte to! Bůh to s 
námi nikdy nevzdá a my bychom to měli vzdát? Ne!!! 
Bojujte na modlitbách za tyto ztracené, milované lidi, 
kteří se odvrátili od té jediné Pravdy a kteří sešli z té 
jediné Cesty do Věčnosti a do Věčného odpočinutí u 
Pána. Od té nesmírné radosti v Jeho přítomnosti.  
Milujte je!  
Láska je ta síla a ta moc, která láme pouta a přikrývá 
množství nepravostí. Nepřestaňte ty lidi milovat a 
prokazovat jim lásku. Ježíš je vítěz a Jeho Království je 
tady mezi námi. Jenom otevřít oči a vidět to!  
Bůh Vám všem žehnej!  
Teď už vím, že: "Život s Bohem je jediný nej-
krásnější"   
                                                                            Hannah 

. . .  
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 NAUČ MNE NEDÍVAT SE STÁLE ZPĚT  
 

Zpětné zrcátko, 
co bych si bez něj počal? 

Jak bych věděl, 
co se děje 

tam vzadu? 
Hledím do zpětného zrcátka 

svého života 
a děsí mne to, co tam vidím. 

Zmatek a spoušť. 
Jak je vůbec možné, že ještě 
vlastním řidičský průkaz? 

Když se tak, Pane, zamýšlím 
nad svou schopností cestovat životem, 

nevím, proč se tak zdráhám 
předat Ti řízení. 

(Petr Škrla) 
 
 

UZDRAVUJÍCÍ PÁD DO HŘÍCHU 
Davidovo selhání 
Bylo to jako chůze ze schodů. První krok byl snadný - tak 
snadný, že si ho skoro ani neuvědomoval. Uviděl ji. Nalezl 
v ní zalíbení. Chtěl ji. Bylo to takhle prosté, a zároveň dale-
ko složitější, než si ve své touze vůbec připouštěl. Neboť on 
byl králem izraelským. A ona ženou jiného muže. 
Musel si alespoň částí své mysli uvědomovat, že je to ne-
správné. Avšak její rty, její zářivá plet a měkce spadající  
vodopád vlasů ho tak omámily a zahltily, že na všechnu 
opatrnost rázem zapomněl. A navíc si říkal, že Bůh je mu 
zavázán. 
Koneckonců přece zabil obra Goliáše. A sjednotil říši. A na 
krutost svého předchůdce Saula reagoval laskavostí, trpěli-
vostí a úctou. Byl David, Hospodinův vyvolený a pomazaný 
král. David, věrný, spolehlivý a čestný. Určitě, pomyslel si, 
tahle drobná neuváženost, tenhle prchavý okamžik pomíji-
vé vášně žádnou trvalou škodu způsobit nemůže. 
Připomínalo to chůzi ze schodů. Jenže tyhle schody byly 
náhle úzké a kostrbaté. A druhý krok byl znenadání mno-
hem horší než ten prvý. 
"Jsem těhotná," řekla Batšeba. "O tom není pochyb. A dítě 
je tvé." 
Ovšem, že muselo být jeho. Její manžel Uriáš byl totiž ve 
válce. V Davidově válce. Ale ještě pořád byl čas vyhnout se 
skandálu. A nabízel se i způsob, jak toho dosáhnout. Bude 
to vyžadovat drobný podvůdek, to jistě. Ale určitě to bude 
lepší než vystavit Hospodinem vyvoleného krále ponížení. 
A tak David povolal Uriáše z fronty.  
"Bojoval jsi statečně," řekl král. "Dobře jsi bojoval!" Pak na 
něj šibalsky mrknul: "Běž teď domů a zůstaň dnes u své 
ženy. Určitě si to zasloužíš." 
Uriáš od krále odešel. Ale do svého domu se nevrátil. Místo 
toho přenocoval spolu s ostatními královskými služebníky 
venku před palácem. Takže když nastalo jitro, král si ho 
znovu povolal. 
"Myslel jsem to vážně," pravil. "Máš za sebou dlouhou, 
klopotnou cestu. Běž domů a zůstaň nějaký čas se svou 
ženou!" "Jak bych jen mohl?" povzdechl si Uriáš. "Můj 
velitel Joab a všichni mí spolubojovníci táboří v polích. Jak 
bych si mohl užívat, když bych spíš měl plnit svou povin-

nost a sdílet s nimi těžkosti vojenského života? Ty jsi 
přece, královská Výsosti, také voják. Vím, že tyhle věci 
chápeš. A proto i dnes budu nocovat venku." 
David se ale nevzdával. Vyzval Uriáše, aby v Jeruza-
lémě setrval ještě několik dní. Zval ho k jídlu, lichotil 
mu a napájel ho takovým množstvím vína, že Uriáš se 
od něj každý večer jen stěží vypotácel. Ale do svého 
domu se pořád nevracel. Neboť byl věrný voják, daleko 
věrnější, než si David vůbec dokázal představit. 
A to ho dovedlo ke třetímu, ještě daleko horšímu kro-
ku. Bylo to jako chůze ze schodů. Jenže ty schody se 
teď pod Davidovýma nohama bortily tak, že mu hrozi-
lo zřícení do hlubin. 
Skandálu bylo nutné stůj co stůj předejít. O tom neby-
lo sporu. A co víc, Batšeba už pro něj nebyla jen pomí-
jivým milostným dobrodružstvím. 
Nepodařilo se mu přesvědčit Uriáše, aby s ní spal, zato 
svou touhou si byl už naprosto jistý. Byla krásná. No-
sila pod srdcem jeho dítě. Chtěl ji. Ne na chvíli, ne na 
jedno odpoledne, ale na celý zbytek života. A toho se 
dalo dosíci jen jediným způsobem. Bude muset udělat 
poslední krok: od cizoložství k podvodu a od podvodu 
- k vraždě. 
Po samotném Uriášovi poslal dopis veliteli Joabovi. 
"Předej mu ho osobně," přikázal mu. "Je to jen pro 
jeho oči."  
Horší voják nebo nevěrný služebník by si dopis určitě 
cestou přečetl a zachránil si tak život. Ale Uriáš byl 
čestný chlap, a tak svému veliteli Joabovi doručil 
vlastní rozsudek smrti. 
"Pošli Uriáše na frontu," stálo v něm, "postav ho do 
nejtužšího boje. Pak od něho ustupte, ať je zabit a ze-
mře." 
Joab učinil, co mu král přikázal. Neměl právo zpo-
chybnit rozkaz svého vladaře. David si přál Uriášovu 
smrt. Čím byl Joab, aby se mu vzpíral? 
Když se Batšeba dozvěděla o smrti svého muže, roz-
plakala se. Ale jakmile skončila doba smutku - obecná 
slušnost vyžadovala náležitý časový odstup - pozval ji 
David do svého paláce a řádně se s ní oženil. 
I bylo po všem. Skončeno a uzavřeno. David mohl být 
šťastný. Ale nebyl. 
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Temnice 
Neboť věděl, že to, co učinil, se podobalo chůzi ze schodů. 
A ty schody vedly do temnice. Tma všude, kam pohlédl. 
Vina ho pronásledovala na každém kroku. Jasné dny zaha-
lila mračna. Dobří přátelé jako by se ho stranili. I zprávy o 
válečném vítězství mu připadaly bezcenné, protože mu 
připomínaly tvář jednoho věrného vojáka. 
A Batšeba? Zdálo se to Davidovi, nebo se v jejích očích jen 
trpce zalesklo zapadající slunce? Ale nemohl si pomoci, i 
ona se nějak změnila. Věděla? Dohadovala se? A bude to-
hle podezření - je-li to jen pouhé podezření - navždy stát 
mezi nimi jako nepřekročitelná hráz? 
A Hospodin. Hospodin, který porazil obra, v poušti za-
chránil Davida a daroval mu trůn. Bůh, jeho světlo i spása. 
I on nyní potemněl a zdál se vzdálený. 
Co mu to, u všech všudy, najednou všichni zazlívají? Udě-
lal, co udělat musel, a co se stalo, nemůže se odestát. Teď 
se dá dělat jen jedno: hodit vše za hlavu a přenést se přes 
to. A přesně tohle David učinil se svou vinou, svým smut-
kem a svou hanbou. Skryl je hluboko do svého nitra, stejně 
jako druhdy nacpal do rance chleby a pražené zrní pro své 
bratry či do dlaně pět oblázků, když vyšel proti Goliášovi. 
Tma však stále trvala. Zdi temnice nemizely. A tak David 
dál seděl ve sklepení, když tu ho navštívil prorok Nátan.  
"Budu ti vyprávět příběh," oznámil králi. David povzdechl 
a vyzval ho, aby spustil. Ta tma byla opravdická. Stěny 
sklepení ho svíraly. Bylo těžké představit si, že nějaká po-
hádka na tom cokoli změní. "Ale zkrať to," přikázal proro-
kovi. "Musím si ještě něco promyslet." 
"V jednom městě," začal Nátan, "žili dva muži. Jeden boha-
tý a druhý chudý. Ten boháč měl víc ovcí, než kolik mohl 
spočítat, ale chudák vlastnil jen jedinou ovečku, kterou 
hýčkal a pečoval o ni jako o vlastní děcko. Jedla z jeho sto-
lu. Pila z jeho poháru. Žádná ovečka nebyla nikdy nikým 
tak milována." 
David se chabě pousmál. Kdyby jen život byl tak sladký a 
jednoduchý, jako je v pohádkách, pomyslel si. 
"Jednoho dne," pokračoval Nátan, "přišel k boháčovi něja-
ký návštěvník. Bohatec ho chtěl náležitě pohostit, nabíd-
nout mu co nejlepší jídlo. Ale nechtělo se mu obětovat ani 
jediný kus ze svých početných stád. A víš, králi, co udělal? 
Ukradl chuďasovi jeho milovanou ovečku a upekl ji svému 
hostu." V Davidovi se cosi vzedmulo. Hněval se sám na 
sebe pro své provinění a ten hněv se nyní obrátil a vybuchl 
proti tomu boháči z příběhu. 
Ke svobodě 
"Kdo je ten muž?" vykřikl. "Řekni mi jeho jméno a slibuji 
ti, že ho ztrestám!"  
Prorok pohlédl na krále a velice zvolna odpověděl: "Ten 
muž z mého příběhu - jsi ty sám."  
Na okamžik se zastavil čas. Davidovi bylo, jako by ho pro-
klál meč nebo jako by jím cosi nelítostně mrštilo o tvrdou, 
chladnou zeď. Zvolna tváří sklouzával po té stěně, až dopa-
dl na kolena.  
Nátan to ví. Ovšem, že to ví. Bůh mu to řekl. A Bůh to ví už 
od počátku. 
"Zaplatíš za to," pokračoval prorok. "Ve tvé rodině bude 
vládnout násilí. Tvé ženy ti budou nevěrné. A tvé dítě, dítě, 
jež se narodí Batšebě, zemře."  
Z Davidových očí se vyhrnuly slzy tak mocně, jako jím před 
okamžikem lomcoval hněv.  
"Zhřešil jsem," doznal konečně. "Já, jenom já jsem uvrhl 
utrpení na ty, které miluji." A s tímto přiznáním se náhle 
vrátilo i světlo.  

Bylo to až nepochopitelné. Dál měla přece v podzemní 
kobce panovat naprostá tma. A přesto v ní bylo světlo. 
Ne mnoho světla, ale stačilo k tomu, aby král opět na-
lezl cestu vzhůru z temnice.  
I vstal David, stále ještě v slzách. 
"Je mi to líto," řekl Nátanovi.  
"Je mi to líto," řekl Hospodinu.  
Byl to jen malý krůček, chabý krůček, první z mnoha 
těžkých a bolestných kroků. Ale mířil ke světlu.  
Ve skutečnosti to bylo jako chůze - chůze vzhůru po 
schodech.                                          www.vira.cz 

. . .  
 

ŽENO, PODEJ MI PUŠKU 
(Dvojí záchrana eskymáckého kouzelníka) 

Rozhodnout sám o své smrti tak, jak se to sluší na do-

konalého Eskymáka, a stát se ještě jednou středem 

pozornosti bylo jediným přáním a jedinou ctižádostí 

Komayaka. Byl už jen žalostným uzlíčkem nervů ve 

službách nelítostné duše, jakýmsi strojem s náhlými a 

neukázněnými pohyby a stejně tomu bylo i u jeho ne-

klidného a uštvaného srdce. Byl malé postavy, po-

ťouchlý, žárlivý, vyzáblé tváře s chytráckýma, mžoura-

výma a zlýma očima. Byla to nejchladnější a nejdivo-

čejší tvář, s jakou jsem se u těchto lidí kdy setkal. Byl 

kouzelníkem a byl prý zapleten do spiknutí proti na-

šim surově zavražděným otcům Rouvierovi a Le Rou-

xovi.  

Odpravil tři své manželky, když se nabažil jejich půva-

bů, a zabíjel manžely těch žen, které mu padly do oka. 

Kolik jen uškrtil umírajících lidí, kteří mu upírali jeho 

kouzelnickou moc, a zvláště takových, kteří si poslali 

pro misionáře, neboť křty obzvláště nenáviděl! Provo-

zoval nikterak nevinné kouzelnické a magické kousky. 

Byl obáván pro své tajemné léky a pro svou ďábelskou 

krutost. Jednoho večera tento krajně zatvrzelý a sar-

kastický pohan ke svému velkému zděšení zjistil, že si 

pro něj - v jeho teprve pětačtyřiceti letech - přichází 

smrt. No budiž! Ale ještě jednou „jim" ukáže, co 

Komayak dovede!  (To „jim" se vztahovalo na nové 

náboženství, na bělochy, kteří se považují za nadřaze-

né, a taktéž na všechny Eskymáky, jak jeho stoupence, 

tak i pokřtěné.) 

Jeho žena, on a já jsme byli oné noci sami v jeho kože-

ném stanu postaveném u "Krvavých vodopádů". Na 

tomto místě se před skoro dvěma staletími vrhla sku-

pina Indiánů s divokým řevem na tábor spících Esky-

máků a pobila je do posledního muže. V roce 1913 tu 

byli hrozným způsobem zavražděni dva oblátští otco-

vé... Pro skon kouzelníka, zatvrzelého vyznavače sta-

rých eskymáckých tradic, to tedy byla nanejvýš přilé-

havá, divoká scenérie, ideální prostředí, v němž straší 

stíny obětí dřívějších krveprolití.  

Za jedné tmavé a teplé noci bylo v našem koženém 

stanu k zalknutí. Komayakovi se pojednou udělalo tak 

zle, že se začal svíjet bolestí. S jeho sténáním se mísily 

další zvuky, bzučení milionů komárů, kteří se snažili 

vniknout do stanu, tlumený hukot vodopádů a burá-

cení řeky ve skalnatých peřejích. Nemocný nebyl 

schopen úplně zadržet své bědování, a snažil se je pro-

to alespoň ztlumit tím, že se zakusoval do kožešin. 
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Když bolesti na okamžik polevily, křečovitě stažený obličej 

se uvolnil, ale ten jeho pošetilý vzdorovitý úšklebek v něm 

zůstával nadále. Mohl jsem docela dobře odhadovat jed-

notlivé fáze jeho vnitřního zápasu a klikatou cestu jeho 

myšlení. Blížil se konec? 

Komayakova muka zřejmě dosáhla vrcholu, nemohl je již 

déle snášet! Řadu let předvídal tento okamžik a připravo-

val se na něj. Byl to okamžik vhodný k uskutečnění jeho 

dávného plánu:  "Ženo, podej mi pušku!" Podávala mu ji, 

avšak já jsem jí pušku vzal. Z jeho pohledu, který na mě 

zlověstně upřel, přímo sršela zuřivá nenávist.     

"Takhle ne!" řekl jsem klidně.  

"Bělochu, nech mě zemřít jako Eskymáka!" odpověděl zou-

fale.  

Již dávno předtím jsem s ním hovořil o smrti, o trestu, kte-

rý na něho po smrti čeká, a o odpuštění, kterého se mu 

může ještě dostat. Pokaždé mě ale příkře odbyl. Zkusil 

jsem to znovu: "O Bohu už přece něco víš. Mluvil jsem s 

tebou o něm, stejně jako o otcích... Víš, o těch, které jste 

zabili... Ještě není pozdě ani pro tebe!"  

A v těch jeho hrozných bolestech se ho dotkla milost Boží:    

"Falla, přeješ-li si to... " 

Dal jsem mu nejnutnější duchovní poučení, a protože na 

mne naléhal, abych si pospíšil, pokřtil jsem ho.  

A tu se stalo něco zvláštního - najednou dýchal volně a 

zhluboka a hleděl na mě s údivem: "Falla..., už nemám bo-

lesti!"  A zavřel oči. Pouze jeho rty se němě pohybovaly a 

zdálo se, že hluboce přemýšlí. Probíral snad v duchu svůj 

zločinný život, svou bezohlednou ctižádostivost a své ďá-

belské bludy?  

Cestu, kterou se ubíralo jeho myšlení, mi prozradila jediná 

vyslovená věta: "Falla, budu-li zase chodit, ukážu ti, kde je 

schována hlava otce Rouviera!" 

Jak asi nad tímto úplným a náhlým obrácením na víru 

musel zlostí skřípat zuby vládce temnot, který do té doby 

dával tomuto pověstnému kouzelníkovi pokyny a který mu 

v jeho obávané činnosti pomáhal a přebýval v něm!  

A najednou se mi vybavil ten známý nenávistný výkřik 
umírajícího Juliána Apostaty: 
"Ty jsi zvítězil, Galilejský!" 

(z knihy Inuk znamená člověk) 

. . .  
 

JAKO BY TO BYLO VČERA  
Kdosi moudrý řekl, že nemůže-li ďábel dostat křesťana 
jinak, snaží se ho uštvat. Zahltit „důležitými“ informacemi, 
„správnou“ motivací, „neodkladnými“ povinnostmi. Una-
vený a vyčerpaný člověk pak jedná jinak než obvykle a 
úspěch se zaručeně dostaví.  
Jen několik málo let poté, co jsem uvěřila, jsem se ocitla ve 
vážné krizi. Během jednoho roku se sešlo tolik různých 
aktivit, událostí a služeb, že dnes nechápu, jak jsem tím 
mohla projít. Četla jsem ovšem také pilně Bibli, ale chybělo 
moudré vedení a pastorační péče. Zklamalo mne tehdy 
populární evangelium prosperity a vítězství, kterému jsem 
uvěřila. Zklamali lidé a zklamala jsem i já sama - sebe i ji-
né. Spolu s dalšími jsem se ocitla pod ostrou palbou nepří-
tele, prohrála nejeden duchovní zápas, zkrachovala ne-
snadná služba, ke které chyběly zkušenosti.  
Lesk předchozích vítězství pohasl, zhroutil se mi svět a já 
zůstala s prázdnýma rukama. Až mnohem později jsem 
pochopila, že jsem poslouchala více lidi než Bohu a řítila se 

tak do průšvihu i přesto, že On se mne snažil zastavit. 
Nakonec mne nechal nést důsledky nesmyslně hektic-
kého života, nesprávných priorit a ukvapených roz-
hodnutí. Vyhořela jsem jako auto řítící se po nebez-
pečných serpentinách, které zůstalo viset na svodi-
dlech. A Bůh byl najednou kdesi daleko. 
Havárie měla bohužel i své oběti. Činila jsem pokání, 
ale neměla sílu odklidit trosky a začít znovu. Čelní ná-
raz byl silný a otřes velký. Moje víra se povážlivě za-
kymácela. Duchovní nepřítel se na tom s radostí přiži-
voval a se škodolibostí sobě vlastní přikládal jedno 
polínko za druhým. Dělá to velmi rád – nejdřív nám 
něco nacpe a pak si chodí vybírat úroky.  
Lidem okolo spadly masky. Jedni se zlobili, jiní divili, 
další se dobře bavili – jak už to bývá. Pouze sestra Ma-
rie Bubiková, manželka tehdejšího biskupa Apoštolské 
církve, se kterou jsem měla tu čest se setkat, chápala a 
modlila se se mnou - „Ano, rozumím ti. Stalo se nám 
jednou něco podobného.“  
Byly to zkušenosti bolestivé, zato poučné. V této škole 
života jsem pak strávila mnoho let.  
Otěhotněla jsem a těhotenství prožila v depresích. Stá-
le jsem si kladla otázku – proč? Proč to Bůh všechno 
dopustil? Hledala jsem pravdu, snažila se sloužit bez 
ohledu na čas, energii, prostředky, osobní život. A vý-
sledek … Nač tu vůbec jsem? Jak vůbec budu žít dál? 
Kde vezmu sílu postarat se o to malé, které se má na-
rodit? .. ptala jsem se denně s pláčem.  
Stála jsem u žehlícího prkna, z rádia zněla hudba. 
„Loudá se půlměsíc, loudá se oblohou .. nevěřím, ne-
věřím, že jsi měl mne rád …“ zpívala Marta Kubišová 
svůj známý song. Srdce mě bolelo, slzami jsem kropila 
prádlo a mechanicky žehlila.  
Čas plynul, měsíce ubíhaly. Pomalu končil duben 1996 
a termín porodu se blížil. Naše druhorozené dítě se 
mělo narodit začátkem května, ale porodní bolesti při-
šly dřív, a tak mě sanitka v doprovodu manžela odvez-
la v noci do porodnice. Během příjmu, ve sprše, jsem 
vnímala hlas: „Ukážu ti cenu lidského života.“  
Po několika hodinách jsem se ocitla na porodním sále. 
„Tak jdeme na to, ať to stihneme do oběda“, zažertova-
la sestřička, zavolala porodníka a pro odreagování za-
pnula rádio. „Loudá se půlměsíc, loudá se oblohou ..“, 
zaznělo z přijímače.  
Porod byl těžký a těsně před polednem přišla na svět 
skoro čtyřkilová holčička, která se cestou nadýchala 
plodové vody. Bylo nutno odsát jí vodu z plic, což se 
neobešlo bez jejich poškození. Dcerku mi hned 
z porodního sálu odvezli v inkubátoru na jednotku 
intenzívní péče do Olomouce. Následující hodiny se 
vlekly v bezmocném očekávání, zda miminko žije a jak 
se mu daří. Otevřela jsem Bibli a modlila se žalm 51. 
Odevzdala jsem dítě Božímu milosrdenství. Staň se 
Tvá vůle ..   
Žádné zprávy nepřicházely.  
Informace, která přišla asi za 24 hodin, byla kusá a 
neurčitá. Dítě žije, nicméně odsáváním tekutiny z dý-
chacích cest došlo k poškození plic a vyvolalo jejich 
zánět. Holčičku ještě v noci museli převézt do další 
nemocnice, protože plicní ventilátor v Olomouci, který 
ji udržoval naživu, už nestačil. Jediný silný měli mo-
mentálně volný na dětském oddělení jednotky inten-
zívní péče Fakultní nemocnice v Brně. Stav dítěte je 
velmi vážný, ale zatím žije. Příští hodiny rozhodnou. 
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Při návštěvě manžela a starší dcery jsem zaznamenala in-
formaci, že se známí křesťané modlí.  
Z porodnice jsem se vracela sama bez dítěte, s taškou ne-
použité výbavičky pro miminko, doma stála prázdná pos-
týlka. Uběhla řada dní, kdy jsem pravidelně telefonovala 
do Brna. Stav momentálně stabilizovaný, nastalo mírné 
zlepšení. Dostává antibiotika, náhradní krev, krmí ji son-
dou do bříška. Ale zatím není vyhráno, stát se může ještě 
ledacos, zněly opatrné zprávy z nemocnice. O několik dní 
později se stav dále zlepšil, už nebyl nutný pobyt 
v inkubátoru ani napojení na plicní ventilaci a bylo nám 
umožněno malou v Brně navštívit. Je už na postýlce a mlé-
ko dostává z lahvičky. Když jsem uviděla ošklivě opuchlý 
obličej svojí holčičky (to už je krásné, maminko, oproti 
začátku .., uklidňovala mě sestřička) a tři průhledné hadič-
ky zapojené centrálním katetrem v tříslech, bylo mi hodně 
těžko. Při příští návštěvě jsem pak směla s malou v Brně už 
zůstat.  
Při pobytu ve fakultní nemocnici jsem měla možnost vidět, 
jak vypadá dětské oddělení jednotky intenzivní péče. Ně-
kolik boxů oddělených od sebe plexisklem, v každém boxu 
řada inkubátorů a malých postýlek, u každého lůžka stojan 
s různými hadičkami na přívod infúzí, léků a náhradní kr-
ve. Malinkatá předčasně narozená miminka vážící jen ně-
kolik desítek dekagramů v inkubátorech, větší kojenci se 
závažnými zdravotními problémy v termoboxech a na pos-
týlkách. V každém oddělení opatrovala miminka jedna 
zdravotní sestra. Stávalo se ovšem, že službu konající 
sestřička někdy musela na půl hodiny odejít – třeba na-
chystat do pračky dětské prádélko, pověsit, vyžehlit. Ob-
vykle ťukla na kolegyni ve vedlejším oddělení a ta občas na 
děti nahlédla, zda je vše v pořádku.  
Lékaři byli svědomití, pečliví a vstřícní, sestřičky se otáčely 
okolo dětí celou směnu, všichni denně odváděli kus pocti-
vé práce. Já jsem od rána do noci seděla na křesle vedle 
postýlky, malou chovala, hladila, krmila, přebalovala, mlu-
vila na ni, tiše zpívala a modlila se, pozorovala ji ve spánku. 
Přesto vzniklo pár situací, kdy jsem si uvědomila, že i přes 
vyspělé zdravotnictví, péči a pozornost se může stát leda-
cos. Například, když přístroj, na který byla moje dcera na-
pojena, několikrát signalizoval červeně ALARM a hlásil 
nebezpečí i tehdy, když se nic nedělo. Krve by se ve mně 
nedořezal, ale – „to nic, maminko, nelekejte se, víte, ona ta 
mašina občas blbne..“  Jenomže poznalo by se včas, kdyby 
se dítě opravdu ocitlo v ohrožení? Nastaly i jiné situace. 
Ale v žádném případě nechci nikoho obviňovat, ani strašit. 
Práce ve zdravotnictví a zvláště na takovémto oddělení je 
opravdu velmi náročná a zodpovědná, některé věci lze těž-
ko předvídat a všichni jsme jen lidé. Ale dodnes, když usly-
ším houkání sanitky, nechám všeho a v duchu se modlím 
za pomoc a ochranu pro pacienta, zdravotníky i za techni-
ku.  
Několik hodin po mně nastoupila na JIP-ku další mamin-
ka, říkejme jí třeba Markéta, odněkud z Jižní Moravy. Její 
holčička Adélka byla krásné dítě s hustými černými vlásky 
a tmavýma očima. Narozená v termínu, s pěknou porodní 
váhou, ale problémem byl vodnatelný nádor v hlavičce. 
Dítě muselo nejprve podstoupit řadu vyšetření před ná-
ročnou operací, ke které byl povolán uznávaný lékař, kapa-
cita ve svém oboru.  
Při návratu z oddělení JIP na pokoj matek, který byl v jiné 
budově, Markéta plakala: „Spousta lidí kouří, pije a děti 
mají zdravé. My nekouříme, nepijeme a žijeme slušně. A 
potkalo nás takové neštěstí ..“  

Bylo mi jí srdečně líto a chtělo se mi plakat s ní. Měla 
bych s ní mluvit o naději v Kristu, ale nějak jsem ne-
nacházela slova, která by nezněla jako útěcha 
z povinnosti. Mně samotné bylo všelijak. Co když si 
pomyslí, že využívám její těžké situace, abych „lovila 
dušičky“ pro církev? Vím, jak jsou v tomhle nevěřící 
obzvláště podezíraví. A můžu jí vůbec já vykládat něco 
o Bohu? Jak jsem na tom vlastně já sama teď s vírou? 
A tak jsem raději mlčela.  
V dalších dnech se stav mojí dcerky výrazně zlepšoval. 
Sedávala jsem u její postýlky od rána do 22. hodiny 
večer, kdy přítomné maminky musely oddělení opus-
tit. Odcházela jsem většinou skoro poslední a tak vím, 
jaký křik a rámus tyto velmi malé děti spustily pokaž-
dé, když jejich maminky odešly. Největší křiklouny 
dávala sestřička do erárního kočárku i po dvou a ze 
všech sil houpala, aby je utišila. Tehdy jsem si vzpo-
mněla na slova jednoho pediatra, který tvrdil, že dítě 
v prvních měsících přítomnost matky příliš nevnímá. 
Škoda, že tam nebyl s námi.  
Asi po 3 týdnech mojí přítomnosti na JIP-ce přišel 
den, kdy paní primářka při vizitě řekla, že veškerá pro-
vedená vyšetření potvrdila, že naše dítě je v pořádku. 
Plíce se dobře zahojily, rentgenový snímek ukázal jen 
zesílenou kresbu jizvy po původním poškození. Zhod-
notila, že zdravotní stav se zlepšil neuvěřitelně rychle 
oproti stavu, ve kterém dítě přivezli. Nicméně máme ji 
chránit před jakoukoliv virózou nebo nachlazením, 
aby dýchací ústrojí mělo klid, mohlo se doléčit a zdár-
ně vyvíjet. Zbývalo už jen odstranit centrální katetr a 
zašít řez a můžeme být propuštěny do domácího ošet-
řování. Sanitka by nás mohla odvézt domů ještě dnes.  
Markétě byl naopak sdělen pevný termín operace její 
dcerky, a to na příští den. Když se s úzkostí zeptala, 
jaká je šance na úspěšnost, paní primářka ve velikých 
rozpacích řekla, že opravdu nemůže nic slíbit, ale že 
pan docent udělá všechno, co bude v jeho silách. 
Nicméně jako maminka bude z nemocnice propuště-
na, protože po operaci by nebyla na oddělení nic plat-
ná. Snad později, podle okolností. Nešťastná Markéta 
si nakonec vymohla, že počká v nemocnici alespoň na 
výsledek operace.  
Věděla jsem, že než se rozloučíme, přece jen bych jí 
měla něco říci o naději a možnosti záchrany, kterou 
má každý člověk v Kristu. Obzvláště v této situaci. Ale 
cítila jsem rozpaky, v hlavě vymeteno, nešlo to.  
Později mi sestřička sdělila, že sanitku k odvozu domů 
pro nás bohužel nemají, všechny musely do terénu a 
dnes už to nestihnou. 
Přišel večer před Adélčinou operací. Markéta svoji 
holčičku objímala, líbala, fotila si ji. Slzy jako hrachy 
jedna za druhou padaly na malou postýlku.  
Já měla sucho v krku. Pane Bože, co říct? Jak jí můžu 
pomoct? modlila jsem se. Nakonec přišel nápad. Měla 
jsem s sebou svoji oblíbenou knížku od holandské 
křesťanky a evangelistky Corrie ten Boom, s názvem 
Ježíš je vítěz, která obsahovala různá svědectví ze živo-
ta.  
Hned v úvodu byl příběh maminky, která ztratila své 
dítě. Chodila na venkově po lukách a srdce ji velice 
bolelo. Pak uviděla stádo ovcí, které vedl pastýř přes 
úzkou lávku na druhou stranu potoka. Všechny ovce 
postupně přeběhly, ale jedna ovečka s malinkým jeh-
ňátkem váhala a nechtěla přes lávku jít. Pastýř se na-
konec vrátil, vzal jehňátko do náruče a přes lávku je 
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přenesl. Když ovečka uviděla, že je maličké na druhé straně 
s pastýřem v bezpečí, přiběhla za nimi také. Ta maminka 
pak na základě této symboliky pochopila, přijala Krista, 
složila důvěru v Jeho moc i naději na setkání se svým dítě-
tem. Stejně takové je to s námi. Když svůj život odevzdáme 
velkému Pastýři, my i naši blízcí, za které se modlíme, bu-
deme v bezpečí.  
Příběh výmluvnější než mnoho slov. Taková knížka by se 
v této situaci snad hodila, lépe bych to nevystihla, říkala 
jsem si. Zkusím ji Markétě zítra nabídnout.  
Následujícího dne ráno odvezli malou Adélku k operaci 
mozku, která měla trvat mnoho hodin.  
Mně sestřička řekla, že sanitka k odvozu domů pro nás zře-
jmě nebude ani dnes, sanitky jsou pro celý den velmi vytí-
žené. V šatně pro maminky jsem pak potkala zničenou, 
uplakanou Markétu. Dodala jsem si odvahy a nabídla jí 
knížku s tím, že je to pěkné čtení a že i mně hodně pomoh-
la. Nabízené peníze jsem samozřejmě odmítla a ona si tro-
chu v rozpacích knížku vzala.  
Zanedlouho nato přiběhla sestřička s tím, že se uvolní jed-
na sanitka a že nám pomůže připravit se na cestu domů. 
Později, když jsme spěchaly ven k vozidlu, zahlédla jsem 
přes sklo Markétu, která seděla na lavici poblíž operačního 
sálu, skloněná nad knížkou. Když mě uviděla, otočila se ke 
mně, postavila se a spontánně zamávala. S překvapením 
jsem na její uplakané tváři uviděla zářivý úsměv a v jejích 
očích byla radostná naděje. Tehdy jsem ji viděla naposledy. 
Boží načasování bylo přesné, jako vždy.  
Je to téměř 23 let. Z naší dcery, která svůj život začínala na 
JIP s nejistou prognózou, je dnes zdravá maminka zdravé 
holčičky. To proto, že Ježíš je vítěz.                 Karla Došková 

 
„Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj 
milovaný, kterého jsem si oblíbil. Na něj po-
ložím svého Ducha, on oznámí spravedlnost 
národům. Nebude se hádat ani křičet. Jeho 
hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou 
třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, 
dokud nedovede spravedlnost k vítězství.“               
Matouš 12,18-20 
                . . .  

 

SVĚT JE MOJE ŠKOLA 
Škola života nabízí některé nesnadné kursy, ale právě 
v nesnadné třídě se člověk naučí nejvíce – zvláště když va-
ším učitelem je sám Pán Ježíš. 
Nejtěžších lekcí se mi dostalo v cele o čtyřech stěnách. Cela 
vězení ve Schweningen v Holandsku byla šest kroků dlou-
há, dva kroky široká, se dveřmi, které se daly otvírat jen 
zvenku. Později to byly čtyři ploty s ostnatým drátem nabi-
tým elektrickým proudem, které obklopovaly koncentrační 
tábor v Německu. Brány byly osazeny strážemi s nabitými 
kulomety. Bylo to v Ravensbrücku, kde zahynulo více než 
devadesát šest tisíc žen.  
Po době, kterou jsem strávila ve vězení, se stal mou školou 
celý svět. Od druhé světové války jsem jej obcestovala dva-
krát a mluvila ve více než šedesáti zemích na všech konti-
nentech. Během těchto tří desítiletí jsem se důvěrně se-
známila s letišti, autobusovými nádražími a pasovými úřa-
dy. Měla jsem pod sebou kola všeho druhu: kola automo-
bilů, vlaků, rikší, vozů tažených koňmi a podvozky letadel. 
Kola, kola, kola! Nakonec i kola kolečkových židlí.  
Těšila jsem se pohostinství v mnoha domovech a spala 
v mnohem více než tisíci postelích. Někdy jsem spala 

v pohodlné posteli na matracích z pěnové gumy ve 
Spojených státech, někdy na slaměných matracích na 
špinavé podlaze v Indii. Bývaly čisté místnosti a špina-
vé místnosti.  
Z jedné koupelny v Hollywoodu jsem měla ze zapuště-
né římské vany výhled na exotické rostliny a ptáky, 
zatímco koupelna na Borneu byla prostě chatrč z bláta 
vybavená pouze barelem studené vody. Jednou, když 
jsem pobývala se skupinou židovských dívek v Izraeli, 
musela jsem šplhat přes horu stavebního materiálu a 
procházet kolem odpadků, abych se dostala 
k mrňavému záchodu, který nebyl ničím víc než dírou 
v zemi. Takové místo by bylo nemožné najít v noci.  
Při svých cestách nosím vždycky – dokonce i teď 
v deváté dekádě svého života – v ruce i v srdci Bibli: 
skutečné slovo života, které přímo oplývá Dobrou 
zprávou. A tu byla a dosud je hojnost pro každého. 
Často se cítím, jak se museli cítit učedníci, když nasyti-
li více než pět tisíc lidí pěti bochníky a dvěma rybami. 
To tajemství spočívalo v tom, že to nejprve přijali 
z požehnané ruky Mistra. Tu byla hojnost pro všechny, 
a ještě zůstalo dvanáct plných košů drobtů.  
Byla a je hojnost pro umírající v koncentračních tábo-
rech, hojnost pro tisíce shromážděné na univerzitách, 
v radnicích a kostelech po celém světě. Někdy jsem 
mluvila k několik mužům ve vězení, kteří stáli za mří-
žemi a dychtivě naslouchali. Jednou ke skupině šesti 
misionářek v Japonsku, které mi nabídly pohostinství 
během dvacetiosmihodinové bouře, kdy kolem nás 
zahynulo přes tisíc osob. Skupiny několika stovek a 
tisícové zástupy naslouchaly pod pandaly Indie a 
v divadlech Jižní Ameriky. Mluvila jsem 
k desetitisícům lidí najednou na obrovských stadio-
nech Ameriky a stáhla jsem se do hor Severní Karolí-
ny, abych tu trávila čas s malou skupinou děvčat 
v letním táboře.  
„Bůh tak miloval svět…“ (Jan 3,16) – řekl Ježíš. A 
proto jdu dál, dokonce do svých osmdesáti let, neboť 
máme národům co vyprávět: příběh o lásce a světle.  
Bůh má pro náš život plány – ne problémy. Moje sest-
ra Betsie, než zemřela v koncentračním táboře 
v Ravensbrücku, mi řekla: „Corrie, celý tvůj život byl 
cvičením pro práci, kterou konáš tady ve vězení – a 
pro práci, kterou budeš konat potom.“   
Život křesťana je výchovou k vyšší službě. Žádný atlet 
si nestěžuje, když výcvik je tvrdý. Myslí na zápas nebo 
závod. Jak to napsal apoštol Pavel: „Soudím totiž, že 
utrpení nynějšího času se nedají srovnat 
s budoucí slávou, která má být na nás zjeve-
na. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy 
se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo by-
lo vydáno marnosti – ne vlastní vinou – nýbrž 
tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, 
že i samo tvorstvo bude vysvobozeno 
z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slá-
vy synů Božích. Víme přece, že veškeré tvor-
stvo až podnes společně sténá a pracuje 
k porodu. A nejen to: i my sami, kteří již má-
me ducha jako příslib darů Božích, i my ve 
svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za sy-
ny, totiž vykoupení svého těla.“ Římanům 
8,18-23 
Když se ohlížím zpět na roky svého života, vidím dílo 
Božského vzoru, jímž je Boží cesta s jeho dětmi. Když 
jsem byla za války ve vězeňském táboře v Holandsku, 
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často jsem se modlila: „Pane, nedopusť nikdy, aby mne 
nepřítel poslal do německého koncentračního tábora.“  
Bůh na tuto modlitbu odpověděl NE. A přece v tomto ně-
meckém táboře jsem při vší jeho hrůze našla mnoho vě-
zeňkyň, které nikdy neslyšela o Ježíši Kristu. Kdyby si Bůh 
nepoužil mou sestru Betsii a mne k tomu, abychom je 
k němu přivedly, nikdy by o něm neuslyšely. Mnohé ze-
mřely nebo byly usmrceny, ale mnohé umíraly se jménem 
Ježíše na rtech. Ty všechny stály za naše utrpení. Víra se 
podobá radaru, který vidí skrze mlhu – vidí realitu věci ze 
vzdálenosti, z níž lidské oko vidět nemůže.  

Můj život je jen procesem tkaní  
mezi Bohem a mnou.  

Já nevolím barvy, On pracuje spolehlivě. 
Častokrát vetká zármutek –  

a já v pošetilé pýše zapomínám, 
že On vidí líc a já rub. 

Dokud stav neutichne a člunek nedolétá,  
Bůh nerozvine plátno a nevysvětlí, 

proč tmavá vlákna  
jsou v ruce zkušeného Tkalce stejně potřebná 

jako vlákna zlatá a stříbrná  
ve vzoru, který připravil.  

Třebaže vlákna v mém životě se často zdála zauzlená, skrze 
víru vím, že na druhé straně výšivky je koruna. Když jsem 
kráčela světem – jako tulák pro Krista – naučila jsem se ve 
velké Boží třídě několika lekcím. Když sdílím tyto věci 
s vámi, kteří čtete tyto řádky, modlím se, aby Duch svatý 
oživil něco ze vzoru božského plánu také vám.   
       Corrie ten Boom, z knihy Tulákem pro Krista 

 

CORNELIA (CORRIE) TEN BOOM 

(15.dubna 1892 – 15. dubna 1983)  

Byla holandská křesťanka, která přežila holocaust. Za 

druhé světové války pomáhala Židům pronásledova-

ným nacistickým Německem, V roce 1967 jí byl stá-

tem Izrael udělen titul Spravedlivý mezi národy.  

 
Narodila se v roce 1892 v Haarlemu v severním Holandsku 

v křesťanské rodině jako jedno z mnoha dětí. V roce 1940, 

po okupaci Holandska Německem, byla ihned zakázána 

duchovní společnost „Klub ten Boomových“. Od roku 1942 

se celá rodina ten Boomových velmi aktivně zapojila do 

podzemního hnutí. Ukrývala židovské běžence, které tak 

uchránila od jisté smrti. Pomoc a ukrývání Židů byla u celé 

rodiny motivována vírou v Boha a křesťanským postojem. 

Přesto se rodina nijak nesnažila obracet uprchlíky na křes-

ťanskou víru. Dokonce se snažili zajistit jim košer stravu a 

možnost slavit šábes.  

Celá rodina ten Boomových byla zatčena 28.3.1944 skrze 

místního udavače. Byli nejprve posláni do vězení ve 

Scheveningenu, později do Vught (holandského koncen-

tračního tábora pro politické vězně) a nakonec do němec-

kého koncentračního tábora Ravensbrück. Zde umírá 

v září 1944 Corriina sestra Betsie. Corrie byla propuštěna 

v prosinci 1944. V autobiografickém románu Útočiště na-

psala to, že jak později zjistila – její propuštění bylo admi-

nistrativní chybou a o něco později byly v koncentračním 

táboře postříleny všechny vězeňkyně jejího věku.  

Vrátila se do Holandska a po válce začala podnikat cesty po 

celém světě, na kterých kázala o křesťanství, lásce a odpuš-

tění. Napsala řadu knih s touto tematikou. V prosinci 1967 

byla oceněna titulem Spravedlivý mezi národy. Za 

svou činnost za druhé světové války byla povýšena 

holandskou královnou do šlechtického stavu. Muzeum 

v Haarlemu, v holandském městě, kde se narodila a 

strávila větší část svého života, je pojmenováno po ní. 

Zemřela ve Spojených státech v den svých narozenin, 

v 91 letech.                                      (čerpáno z wikipedie) 
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Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká 

noc ve stínu Všemocného. 

Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má 

pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ 

Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoub-

ného moru. 

Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho 

křídly máš útočiště; pavézou a krytem 

je ti jeho věrnost. 

Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který 

létá ve dne, 

moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, 

jež šíří zhoubu za poledne. 

Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 

deset tisíc tobě po pravici, tebe nestih-

ne nic takového. 

Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, 

jež stihne svévolníky. 

Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nej-

vyššího svůj domov, 

nestane se ti nic zlého, pohroma se k 

tvému stanu nepřiblíží. 

On svým andělům vydal o tobě příkaz, 

aby tě chránili na všech tvých cestách. 

Na rukou tě budou nosit, aby sis o ká-

men nohu neporanil; 

po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš 

lvíče i draka. 

Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, 

budu jeho hradem, on zná moje jméno. 

Až mě bude volat, odpovím mu, v sou-

žení s ním budu, ubráním ho, obdařím 

ho slávou, 

dlouhých let dopřeji mu do sytosti, 

ukáži mu svoji spásu. 
 

 
Adresa redakce, kam můžete zasílat svá svědectví  
a další příspěvky elektronickou poštou:  
Karla.Doskova@seznam.cz  
„Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat 
víc, než bys myslel.“    Henry W. Longfellow 
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