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Bude to tak trochu jako jízda rychlovlakem. 
Mnohými stanicemi jenom projedeme.
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modlící (především za ostatní). Když jí to zdraví dovolí, tak je to úžasný a citlivý 
pastor pro ženy. Je skvělou maminkou, manželkou a babičkou. Pro mne, a ne jen 
pro mne, je skvělým přítelem i rádcem, který umí naslouchat. 
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nemám. I když se u některých lidí, které osobně více či méně znám, vyskytují.



Můj pokus o velmi zjednodušující rozčlenění lidí na různé skupiny

Mozek mu funguje nesprávně (je jako porouchaná, ale částečně činná chemická továrna)

nemocný
člověk

démon(i)
chová se normálně chová se divně

úžasné období klidu pravý projev jeho nemoci

Budu se věnovat hlavně této skupině, protože o té vím, v porovnání s ostatními 
jmenovanými skupinami nejvíc. Je to v podstatě o mé manželce, která je 
znovuzrozená křesťanka, pokřtěná v Duchu Svatém, milující Boha i lidi, hodně se 
modlící (především za ostatní). Když jí to zdraví dovolí, tak je to úžasný a citlivý 
pastor pro ženy. Je skvělou maminkou, manželkou a babičkou. Pro mne, a ne jen 
pro mne, je skvělým přítelem i rádcem, který umí naslouchat. Manželka trpí tzv. 
schizoafektivní poruchou. V jejím případě převládá depresivní typ. Manická 
období v jejím životě ani moc neznáme. S ostatními diagnózami moc zkušeností 
nemám. I když se u některých lidí, které osobně více či méně znám, vyskytují.

To, co vám popisuji, berte prosím jen z úhlu mé osobní zkušenosti a 
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Je mi jasné, že někomu ten nadpis bude znít jako rouhání. Může si však za to 
sám, protože čte většinou kdejaké přiblblé křesťanské knihy víc, než Bibli.
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biblické citace, i když je jich samozřejmě mnohem víc.
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Takovou otázku pokládat Bohu není nic hříšného. I Ježíš se tak zeptal, když visel 
na kříži. A nebyl to z jeho strany projev neúcty, nevíry a vzpoury. … „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46b)
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Takovou otázku pokládat Bohu není nic hříšného. I Ježíš se tak zeptal, když visel 
na kříži. A nebyl to z jeho strany projev neúcty, nevíry a vzpoury. … „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46b)

Pán Bůh je velmi ochotný odpovědět každému z nás, kdo voláme ze zoufalého a 
pokořeného srdce. Musíme však být vnitřně nastaveni k tomu, že jeho odpověď 
většinou nepřijde hned, protože si nás potřebuje nejdříve připravit k tomu, 
abychom odpověď pochopili a také ji přijali. Mám to mnohokrát vyzkoušeno.



Bože. Proč?!

Takovou otázku pokládat Bohu není nic hříšného. I Ježíš se tak zeptal, když visel 
na kříži. A nebyl to z jeho strany projev neúcty, nevíry a vzpoury. … „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46b)

Pán Bůh je velmi ochotný odpovědět každému z nás, kdo voláme ze zoufalého a 
pokořeného srdce. Musíme však být vnitřně nastaveni k tomu, že jeho odpověď 
většinou nepřijde hned, protože si nás potřebuje nejdříve připravit k tomu, 
abychom odpověď pochopili a také ji přijali. Mám to mnohokrát vyzkoušeno.

Doporučení: Udělejte si někdy čas a ve svých elektronických biblích si zadejte 
slovo "proč". Přečtěte si pozorně všechny citace. A že jich je! Budete nesmírně 
překvapeni. Když budete mít pokorné a otevřené srdce, tak Duch Svatý začne 
překopávat vaše usazené a nesprávné teologické domněnky. Některé věci pak 
uvidíte trochu jinak. Můžete to tak dělat i s jinými biblickými tématy.



Bože. Proč?! Alespoň jedna biblická ukázka z Žalmu 88,15-19



Bože. Proč?! Alespoň jedna biblická ukázka z Žalmu 88,15-19

Hospodine,  proč jsi na mě zanevřel a

- " - svou tvář přede mnou skrýváš?

- " - Jsem ponížen a

- " - od mládí hynu,

- " - snáším tvé hrůzy,

- " - nevím si rady.

- " - Přehnala se přese mne výheň tvého hněvu,

- " - děsuplné rány tvé mě umlčely,

- " - ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody,

- " - všechny najednou mě obkličují.

- " - Přítele a druha jsi mi vzdálil,

- " - jenom temnoty se ke mně znají!
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děsuplné rány tvé mě umlčely,

ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody,

všechny najednou mě obkličují.
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Hospodine,  proč jsi na mě zanevřel a

svou tvář přede mnou skrýváš?

Jsem ponížen a

od mládí hynu,

snáším tvé hrůzy,

nevím si rady.

Přehnala se přese mne výheň tvého hněvu,

děsuplné rány tvé mě umlčely,

ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody,

všechny najednou mě obkličují.

- " - Přítele a druha jsi mi vzdálil,

- " - jenom temnoty se ke mně znají!



Popis ohraničení, která zatěžují psychicky nemocné křesťany



Popis ohraničení, která zatěžují psychicky nemocné křesťany

Každý znovuzrozený křesťan, vroucně milující Boha, čtoucí si pravidelně Bibli, 
pravidelně se modlící, pravidelně chodící do shromáždění, dle svých možností 
sloužící Bohu, avšak psychicky nemocný, má díky tomu dvojnásobnou dávku 
dost těžce překonatelných bariér.
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Univerzální bariéry:

1) Má velké komplikace sám se sebou.
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2) Má velké komplikace s okolím, které mu nerozumí.
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2) Má velké komplikace s okolím, které mu nerozumí.

Křesťanské bariéry:

1) Má velké komplikace se svou vírou.
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bude dále označováno červeným orámováním s růžovým podkladem
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Každý znovuzrozený křesťan, vroucně milující Boha, čtoucí si pravidelně Bibli, 
pravidelně se modlící, pravidelně chodící do shromáždění, dle svých možností 
sloužící Bohu, avšak psychicky nemocný, má díky tomu dvojnásobnou dávku 
dost těžce překonatelných bariér.
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1) Má velké komplikace sám se sebou.
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Popis ohraničení, která zatěžují psychicky nemocné křesťany

Každý znovuzrozený křesťan, vroucně milující Boha, čtoucí si pravidelně Bibli, 
pravidelně se modlící, pravidelně chodící do shromáždění, dle svých možností 
sloužící Bohu, avšak psychicky nemocný, má díky tomu dvojnásobnou dávku 
dost těžce překonatelných bariér.

Univerzální bariéry:

1) Má velké komplikace sám se sebou.

2) Má velké komplikace s okolím, které mu nerozumí.

Křesťanské bariéry:

1) Má velké komplikace se svou vírou.

2) Má velké komplikace s křesťany, kteří mu nerozumí.

bude dále označováno černým orámováním se žlutým podkladem



Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů



Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Pokusím se graficky popsat,
i když velmi zjednodušeně,
o jaká ohraničení se jedná.



Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Prosím o pochopení a toleranci. Půjde z mé strany o velmi zjednodušující popis. 
Je to něco, čeho jsem si všiml, a jistě by si to celé zasloužilo mnohem větší a 
podrobnější průzkum. // Snad se mi to pro vás podařilo udělat srozumitelné.

Pokusím se graficky popsat,
i když velmi zjednodušeně,
o jaká ohraničení se jedná.



Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky zdravý křesťan



Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky zdravý křesťan

Zatím nic o psychických 
nemocech neví a ani se 
s nimi u nikoho nesetkal.



Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky zdravý křesťan

V jeho okolí se vyskytne psychicky nemocný člověk
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Psychicky zdravý křesťan

Zatím neví, že má k 
němu těžce prostupná 
ohraničení, jako ti, kteří 
křesťany nejsou.

V jeho okolí se vyskytne psychicky nemocný člověk
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Psychicky zdravý křesťan

Zatím neví, že má k 
němu těžce prostupná 
ohraničení, jako ti, kteří 
křesťany nejsou.

Bude-li naslouchat, pozná ta ohraničení. A bude-li spolupracovat, překoná je.

V jeho okolí se vyskytne psychicky nemocný člověk
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V jeho okolí se vyskytne  psychicky nemocný křesťan
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křesťany nejsou.

Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky zdravý křesťan

K ohraničením, kterými 
trpí všichni ostatní, mu 
přibydou ještě ta, která 
souvisí s jeho vírou.

V jeho okolí se vyskytne  psychicky nemocný křesťan
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Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky nemocný křesťan

Právě poprvé psychicky 
onemocněl, a neví, co se 
s ním děje.



Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky nemocný křesťan

Zdraví křesťané nemají vůbec tušení, jak mohutně to zatřese s jeho vírou.



Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky nemocný křesťan

Začíná objevovat svá 
vlastní těžce prostupná 
ohraničení, jako ti, kteří 
křesťany nejsou.
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Psychicky zdravý křesťan Psychicky nemocný křesťan

univerzální ohraničení



Mezi každým zdravým 
člověkem a psychicky 
nemocným člověkem 
jsou bariéry, které se 
těžko překonávají.
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Psychicky zdravý křesťan Psychicky nemocný křesťan

Rozumné jednání se očekává od toho zdravého.

univerzální ohraničení
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člověkem a psychicky 
nemocným člověkem 
jsou bariéry, které se 
těžko překonávají.

Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky zdravý křesťan Psychicky nemocný křesťan

Budou-li naslouchat, poznají ta ohraničení. A budou-li spolupracovat, překonají je.

Rozumné jednání se očekává od toho zdravého.

univerzální ohraničení
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Mezi každým zdravým 
člověkem a psychicky 
nemocným člověkem 
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Psychicky zdravý křesťan Psychicky nemocný křesťan

křesťanská ohraničení

Mezi každým zdravým 
člověkem a psychicky 
nemocným člověkem 
jsou bariéry, které se 
těžko překonávají.



Mezi každým zdravým 
člověkem a psychicky 
nemocným člověkem 
jsou bariéry, které se 
těžko překonávají.

Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky zdravý křesťan Psychicky nemocný křesťan

Mezi zdravým křes-
ťanem a psychicky 
nemocným křesťa-
nem jsou i bariéry 
jejich náboženství.

křesťanská ohraničení



Mezi každým zdravým 
člověkem a psychicky 
nemocným člověkem 
jsou bariéry, které se 
těžko překonávají.

Těžce prostupná ohraničení psychicky nemocných křesťanů

Psychicky zdravý křesťan Psychicky nemocný křesťan

Mezi zdravým křes-
ťanem a psychicky 
nemocným křesťa-
nem jsou i bariéry 
jejich náboženství.

Pokud má zdravou teologii i praxi, tak mu to pomůže obě bariéry překonat. 
Pokud je však zdravé nemá, tak  vytvoří bariéry doslova nepřekonatelné .



Čemu věříme, to určuje, co a jak budeme dělat



Čemu věříme, to určuje, co a jak budeme dělat

Pojďme si alespoň v několika bodech popsat, o jaká -- čistě teologická, ale i 
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Uvedu, z nedostatku času, alespoň jeden odstrašující způsob horlivého jednání.
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prosazují doktrínu, že uzdravení nám náleží a domnívají se, že za každou 
psychickou nemocí jsou démoni. Chudák psychicky nemocný křesťan, který se 
jim dostane do rukou. Mohli bychom vám s manželkou vyprávět.
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• jak je to se satanem a démony v životě křesťana.

• zda Bůh může dělat i nepříjemné věci v životě křesťana.

A ještě některá jiná biblická témata. Vím, že každé z výše jmenovaných témat 
by potřebovalo minimálně jeden seminář na to, abych vám mohl částečně 
ukázat ten proces překročení svých osobních hranic. (Snad někdy jindy. .)
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Pokud psychicky nemocný člověk, i křesťan, spolupracuje se svým psychiatrem, 
bude to mít se svou nemocí mnohem snazší.

Pokud psychicky nemocný člověk, a to se týká i křesťana, se svým psychiatrem 
nespolupracuje, bude to mít se svou nemocí mnohem těžší.

Je velmi prospěšné a vysloveně žádoucí, aby spolupracovali i nejbližší rodinní 
příslušníci psychicky nemocného člověka, a to i psychicky nemocného křesťana, 
s jeho psychiatrem. Moc to všem pomůže. Vím, o čem mluvím.

Je též velmi prospěšné a doporučeníhodné, aby (jen rozumný(!) křesťan, který 
chce pomáhat psychicky nemocnému křesťanovi, spolupracoval s jeho 
psychiatrem. Předejde se tím mnoha nesmyslným jednáním. Oba musí počítat 
s tím, že u některých "superpředuchovnělých" křesťanů nenajdou pochopení.
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Pokud snahu alespoň trochu porozumět a pomoct od příbuzných psychicky 
nemocní mají, tak se jim s jejich nemocí bude žít mnohem lépe.

Pokud tuto pomoc a podporu nemají, nebo dokonce od nejbližších zažívají 
všelijaká větší či menší obviňování a jiné ústrky, tak je to pro ně nesmírně těžké.

Někteří příbuzní psychicky nemocného člověka, kteří nespolupracují s jeho 
psychiatrem, často používají nerozumné rady a praktiky. Řeči typu: „Tak na to 
nemysli …“, opravdu nepomohou. Časem na to přijdou, pokud si však dají říct.
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Nemyslel jsem si, že bychom s manželkou někdy něco takového potřebovali. 
Domníval jsem se, že když má dobrého psychiatra, dobře nastavené léky, 
hodného i chápajícího manžela, (to tvrdí ona ) a ještě k tomu přeci pastora, 
také i děti, které kdykoli je třeba, tak jí pomohou, a navíc ještě církev, kde jí mají 
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se domnívají, že psychická nemoc není nemocí těla. Krutě se mýlí. A navíc ještě 
pokládají psychiatry za jakési skryté a podezřelé šarlatány s doktorským titulem.
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Žel, někteří křesťané se však takhle nějak chovají k psychicky nemocným lidem.

Milý křesťane. Nech psychiatrovi, co jeho jest. A nepleť se do věcí, kterým ne-
rozumíš. Možná že tě pak někteří psychicky nemocní křesťané budou mít i rádi.
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Nemluvil jsem o tom, abychom se s psychicky nemocnými křesťany nemodlili za 
jejich plné uzdravení. A Pán Bůh některé z nich také i uzdraví.
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Psychicky nemocný křesťan samozřejmě touží po tom, aby se s ním křesťané 
modlili, ale úplně jinak, než to většina z nich dělá. Co by dali za přímluvnou, ale 
jen velmi jemnou a laskavou, modlitbu bez šťourání, keců, vymítání a rad.

Jobovým přátelům mnozí z nás ani po kotníky nedosahujeme: … A seděli s ním 
na zemi sedm dní a sedm nocí, a žádný k němu nepromluvil slova; … (Jb 2,13).
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Chci se jich zde zastat, protože ti po zkušenostech, které s některými křesťany 
mají, radši už o modlitbu za své nemocné ve sboru nežádají.
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kdyby se to dostalo ven, tak by z toho byla jen ostuda. Mám však dojem, že by 
právě oni potřebovali čas od času nějakou odbornou pomoc.
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Nemohu vám ty příběhy vyprávět, protože je moje přednáška asi nahrávána, a 
kdyby se to dostalo ven, tak by z toho byla jen ostuda. Mám však dojem, že by 
právě oni potřebovali čas od času nějakou odbornou pomoc.

Je mi někdy líto, že nám není Pánem Bohem dovoleno takové lidi na místě 
fackovat. Už tolikrát mě vysloveně svrběla ruka. Snad jedině, kdybych řekl, že 
mne k tomu vedl Duch Svatý. . Jim by to však nepomohlo, a já bych se styděl.
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To je oblast, kde můžeme a dokonce máme u psychicky nemocného křesťana 
spolupracovat s jeho psychiatrem, s jeho rodinnými příslušníky, s jeho 
odbornou poradenskou službou a s jeho přáteli či známými.
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nemocnému takovým způsobem, že jsem jí to musel zatrhnout. Po více jak 
dvaceti letech, při náhodném setkání, jsem zjistil, že to dodnes nepochopila.
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nemocnému takovým způsobem, že jsem jí to musel zatrhnout. Po více jak 
dvaceti letech, při náhodném setkání, jsem zjistil, že to dodnes nepochopila.

Nedávno jsem se dozvěděl případ, kdy museli v psychiatrické léčebně zatrhnout 
přístup pastorům psychicky nemocných křesťanů z jejich sboru, protože je 
pastorovali dosti destruktivním způsobem. A vůbec se tomu nedivím.
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Toto je naše parketa. Dobrý psychiatr i poradenská služba se nám do toho 
nemíchá, pokud nejsme sektou, která je k některým svým členům psychicky 
destruktivní. I takoví jsou mezi námi. Ale toho si teď nebudeme všímat.
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Děkuji Bohu, 
že je stále se 
mnou, že mě 
skrze to učí, a 
že mi s tím 
vším pomáhá.



Doufám, že jste z toho, co jsem vám povídal, nedostali depku.



Děkuji za pozornost.


