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PŘINÉST RADOST...
Zdravím všechny, kteří mají na srdci pomoc lidem 
strádajícím. Jsem rád, že po dlouhé době může služ-
ba Bodu obratu vydat opět krátký magazín. V mi-
nulosti jsme se zabývali tématy alkoholizmu, spolu-
závislosti, emocionální stability a rodiny jako místa 
zrodu možných problémů. Dnes se budeme zabývat 
problémem, který se může v našich sborech zdát 
okrajovým, ale přesto - mnoho lidí prožívá stavy, 
které více či méně souvisí s depresí. Krátké články v 
tomto čísle mají být pouze jakýmsi nástinem témat k 
diskuzi na jednodenní konferenci „Vyjít z údolí stínů“, 
na kterou jste všichni srdečně zváni. 
Proč jsme zvolili toto téma? Jednak proto, že by-
chom rádi představili nový materiál, který mohou 
sbory používat pro práci s těmito lidmi. A také proto, 
že odpovídá charakteru služby Ježíše. Ta začala, poté 
co byl naplněn Duchem svatým a potvrzen Otcem, v 
nazaretské synagoze, kde vyhlásil svůj program. Při-
nést radost chudým, uzdravit a vysvobodit zkrouše-
né srdcem, přinést zajatým svobodu a navrátit zrak 
slepým. Všichni lidé, kterých se týká cokoli z vyjme-

novaného, ví, že každý z těchto problémů působí 
bolest a smutek, často bere sílu a odvahu do života, 
a také může být spouštěčem stresu a smutku. Dů-
sledkem ignorování problému může být chronický 
depresivní stav. Z Písma vidíme, jak Ježíš po vyhlá-
šení svého programu jednal. Jeho jednání přinášelo 
naději těm, kteří o něm slyšeli, a reál- n o u 
svobodu těm, kteří se s ním setkali. 
V tomto magazínu si také může- t e 
přečíst svědectví, j a k f u n -
guje Bod obratu v místním 
sboru. Snad pro vás bude 
povzbuze - ním začít. Část 
konferen- ce se bude týkat 
toho, jak se službou začít, jak 
oslovit ty, kteří mají problémy 
(ze zkušenosti víme, že mají mnoho 
bloků a jsou často uzavření říct si 
sami o pomoc), a jak udržet službu v 
činnosti. 
                                     -Bc.Petr Král-

DEPRESE, KDE SE VZALA?
Chorobný pokles nálady je již 2 500 let popisován jako 
jedna z nejčastějších nemocí. V současnosti World Heal-
th Organization ohodnotila depresi jako čtvrtý nejnalé-
havější celosvětový zdravotní problém, který ovlivňuje 
stovky miliónů lidí na celém světě. Deprese je jedním z 
nejčastějších psychiatrických syndromů a objevuje se u 
75% všech hospitalizovaných pacientů (1). Minimálně 20 
% žen a 12 % mužů zažije během svého života depresi. 
15 % depresivních lidí končí svůj život sebevraždou a v 
pozadí 50-70 % všech dokonaných  sebevražd jsou po-
ruchy nálady (2). Deprese způsobuje nejen individuální 
utrpení pacientů a jejich rodin, má rovněž výrazné spo-
lečenské a ekonomické dopady. Nejedná se přitom jen o 
nejzávažnější formy těžké deprese, kde je nutná hospita-
lizace a intenzivní léčba antidepresivy. U mírných depresí 
a při současném výskytu úzkostných projevů se vyvinou 
téměř u 30 % nemocných trvale významná omezení a 
postižení (3). Přes výrazně lepší dostupnost značně efek-
tivní léčby je mnoho lidí trpících depresí neschopno pra-
covního zařazení. Jedná se až o třetinu celkové populace, 
pokud bychom zahrnuli i  nejrůznější poddruhy formy 
poruch nálady (2). Zatímco Kraepelin pozoroval dlouho-
dobé onemocnění nanejvýš u 5 % depresivních lidí, nyní 
je to v západních zemích 15-20 %.  15-30 % depresivních 
pacientů nereaguje na léčbu antidepresivy. Výzkumy 
ukazují na významné zlepšení stavu pacientů, pokud k 
léčbě antidepresivy přidáme i psychoterapii.
Z dostupných poznatků o depresi je zřejmé, že při je-

jím vzniku hrají podstatnou roli 
b i o l o g i c k é faktory. Existuje obrov-
ské množ- ství literatury popisující 
g e n e t i c k é dispozice, změny v mozku, 
zvláště mezi přenašeči vzruchů a další bi-
ologické faktory ovlivňující vznik 
a prů- běh deprese. Z tohoto 
hlediska kráčí moderní medicína 
m í l o v ý m i kroky nejen v oblasti výzkumu, 
ale i v obohacování spektra terapeutických možností. 
Zvláště nová antidepresiva se zaručenou účinností a mi-
nimem nežádoucích účinků znamenají velkou úlevu pro 
pacienty trpící depresí. 
Dosavadní výzkumy však zároveň svědčí pro to, že na 
začátku depresivní epizody ve většině případů stojí ně-
jaká událost zvenčí, existuje dokonce jakýsi „žebříček“ 
stresových událostí, kde na předních místech stojí úmrtí 
partnera, dětí, blízkých, ztráta práce, choroba…. Těmto 
událostem se říká sociální stresory a ty se více uplatňují 
při vzniku první epizody, než při epizodách následujících 
(5). Ztráta milovaného člověka nebo selhávání při plnění 
vlastních vnitřních nároků mohou určujícím způsobem 
dále ovlivňovat průběh depresivní epizody.  Tyto udá-
losti se odrazí na funkci mozku. Dlouhodobá zátěž při 
vývoji organismu, například týrání, zanedbávání, sepa-
race nebo ztráta rodiče, může  vést  k rozvoji depresivní 
poruchy (6). Existují doklady toho, že v případě deprese 
hrají roli biologické (genetické dispozice, různé mozkové 



nedokonalosti) i psychosociální vlivy (k nim patří právě 
stresové události).
Důležité je vědět, že tyto vlivy biologické i psychosociální 
(vnitřní i vnější) jdou ruku v ruce a vzájemně se ovlivňují, 
působí na sebe. Nelze tedy často jednoznačně určit příči-
nu deprese. Přirozený proces smutku a truchlení se může 
postupně proměnit v depresivní stav. V tomto případě je 
třeba zmínit jev, který je bohužel přítomen i mezi pracov-
níky církví, pastoračními pracovníky, poradci a podobně. 
Tento jev se nazývá burning-out, neboli vyhoření. Má svá 
specifika, vývoj a dopady, ale také svůj konec. Může však 
také přejít v depresi. V materiálu, který chceme představit 
na konferenci „Vyjít z údolí stínů“ je popsán rozdíl mezi 
přirozeným procesem smutku a truchlení, vyrovnávání 
se s tragickými událostmi na jedné straně a depresí na 
druhé.
Já sám vidím pro křesťanské poradce velkou šanci právě 
v spolupráci s odborníky. Rozhodně bych se sám nepletl 
do psychiatrické práce, tzn. předepisování antidepresiv. 
Každopádně i člověk s depresí potřebuje to, co jakýkoliv 
jiný člověk s problémy. To je prostý soucit, empatii, zájem, 
praktickou a duchovní podporu. Z výzkumů jednoznač-
ně vyplývá, že lidé, kteří prochází kombinovanou terapii, 

tzn. že se k léčbě antidepresivy přidá i poradenství, pas-
torační pomoc – léčba mluvením, mají daleko větší šanci 
na uzdravení. Také se jim depresivní stavy nevracejí tak 
často, jako lidem, kteří jen užívají léky. Tady vidím úlohu 
křesťanských poradců, pastoračních pracovníků, duchov-
ních. V PROVÁZENÍ těchto lidí s depresí nebo i prostým 
přemáhajícím smutkem ÚDOLÍM STÍNŮ.  

     -Mgr. Marek Novotný-

„Jak sloužit ztraceným lidem?“  Lze v 
místním sboru vybudovat službu pro lidi, 
kteří se nedokáží sami zbavit problémů, 
které je neustále zotročují? Kdo jsou vlast-
ně tito lidé? Jsou i v našich sborech? Mají 
naději na svobodu? Co to znamená nést 
břemena druhých? Jaké můžeme očekávat 
výsledky této služby? Seminář povede Jir-
ka Oubrecht, který má dlouholeté zkuše-
nosti s prací v poradenství, sám vedl skupi-
ny Bodu obratu, pracoval v Teen Challenge 
jako poradce a učitel. Dnes pracuje na půl 
úvazek jako asistent pastora.
„Vyjít z údolí stínů – porozumění depre-
si.“ Seminář povede Marek Novotný, který 
pracuje v Teen Challenge Brno jako ve-
doucí kontaktního a poradenského centra. 
Dlouhodobě také vede skupiny Bodu ob-
ratu pro rodiče a blízké závislých, kteří ved-
le spoluzávislosti, čelí také samotě, strachu 
a depresím. Cílem semináře je představit 
koncept pomoci těmto lidem založený na 
Božím slově. Pokusíme se odpovědět na 

otázky: Jak čelit těžkým událostem v živo-
tě? Jaké jsou příčiny depresí? Jsou projevy 
vždy zjevné? Koho nejvíce postihují? Jak 
jim předcházet? Kde najít odpovědi a po-
moc?
„Praktické otázky spojené s budováním 
služby ztraceným v kontextu místního 
sboru.“ Tento seminář bude veden formou 
panelové diskuse a workshopu. Povede 
jej Lída Pohanková, která má dlouholeté 
zkušenosti s pastorací žen, založila službu 
bodu obratu ve sboru Apoštolské církve.  
Zábřehu na Moravě. Během diskuse by-
chom rádi diskutovali prakticky: Jak zbu-
dovat službu Bodu obratu tak, aby nebyla 
pouze jednorázovou aktivitou, ale měla 
potenciál dlouhodobé pomoci. Jak zapojit 
do této služby více služebníků, jak je vycvi-
čit, jakou kvalifikaci potřebují , jak získat 
podporu pastora. Je možné vést tuto služ-
bu i pro nevěřící? Jak je oslovit? Jak začít s 
první skupinou a kde vzít členy skupiny? 
                                                          -Bc.Petr Král-

 KDE: 
AC OSTRAVA-PŘÍVOZ
Palackého 25
V budově Armády spásy, 
kde se schází sbor Apoš-
tolské církve.

 KDY: 
25.9.2010 v 9:00 hod
Konference je otevřena 
všem zájemcům o témati-
ku poradenství, pastorace 
a praktické pomoci ztra-
ceným, slabým, zotroče-
ným, … Kapacita sálu je 
100 míst. Prosíme o včas-
né přihlášky. Konferenční 
poplatek je 90,- Kč. Stra-
vu nezajišťujeme, občerst-
vení (káva, čaj) budou na 
místě.  Těšíme se na se-
tkání s vámi.

www.bullet-in.cz
bodobratu@gmail.com
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POROZUMĚNÍ DEPRESI – NOVÝ MATERIÁL BODU OBRATU
Nový materiál Bodu obratu s názvem „Porozumění de-
presím“ se pouští do oblasti křesťany nepříliš probádané. 

Máme nahlížet na depresi jako na nemoc, nebo 
jako na duchovní problém? Porozumění této proble-
matice je komplikováno i tím, že deprese může být někdy 
jen přirozenou reakcí na těžkou životní situaci (ztráta mi-
lovaného člověka, neštěstí, úraz apod.). K těmto momen-
tálním depresím je potřeba přistupovat jinak než k de-
presím trvalého charakteru, kterými se zabývá materiál 
Porozumění depresím. Příčiny chronických depresí mo-
hou být biologické a zároveň se na rozvinutí depresivních 
stavů mohou podílet také faktory genetické, vliv těžkých 
životních zkušeností, nemůžeme pominout ani vlivy du-
chovní. Stejně tak, chceme-li sloužit lidem trpícím depre-
sí, je potřeba rozeznat, zda se jedná skutečně o depresi 
chronickou. A potom se zaměřit na léčbu nejen těla skrze 
léky, ale i na duši a ducha člověka. Skupina Bodu obratu, 
která má k dispozici materiál Porozumění depresi, dává li-
dem s depresí nabídku pomoci právě pro oblast duševní 
- ve vzájemné podpoře a porozumění sami sobě, a také 
v oblasti duchovní - skrze aplikování Božího slova a moc 
Ducha svatého do života člověka. 
Je dobré lidem nabídnout seznam příznaků, kterými se 
chronická deprese vyznačuje, aby sami mohli rozeznat, 
zda se v jejich případě jedná o tuto nemoc. Zároveň je 
nutné je osobně kontaktovat a povzbuzovat, aby měli 
chuť se do skupiny zapojit.              -Lída Pohanková, DiS.-

Příznaky chronické deprese:

Chceme-li sloužit lidem 
trpícím depresí, potřebu-
jeme se připravit na to, že 
práce s nimi je odlišná od 
služby lidem s jinými pro-
blémy. 
Tato služba vyžaduje větší 
míru citlivosti a angažovanosti 
zejména u koordinátorů sku-

piny Bodu obratu. Lidé trpící depresí se mohou obávat, 
že skupinová setkání budou jen dalším bolestivým při-
pomenutím jejich nedostatečnosti a beznaděje. Často 
musí zápasit s myšlenkami, že nejsou pro lidi, natož pro 
Boha přijatelní, a proto nemají na skupině co dělat. Získat 
a udržet lidi ve skupině znamená tedy pro koordinátory 
duchovní boj. 
Na druhé straně ti, kdo ve skupině vydrží, zažívají úlevu a 
rádi se i po ukončení skupiny setkávají. 
Skupina Bodu obratu nemůže vyřešit fyzické příčiny de-
prese, může však významně pomoci, aby lidé trpící depre-
sí porozuměli sami sobě, své nemoci i pocitům a stavům, 
které ji doprovázejí. Zároveň mohou díky biblickému stu-
diu získat naději, že i přes své potíže je pro ně připraven 
dobrý Boží plán, který mohou naplnit. Toto porozumění 
sobě i Bohu jim může usnadnit přijmout svůj stav a nau-

čit s mocí a silou Duch svatého žít plnohodnotný život. 
Koordinátor, který skupinu vede, nemusí být vysoce vzdě-
laný odborník (může však s odborníky spolupracovat), je 
však potřeba, aby to byl člověk citlivý na vedení Ducha 
svatého a se zdravým, laskavým a pokorným postojem k 
těm, kterým chce sloužit. 
Podobně jako u jiných problémů, kterými se skupiny 
Bodu obratu zabývají, nejlepších výsledků může být do-
sahováno, když se k odborné lékařské péči přidá duchov-
ní pomoc založená na vzájemné lásce, podpoře v apliko-
vání Božího slova a počítání s mocí Ducha svatého. 
                                                                  -Lída Pohanková, DiS.-

1.	 Rodinná historie alkoholismu a deprese.	Z	dob-
ře	provedených	výzkumů	vyplývá,	že	dcery	z	rodin	alkoholiků	
mají	významně	větší	dispozice	k	depresím	než	z	rodiny	neal-
koholiků.	
2.	 Dlouhotrvající, opakující se problémy. 
3.	 Obtížné mezilidské vztahy. Díky	 	 emocionál-
ním	výkyvům	začnou	lidé	pochybovat	o	tom,	že	mohou	být	
schopni	milovat	své	blízké,	a	často	se	stáhnou	ze	společenské-
ho	života.	
4.	 Podrážděnost a hněv. Člověk	si	těžko	připouští	fakt,	
že	je	podrážděný	a	přitom	jeho	hněv	nemá	žádnou	vnější	pří-
činu.	Jeho	přehnané	reakce	ho	pak	mohou	 izolovat	od	dru-
hých	lidí.
5.	 Poruchy spánku.	 U	 těchto	 lidí	 se	 projevuje	 nespa-
vost	nebo	naopak	přílišná	spavost.
6.	 Zoufalé hledání příčiny.	Lidé	se	často	příliš	zabýva-
jí	různými	spekulacemi,	co	jejich	depresi	způsobilo,	nejčastěji	
hledají	příčinu	v	těžkém	dětství.	Nicméně	u	většiny	skutečných	
depresí	nelze	potíže	člověka	řešit	pouze	cestou	psychologie.	
7.	 Pocit, že se člověk zblázní.	Pro	člověka	trpícího	de-
presí	se	toto	může	zdát	jako	úleva	nebo	řešení,	kterým	by	unikl	
bolesti	pramenící	z	toho,	že	se	musí	s	depresí	vyrovnávat.
8.	 Pocit bezcennosti.	Člověku	trpícímu	depresí	se	nedá	
pomoci	tím,	že	ho	druzí	povzbuzují	a	ukazují	na	jeho	kladné	
stránky.	 Vnímá	 to	 spíše	 jako	 falešné	 komplimenty,	 nebo	 si	
myslí,	že	ho	ti	druzí	vůbec	neznají.	
9.	 Různé fyzické potíže.	Obvykle	to	jsou	bolesti	hlavy,	
zad	a	zažívací	potíže.
10.	 Poruchy příjmu potravy.	Člověk	jí	málo	nebo	příliš.	
11.	 Potíže	s	pamětí.	Lidé	zapomínají	i	důležité	schůzky	a	
události,	a	proto	jsou	často	považováni	za	nespolehlivé.
12.	 Ztráta energie.	 Blízkým	 lidem	 se	 takový	 člověk	
může	jevit	jako	líný,	mohou	ho	kritizovat	nebo	odsuzovat,	což	
v	deprimovaném	člověku	jen	utvrdí	pocit	bezcennosti.	
13.	 Odmítání antidepresiv.	Lidé	v	depresích	často	od-
mítají	léky,	protože	si	nechtějí	nemoc	přiznat.	



Ve sboru Apoštolské církve v Zábřehu jsme začali s pro-
gramem Bod obratu před sedmi lety. Prvním impulsem, 
díky kterému jsme se o tento program začali zajímat, bylo, 
že jsme se snažili hledat pomoc pro sestru ze sboru, která 
trpěla anorexií. Nabídli jsme jí, ať projde programem Teen 
Challenge v ženském středisku v Praze. Po dvou měsících 
však z programu odešla s tím, že jí nepřipadlo, že by její 
problémy byly tak zlé, aby musela být ve středisku. 
Krátce nato pořádala organizace Teen Challenge ve sbo-
ru Apoštolské církve v Olomouci setkání Bodu obratu pro 
zájemce o tuto službu. Proto jsme se rozhodli s pastorem 
(mým manželem) a dvěma dalšími lidmi ze sboru, kteří o 
tuto službu měli zájem, program absolvovat a nechat se 
vyškolit. Absolvovali jsme Bod obratu I, zabývající se pro-
blémem závislosti, Bod obratu II s tématem spoluzávis-
losti a následně instruktorský kurz Bodu obratu. Školiteli 
byli pracovníci Teen Challenge, kteří nám po zaškolení 
poskytli všechny potřebné materiály a následnou pod-
poru.
Tyto kurzy mě velmi nadchly, a přestože jsem sama ne-
měla problém se závislostí ani spoluzávislostí, zaujalo mě 
velmi kvalitní biblické vyučování. Uvědomila jsem si, že 
logická návaznost jednotlivých lekcí a jejich praktická 
aplikace do života vede člověka k tomu, že se učí stavět 
na Božím slově a uvádět jej do praxe. Viděla jsem, že tyto 
kurzy jsou velmi užitečné nejen pro lidi závislé a bojující s 
problémy ve svém životě, ale i pro všechny křesťany, kteří 
chtějí duchovně růst. 

Po absolvování instruktorského kurzu jsme začali pra-
covat na tom, abychom mohli odstartovat tyto kurzy i v 
našem sboru.
Organizační tým se nám nepodařilo zcela vytvořit, v pod-
statě jsme se na zajištění programu Bodu obratu podíleli 
jen já a můj manžel. Sestra, která spolu s námi celé ško-
lení procházela, nakonec odešla pracovat do Teen Chal-
lenge, kde je vyučování Bodu obratu pravidelnou náplní 
její práce. 
Podporu staršovstva a pastora jsme tedy měli zajištěnou 
už tím, že pastor prošel zaškolením a následně vedl jednu 
skupinu Bodu obratu ve sboru. V době, kdy jsme začínali, 
byly k dispozici pouze Bod obratu I - a Bod obratu II..
Nabídli jsme je v první řadě všem členům sboru, a proto-
že o ně byl velký zájem, uskutečnili jsme je nejprve pouze 
pro zájemce ze sboru. Bod obratu II především pro slu-
žebníky a lidi, kteří sloužili ve sboru pastoračně.
Poté jsme oslovili i lidi mimo sbor. Na další Body obratu 
obvykle docházeli 1-3 lidé, kteří nechodili do sboru. Byli 
většinou hodně zranění a nedokázali se do života církve 
naplno zapojit. Viděla jsem, že je pro ně přínosem být 
součástí tohoto společenství, a po několika setkáních 
byli schopni se začít otevírat a lépe vnímat, jaký je Bůh. 
Následně pak začali navštěvovat i sbor. 
Dalším impulsem pro pokračování této služby ve sboru 
pro mě byla domácí skupinka, kterou jsme v té době s 
manželem vedli. Viděla jsem, že se na ní scházejí lidé, kte-
ří žádné zásadní problémy neřeší, spolu s lidmi, kteří mají 
problémů stále ještě mnoho. Těm prvním chyběl prostor 
pro duchovní růst, ti druzí se zase cítili nepřijatí. V této 
situaci jsem viděla jako nejlepší řešení rozdělit skupinku 
a pro lidi s problémy začít vyučování Bodu obratu.
Udělali jsme tedy propagaci ve sboru a přihlásili se jednak 
lidé z naší skupinky, kteří stále nedokázali překonat své 
problémy, jednak lidé, kteří měli na srdci jim pomáhat, 
ale často jim spíš umožňovali v problémech setrvávat. 
Pozvali jsme také lidi mimo sbor, většinou spíš problema-
tické. Požádala jsem jednu ze sester, která měla na srdci 
pomoc lidem s problémy, aby se se mnou pravidelně jed-
nou týdně scházela a společně jsme se za skupinu mod-
lily. S touto skupinou jsme pak, s mírnými obměnami, 
prošli Bod obratu I, Bod obratu II a následně i Bod obratu 
III. Hned od počátku jsem viděla, že se Bůh k této službě 
přiznává. Během několika prvních setkání se ve skupině 
vytvořila atmosféra důvěry a bylo vidět, že se všichni cítí 
přijatí a jsou schopni se sobě navzájem otevřít. V podsta-
tě na každé lekci jsme vnímali, že nám Bůh otevírá nové 
pohledy do Jeho slova a lidé začínají vidět pravdy, kterým 
dřív nedokázali porozumět a přijmout je. Já sama jsem 
přijímala velké obohacení a přiblížení se k Bohu. Neby-
la jsem si jistá, zda se mohu pustit i do vedení skupiny 
Bodu obratu III, nazvaného Obnova rodiny, který je určen 
pro lidi nějakým způsobem zneužívané. Po konzultaci 
s poradci v Teen Challenge jsme otevřeli i tuto skupinu 
pro ženy. Některé z nich byly skutečně v dětství týrané a 
zažívaly ve svých rodinách odmítnutí a nedostatek lásky 
a bezpečí. Tento program jim umožnil porozumět lépe 
svým reakcím a obranným mechanizmům a začít více 
spoléhat na Boha samotného. 

S materiály Bodu obratu jsem se 
poprvé setkala zhruba před 11 
lety a už tehdy mě zaujaly. Jako 
mladou křesťanku mě oslovila je-
jich praktičnost i fakt, že jsou svý-
mi principy zakořeněny v Božím 
slově. 
Nyní, když jsem měla možnost 
pracovat na překladu druhého 

sešitu, tentokrát se zabývajícím nelehkým problémem 
boje s depresí, jsem se ve svém prvotním názoru ješ-
tě utvrdila. Autor tohoto pracovního sešitu vychází ve 
svém přístupu k vyrovnání se s příčinami, průběhem a 
hledáním východiska z pout deprese z Písma, zároveň 
však neopomíná vzít v úvahu lékařské hledisko a pod-
trhuje, že koordinátorem skupiny lidí, kteří budou tento 
materiál probírat, by měl být moudrý, citlivý člověk, je-
muž problematika boje s depresí není cizí. 
Vzhledem k tomu, že jsem čtením a překladem textu 
strávila mnoho hodin, a tím jsem se s ním dobře sezná-
mila, mohu a ráda ho doporučuji k užívání v praktické 
pomoci nejen lidem v církvi, ale, pokud o to projeví zá-
jem, i lidem mimo ni.                       -Mgr.Vladěn Lasotová-

NÁZOR PŘEKLADATELE:

ZKUŠENOST S BO V AC ZÁBŘEH:



SVĚDECTVÍ ZE ŽIVOTA ČLENŮ SKUPIN BODU OBRATU V AC ZÁBŘEH

Tři sestry začaly chodit do sboru a staly se členkami círk-
ve, jeden bratr následně odešel do programu Teen Chal-
lenge,  jedna sestra, která žila s manželem alkoholikem, 
byla v depresích a nebyla schopná jít sama ani do ob-
chodu, se postupně uklidnila, začala si doma číst Bibli, 
podle možností chodit i do sboru a dnes vychází mezi 
lidi a chodí nakupovat bez problémů. Navštěvuje nově 
vzniklou sesterskou skupinku a muže už se tolik nebojí. 
Další bratr, kterého pozvala známá, sama ještě neobrá-
cená, nám po prvním setkání na otázku, co od progra-
mu očekává, řekl: „Já jsem měl nějaké problémy, ale když 
jsem to tu dnes slyšel, tak si myslím, že to není zase tak 
zlé.“ Nicméně ve skupině zůstal, obrátil se, nechal se po-
křtít a dnes je členem sboru.
Po ukončení všech tří úrovní Bodu obratu se někteří lidé, 
kteří jimi prošli, zapojili do domácích skupinek ve sboru 
a sestra, která byla mojí pomocnicí, založila s některý-
mi z nich novou sesterskou skupinku. Já sama jsem se 
rozhodla pokračovat s Body obratu i nadále. Přihlásila 
se mi sestra, která měla na srdci pomoc lidem s problé-

my,  začaly jsme se pravidelně scházet a modlit se za to, 
koho pozvat do nově plánované skupiny Bodu obratu. 
Původně jsme měly 3 lidi, ale Bůh přidal další, kteří zatím 
ani nechodili do sboru. Proběhly znovu všechny tři kurzy 
Bodu obratu a na každý z nich přišli další noví lidé.
Sestra, která měla stále problémy ve vztazích s lidmi, za-
čala docházet na individuální poradenství Cesta ke svo-
bodě a prožila odpuštění ve vztahu k rodičům. Stále ješ-
tě bojuje s některými problémy, ale postupuje dopředu.
Žena, kterou jsme pozvaly, která řeší velké problémy a 
je v rozvodovém řízení, přivedla i kamarádku. Ta po prv-
ních setkáních prohlásila, že si vždycky přála setkat se s 
lidmi, kteří by jí pomohli víc poznat Boha. Po skončení 
programu začaly obě navštěvovat domácí skupinku a 
připravují se ke křtu.
Dva lidé, kteří v minulosti přestali chodit do církve, navá-
zali na setkáních Bodu obratu dobré vztahy a přiblížili se 
k Bohu. Zatím do církve chodit nezačali, ale jsme s nimi v 
kontaktu.                                                -Lída Pohanková, DiS-

OSOBNOST PORADCE A CESTY PORADCE
Tento článek píšu proto, že věřím na smysluplnost a efek-
tivnost laické křesťanské pomoci. Jsem přesvědčen, že v 
případě například střední a lehčí formy deprese a de-
presivních epizod je schopen křesťan – laický poradce, 
který projde základním výcvikem v poradenství, účinně 
pomoci. Tam, kde odborníci, psychologové a psychote-
rapeuti vidí šanci pro psychoterapii, tam já vidím stejnou 
šanci pro laické křesťanské poradenství Z výzkumů v te-
rapii totiž vyplývá, že na výsledek léčby má největší vliv 
motivace člověka, který se chce léčit, potom vztah mezi 
poradcem a člověkem s problémem a až potom jsou dal-
ší faktory jako výcvik, kterým poradce prošel a jiné… 
Zjednodušeně to tedy vypadá takto:
V knize Psychoterapie versus behaviorální terapie (1975) 
Sloane, Staples, Cristol, Yorkston a Whipple porovnali 
výpovědi pacientů o řadě psychoanalytických psycho-
terapií a behaviorálních terapií a vyšlo najevo, že více 
než 70% spokojených pacientů zatrhlo v dotazníku na 
podstatné aspekty jejich léčení tytéž položky – jako buď 
extrémně nebo velmi důležité. Byly to:
C osobnost jejich terapeuta
C to, že jim pomáhal porozumět s jejich problémem
C to, že je víc a víc povzbuzoval, aby zkoušeli čelit tomu, 
co je trápilo
C to, že mohli mluvit s někým, kdo jim rozuměl
C to, že jim pomáhal vyznat se v sobě

Účinné faktory terapie podle Lamberta:
C Klient, jeho motivace, osobnostní faktory apod.: 40%
C Vztah: 30%
C Očekávání: 15%
C Směr, techniky: 15%

Například se nepotvrdilo, že zkušenější terapeut má vět-
ší úspěchy, také je jasné, že konkrétní techniky, výcvik a 
zkušenosti se na výsledku podílí pouhými 15 %.
Co je naopak velmi důležité, je vztah,  má na pokroku 
druhý největší podíl a je to jednoznačně faktor, který 
můžeme a jsme schopni ovlivnit, aniž bychom měli spe-
ciální vzdělání. Když to přeložíme z odborné řeči, stačí 
mít především pro daného člověka srdce, cítit s ním a 
jeho utrpením a věřit, že má naději v Kristu. Důležitým 
faktorem vztahu je také dovolit Bohu působit při pora-
denských setkáních, a to skupinových i osobních. Tento 
vztah v rámci křesťanského poradenství je vždy na třech 
úrovních, poradce -  klient, poradce – Duch svatý, Duch 
svatý – klient. Pokud mají být naše úrovně vztahu účin-
né, musíme mít v pořádku vlastní motivaci, kam patří 
otázka: „ Proč chceme pomáhat?“ Můžeme se ptát, co 
se stane na všech třech úrovních poradenského vztahu, 
když naše motivace v pořádku není. Jaké to bude mít dů-
sledky na realizaci pomoci bližnímu? Obecně se dá říct, 
že špatná motivace pro službu je vždy ta, která hledá 
především sebe sama.

Jaké jsou tedy nejčastější nesprávné motivace?
1. Sloužím pro pocit vlastního významu
Bohužel jsem se za své praxe v kavárně Teen Challenge 
setkal s mnoha křesťany, jejichž motivace byla nespráv-
ná, nejčastějším problémem bylo, že si skrze pomoc dru-
hým řešili vlastní problémy, tyto jejich problémy při roz-
hovorech neustále vystupovaly na povrch a ovlivňovaly 
celé poradenství. Mluvili často o sobě, jak jim se podařilo 
řešit věci, jsou rádi, když jsou dobře hodnoceni klientem 



– ješitní, vždy mají řešení, navazují klienta na sebe.

2. Sloužím pro vlastní dobrý pocit, případně řeše-
ní vlastního pocitu viny
Dalším špatným motivem bylo křesťanské „bodování“, 
„sbírání skalpů“. Často jsem se bohužel setkal s lidmi, 
kteří odříkali nějakou modlitbu s někým, kdo je k tomu 
přiměl, a sami tito lidé na přijetí Krista nebyli připraveni. 
Něco odříkali, aby měli pokoj nebo aby získali to, co po-
třebovali (peníze, jídlo..). Tím poradce získal dobrý pocit 
sám ze sebe. Tito poradci často používají manipulaci v 
poradenství, neprojevují skutečný zájem o problémy 
druhého, mají jednoduché, šablonovité způsoby pomo-
ci, jsou sami velmi manipulovatelní a často emocionálně 
labilní.

3. Sloužím, protože mi to přináší vlastní pro-
spěch
Dalším motivem bylo opět to, že křesťan měl sám pro-
blémy a očekával, že pokud bude sloužit, bude se také 
jemu někdo věnovat a řešit s ním jeho problémy. Tito 
lidé většinou očekávají rychlé řešení, mají tendenci pře-
souvat své problémy a rozhodování na někoho jiného. 
Ziskem může být tedy jak pozornost soustředěná na po-
radce, tak i jiné věci, často věci materiálního charakteru 
nebo možnost mít vliv a moc nad druhým. Poradce může 
jednat direktivním způsobem, opět je přítomná manipu-
lace, má malou míru schopnosti naslouchat, 
 
Většina těchto charakteristik je společná všem špatným 
motivacím a vnášejí problémy do vztahu s tím, komu 
sloužíme. Problémem ale také je, že bráníme Bohu jed-
nat s námi jako poradci i s tím, kdo pomoc potřebuje. Ku-
podivu, naše pomoc může být formálně v pořádku, ale 
nepřináší žádnou efektivitu. To podstatné, co v ní chybí, 
je láska. To, co při motivaci obrácené na poradce zůstá-
vá, je jen dunění zvonu a řinčení činelů, bez schopnosti 
zasáhnout a přinést úlevu, řešení, změnu…
Tím nechci rozhodně říci, že lidé, kteří slouží druhým, 
jsou úplně dokonalí, já sám jsem si vědom spousty svých 
chyb a nedokonalostí, což je prvním předpokladem pro 
charakter služebníka. Vím, že jsem slepý, kde jsou mé ne-
dostatky, na co si mám dát pozor.  Ježíš to vyjádřil slo-
vy: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy ale říkáte: 
‚Vidíme‘, a tak váš hřích trvá.“ Prvním předpokladem pro 
službu je tedy pokora. Tím druhým pak správná motiva-
ce pro službu. Pokud upřímně chceme pomáhat, věříme, 
že nás Bůh vede, a hledáme Boží moudrost, začněme. 
Rád bych vás povzbudil, i ty, kteří už sloužíte a třeba 
dlouho, zkoumejte svá srdce, věnujte se zkoumání své 
motivace, přemýšlejte o tom, proč je vám někdo sympa-
tičtější než jiný, proč vám to „zrovna s tímhle“ tak nejde 
a s tímhle jako po másle. Je to neustálý proces vnímání 
sebe jako toho, kdo potřebuje světlo od Boha, pro po-
rozumění sobě a svým motivům. Jak jsem již řekl, vý-
znamným prvkem poradenství s konkrétním člověkem 
je vztah poradce – Bůh. Pokud je ten narušen, je také na-
rušen pravdivý pohled na sebe sama. Ten může být vždy 
přinášen jen zvenčí. Ve vztahu s Bohem a jeho přicháze-

jícím slovem tak jsou odkrývány i motivy našich srdcí. Je 
extrémně důležité tento vztah i v rámci poradenského 
procesu s konkrétním potřebným budovat. Když tedy 
sedím při poradenství s klientem, zároveň vždy sedím s 
Bohem, kterému naslouchám a vnímám nejen to, co při-
chází od Něj ve vztahu k potřebnému, ale také ke mně. 
Tím je nastolena třetí podmínka pro pastoračního pra-
covníka, vedle pokory a správné motivace i zralost. Tou 
míním především, že máme smysly zkušeností vycviče-
né k  rozeznání dobrého od zlého.  
Jsem přesvědčen, že úkolem nás profesionálů (lidí, 
kteří křesťanskou pastoraci a poradenství dělají 
jako profesi, hlavní zaměstnání) je starat se o to, 
aby v církvi bylo dostatek laiků, kteří budou mít srd-
ce pro lidi v problémech a budou jim chtít sloužit. 
Naším úkolem je tyto lidi vyhledávat, povzbuzovat, 
vyučovat a znovu a znovu povzbuzovat.
K tomu slouží i tento článek, jeho úkolem je vás povzbu-
dit. Jako laičtí křesťanští poradci máte možnost pomoci 
a můžete to dělat účinně, s láskou, tak, jak to umí jen ten, 
kdo se setkal s láskou a mocí Ježíše. Naděje v Kristu, kte-
rou sdílíme, je účinná, nedá se nahradit žádnou psycho-
terapeutickou technikou. Jsme schopni pomoci. Já sám 
si často uvědomuji sílu a moc našeho spojení s Kristem a 
spolu navzájem. 
Při své práci se setkávám se spoustou osamělých lidí bez 
naděje, bez perspektivy, beze smyslu. Vůbec se nedivím, 
že propadají depresím. Stává se to ale i křesťanům a čas-
to právě těm, kteří slouží. Odborně se tomu často říká vy-
hoření, ale někdy má tento stav blízko k depresi.  Myslím, 
že je tedy dobré být spolu, mít společenství vzájemně a 
s Kristem. Starat se o sebe, mít zájem o lidi ve svém okolí, 
sloužit jim, zajímat se, co prožívají. 
Láskyplný vztah je to, co od nás psychoterapie okoukala. 
Je nejmocnější silou k proměně. Bohužel, i když se vytrh-
ne, ono to nějak funguje. Jak jsem již napsal, zvon i činely 
jsou taky slyšet, ale bez důvodu nemají smysl. Stejně tak 
sebelepší rada bez lásky nemá smysl nebo je její účin-
nost jen velmi omezená.         -Mgr.Marek Novotný a Bc.Petr Král-

Abraham (1912) uvedl v článku „Smutek a melancholie“, že „u smutku 
svět zešedl a vyprázdnil se, u melancholie se to týká mě samého“. To zna-
mená, že deprese je smutek vztažený na sebe samotného, doprovází jej 
pocity vlastní bezcennosti, nadměrné či neodpovídající viny, nerozhod-
nost, myšlenky na smrt, ztráta motivace a důvodu pro aktivity, které mě 
dříve těšily. Důvodem může být intenzivní pocit bolesti po neodvolatelné 
ztrátě, ale i jiné příčiny. Oba typy smutku jsou si podobné, ale zásadní a 
určující rozdíl je ztráta sebeúcty a často smyslu pro existenci. Deprese není 
prohloubení smutku. U přirozeného smutku z důsledku ztáty poradce 
podporuje přirozený proces truchlení, nesnaží se mu bránit, zasahovat do 
něj nebo ho obcházet. Deprese souvisí právě s poruchou tohoto procesu 
truchlení-smutku, to je často zastaveno a dostaví se prožívání nicoty, be-
zesmyslu, viny atp., tedy stavu potlačených emocí smutku. Zjednodušeně 
se tak dá říct, že při depresi se učí člověk znova truchlit.  

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI BĚŽNÝM SMUTKEM/TRUCHLENÍM 
A DEPRESÍ/MELANCHOLIÍ JAKO PORUCHOU?




