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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to srpnové číslo časo-
pisu Dobrá zpráva, které držíte 
v ruce. 
 

První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je Povzbuzení, abychom 
pouštěli svůj chléb po vodě. Roz-
dávejme z upřímného srdce. Dary 
i skutky. Další dobrou zprávou 
pro celý svět je, že největším Bo-
žím darem je Odpuštění. Můžeme 
ho zadarmo přijmout a zadarmo 
ho také dávat. Nechme se dnes 
Božím slovem povzbudit i pobíd-
nout. Příhodný čas je právě teď, 
není na co čekat. 
 

Chci si to prožít, touží básník. 
Přání horoucí v srdci má: Chce si 
to prožít. Chceme i my? Chceme 
prožít odpuštění svých vin? Chce-
me prožít odpouštění těm, kteří se 

provinili vůči nám? Chceme prožít 
lásku k Bohu a k lidem v pouštění 
svého chleba po vodě? To všechno 
si prožil i bratr Jiří Jersák. O jeho 
životě s Pánem nám vypráví jeho 
manželka Libuše.  
 

A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že Pán nikomu nestraní. On dává 
déšť na spravedlivé i nesprave-
dlivé. Léto vrcholí. Na polích na-
staly žně a sklízíme bohatou ú-
rodu. Také úroda na Zemi dozrá-
vá. Přijde čas, kdy ji Hospodář 
shromáždí. Uvidíme tam sebe jako 
ztracené dítě, které se po marném 
potloukání v tomto světě může 
vrátit tam, kam patří?  
 

Přejeme vám chvíle plné radosti, 
povzbuzení, zamyšlení i vděčnosti 
při čtení srpnového čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
Pouštěj svůj chléb po vodě 
 
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.  
Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. 

                                             
 Kazatel 11,1-2 

 

Věci nejdou podle našich představ, 
všechno trvá příliš dlouho, nebo se 
dokonce zdá, že se nic nemůže posu-
nout a změnit k lepšímu. 
 

Právě do takových pocitů a situací k 
nám mluví kniha Kazatel a její pov-
zbuzující slova: „Pouštěj svůj chléb 
po vodě, po mnoha dnech se s ním 
shledáš.“ Dnes už nám možná tato 
věta může znít trochu nejasně a cize. 
Je to vlastně staré hebrejské přísloví, 
v naší současnosti ovšem dávno 
nepoužívané. Židé toto přísloví přev-
zali a upravili z pokladnice starověké 
egyptské moudrosti. V Egyptě se 

říkalo: "Vlož každý svůj dobrý skutek 
na vodní hladinu, pokud se nepotopí, 
jistě se ti vrátí." Snad tím chtěli říct, 
že nezáleží jenom na lidském 
jednání, na tom, jestli děláme dobré 
skutky, ale také na naší motivaci. Na 
tom, jestli nás k jednání vede upří-
mnost srdce, nebo jenom krátko-
dobá zištnost. Takové skutky by na 
pomyslné hladině neobstály, pono-
řila by je váha sobeckého záměru, šli 
by prostě ke dnu. Podobné rozlišová-
ní v knize Kazatel nenajdeme. Snad 
také proto, že v Písmu je silně pří-
tomné vědomí, že všechno dobré, če-
ho je člověk schopen, nepochází z je-
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ho sil, ale ze zcela jiného zdroje: z Ho-
spodinovi milosti a lásky. Význam 
převzatého přísloví se tedy posunul. 
 

Pozornost už není zaměřena jen na 
klasické „dobré skutky“, jako jsou al-
mužny, péče o vdovy a sirotky a po-
dobně, ale na lidské usilování obec-
ně. Symbol chleba se pro toto lidské 
snažení nebojevuje na tomto místě 
poprvé. Už v prvních kapitolách 
knihy Genesis jej vidíme jako obraz 
lidského údělu po vyhnání z Ráje. 
Svědčí to o tom, že náš život na zemi 
je často namáhavým bojem o dů-
stojné přežití. Jak ostatně říká právě 
kniha Kazatel: není to nic nového 
pod sluncem. 
 

A naše skleslost, obavy a pocit po-
rážky, to také není žádná novinka. 
Odvaha, ke které nás čtený text po-
bízí, má mít těžiště v trpělivosti a ve 
vědomí, že to, co dnes vypadá bezna-
dějně, se může v budoucnosti osvěd-
čit a přinést neočekávané plody. Ta-
kové spolehnutí ale vyžaduje velkou 
dávku důvěry. Důvěry v to, že vše-
chno není jenom v našich rukách, že 
nezáleží jenom na našich silách a 
schopnostech, dokonce ani na štěstí 
a vnějších okolnostech. Vždyť nad 
vším tím stojí Hospodinovo zaslíbení, 
že ani ta nejmenší věc na světě nezů-
stane zapomenuta, že nic, co člověk 
pomyslí, vysloví a vykoná, se neztra-
tí, ale naopak dojde to svého napl-
nění. Třeba to nebude zítra ani pozí-
tří. Možná nás čeká ještě mnoho o 
mnoho dní. Takovou možnost Písmo 
nijak nezamlčuje. 
 

Sestry a bratři, všimněme si, že pří-
sloví nás vyzývá, abychom svůj chléb 
po vodě pouštěli. Tam, kde se křečo-
vitě pokoušíme všechno udržet ve 
vlastních rukách, kde si chceme nad 

věcmi, lidmi i nad sebou udržet ab-
solutní kontrolu, tam se k nám náš 
chléb vracet nemůže. Naopak bude 
podléhat zkáze, shnije a zplesniví, 
tak jako mana, kterou si nedůvěřivý 
lid chtěl při putování pouští nasbírat 
do zásoby. Bez odevzdání, bez víry v 
Hospodinova zaslíbení se také naše 
snažení a usilování bude proměňo-
vat v něco velmi nezdravého a zka-
ženého. 
 

To se ale snadno řekne a mnohem 
hůř udělá. Odevzdávání se Bohu je 
sice nedílná součást křesťanského 
života, ale může se také docela zaha-
lit do silných abstraktních slov a ztra-
tit tak svou jasnou a pochopitelnou 
podobu. Když pak zaslechneme slova 
o odevzdávání lidského snažení Bo-
hu, můžou nám na mysli vytanout 
různé málo srozumitelné mystické 
výpovědi, které sice znějí velmi vzne-
šeně a duchovně, ale málokdo vlast-
ně ví, co znamenají. 
 

Rozhodně nechci tvrdit, že medi-
tativní cesta k sebeodevzdání je snad 
nějaká hloupost, nebo zbytečné filo-
sofování. Přesto si ale myslím, že za 
větou o pouštění chleba po vodě mů-
žeme zahlédnout spíše jinou cestu 
k odpoutání se od vlastních představ 
a tužeb. K takovému závěru mě vede 
hned následující verš. "Rozdej svůj 
díl mezi sedm, ba i osm." Cesta od-
poutání v biblickém podání není 
nějakým mystickým asketickým cvi-
čením. Začíná se změnou pohledu na 
svět. Člověk už nemá více hledět jen 
na svůj prospěch, na své úspěchy a 
cíle, ale má se obrátit k druhým, má 
hledat místo a čas pro nesobeckou 
službu bližním. Obzvláště pak těm, 
kteří jsou v nouzi, kteří si sami po-
moci nemohou, pro které může být dro-
bný díl toho našeho chleba záchranou. 
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Tam, kde se otevřeme k službě bli-
žním, tam svůj chléb odevzdáváme 
skrze jejich ruce přímo Hospodinu. 
Ne náhodou jsme v dnešním prvním 
čtení slyšeli: „Cokoliv jste učinili jed-
nomu z těchto mých nepatrných bra-
tří, mě jste učinili.“ Není už zapotřebí 
hledat vyhledávat složité duchovní pra-
xe. Vždyť své bližní máme stále po svém 
boku. Každý okamžik se nám nabízí jako 
příhodná příležitost, abychom po vodě 
posílali svůj chléb. Poslední věc, které 
bych rád dnes ještě věnoval pozornost, 
je hned první slovo celého tohoto 
krátkého textu. To slovo zní: Posílej! 
Na začátku jsem říkal, že Kazatelův 
výrok má být povzbuzením pro naši 
odvahu, důvěru a spoléhání se na 
Hospodina. Nemůžeme ale zároveň 
přehlédnout, že toto povzbuzení je 
formulováno pomocí imperativu, čili 
rozkazovacím způsobem. 
 

V každé situaci smíme užívat dar 
svobodné volby, který lidé od Hos-
podina dostali. Nemusíme uposle-
chnout Boží volání, nemusíme se mu 
podřídit a naslouchat mu. To ovšem 
neznamená, že nás Hospodin k po-
slušnosti a odpovědnosti nevolá. Tak 
také v těchto větách Písma slyšíme, 
že člověk není svým vlastním Pánem, 
že mu jeho život ve skutečnosti 
nepatří. Náš život je nám pro-
půjčený. Každá chvíle naší existence 
je Hospodinova a člověk ji drží pouze 
ve spravování. A jako každý správce, 
budeme také my ze své práce skládat 
počet. 
 

Sestry a bratři, nechme se dnes 
Božím slovem povzbudit i pobíd-
nout. Příhodný čas je právě teď a 
není na co čekat. Pouštějme svůj 
chléb po vodě, abychom se s ním po 
mnoha dnech opět setkali.  

Jáchym Gondáš 

 

POEZIE 
 
Pole bílá 
 
Bělá se pole ke sklizni už zralé, 
k nebeských slavných hodů účasti. 
Přijde ta sklizeň do náruče Krále, 
či nesklizena skončí v propasti? 
 
Tak mnohé srdce na zvěst dobrou čeká  
kde jsou však ti, kdož jim ji povědí? 
Jak dojdou k říši plné medu, mléka, 
když mnozí o té zemi nevědí? 
 
Volí si cesty široké a lživé, 
jež vedou k zmaru jen a k nicotě. 
Slyš, Pane, naše prosby úpěnlivé 
za ty, kdo cíl nemají v životě! 
 
Vyšli své žence na ta pole bílá, 
dřív, než je bouře konce pokosí. 
Pomoz, aby se srdce probudila 
pro pravdu, která se dnes nenosí. 
 
Jen tys ta Pravda; málo je již času 
a lidé kolem bloudí zmateně. 
Pomoz jim najít v tobě dobro, krásu, 
opustit svody světa šílené. 
 
Vím, slyšíš prosby! K poli, jež se bělá, 
všude, kde třeba, vyšleš ženců proud. 
Ty dáš, aby jim ruka neumdlela, 
a podepře je tvoje láska bdělá, 
jež nedá zralé sklizni zahynout. 
 

Ivana Kultová  
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ZAMYŠLENÍ 
 

Odpusť 
 

Poslední dobou se vracím v 
myšlenkách k tématu odpuštění 
mnohem častěji než kdykoli před-
tím. Většinou proto, že mám v té 
oblasti pořád několik “vyskaku-
jících” otazníků. Pamatuji si, že 
jsem se jednou setkal s pohledem 
křesťanů, že otázka “proč …?” 
položená směrem k Bohu je de 
facto hříchem. Otázka prý vytváří 
prostor pro pochybnosti. Křesťan 
by měl věřit a ne se ptát “proč?”. 
 

Osobně však považuji možnost 
ptát se Boha za velikou výsadu a 
projev Jeho milosti směrem k 
nám. Otázka “proč...?” mě od 
Boha nijak neodrazuje, ba naopak 
i přes mnohé pochyby mi dává 
možnost přijít k místům, které 
jsem dříve nemohl být schopen 
vidět. Ale zpátky k “proč?” v této 
úvaze. Proč odpuštění? Co je Boží 
odpuštění? Potřebuje člověk, kte-
rý slyšel pramálo o Bohu, se kte-
rým se shodnu maximálně na vý-
sledku včerejšího fotbalového zá-
pasu, slyšet o odpuštění? Rozu-
míme my křesťané pravidelně na-
vštěvující svoje bohoslužby co 
odpuštění je? V těchto otázkách 
mě zaráží jeden rozdíl v rozlišení 
dvou podstatných věcí. Potřebuji 
odpuštění od Boha, nebo potře-
buji Boha, aby mi odpustil? Po-
kud chci mluvit o odpuštění, je to 
vždy o klíčové otázce, “odpuštění 
čeho?”. My křesťané tomu říkáme 
hřích. Jak to však vidí sekulární 
společnost? Pamatuji, jak se mě 
před pár lety při debatě o Ježíši 

zeptal můj nekřesťanský známý, 
“co je to hřích?”. Já si uvědomil, 
že pokud on řeší otázku “co je 
hřích?”, je potom bezpředmětné s 
ním řešit otázku odpuštění. Ne-
hledě na to, že on sám mě svojí 
jednoduchou otázkou posadil na 
zem, protože já jsem mu nebyl 
schopen dát regulérní odpověď na 
to, co hřích je. Fráze typu po-
třebuješ odpuštění, protože jsi 
hříšník se v jeho případě minula 
účinkem. Co je to tedy hřích? Je 
to pocit viny? Samotný výraz pů-
sobí dojmem špinavého natrhlého 
cáru na vyžehlené košili našeho 
života, ke kterému je vztažena 
pomyslná ruka Boží se vztyčeným 
ukazovákem “Hříšníku!” nebo 
trochu volněji “Vinen!”. Mám však 
otázku. Čím je např. vinen člověk, 
který poprvé slyší zprávu o Ježíši 
jako Vykupiteli? Který slyší a je 
postaven před rozhodnutí reago-
vat na Ježíšovo: “pojďte ke mně 
všichni, kdo jste obtíženi a já vám 
dám odpočinutí”. Podle mého 
názoru on není na prvním místě 
vinen. On je především oddělen! 
On je Sám, on je bez Vykupitele, 
on je bez Boha! Z tohoto úhlu 
pohledu vidím skutečnou sílu 
hříchu s velkým “H”. Schopnost 
držet člověka v oddělení od svého 
Stvořitele. Oddělení, do kterého 
jsme se narodili bez výjimky každý 
z nás. Nevybrali jsme si to. Přišli 
jsme do světa, který má svá 
pravidla. Vím, že existuje teorie 
prvotního – dědičného hříchu. 
Přijde mi však, že tuto “doktrínu” 
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si můžeme rozvíjet a leštit tak 
maximálně v teologických kruzích 
nebo na biblických školách.  
 

V praxi zjišťuji prostý fakt. Žijeme 
ve světě bolesti, oddělení a bezna-
děje. Ve světě, který nemá svůj cíl 
a protože ho nemá, není schopen 
ho ani nabídnout.  
 

Nedávno jsme byl přítomen na 
sezení společenství Anonymních 
alkoholiků (AA). Bylo tam zhruba 
20 lidí. Muži a ženy různého věku. 
Dojmy z toho dne byly hodně 
silné. Příběhy lidí, kteří se snaží 
bojovat s démonem alkoholu. Na 
čelní stěně visí dvě tabule. Jedna 
s dvanácti kroky a druhá s 
dvanácti tradicemi. Po přečtení 
dvanácti kroků na člověka dýchne 
naděje. Tou nadějí je “Bůh – tak 
jak mu rozumíme”. V centru dva-
nácti kroků nacházím principy, 
které učil Ježíš. Odpouštějte a 
bude vám odpuštěno. Nesuďte a 
nebudete souzeni. Tak jak chcete, 
aby lidé jednali s vámi, jednejte i 
vy s nimi. AA je založeno na jedno-
duchém principu. Principu sdí-
lení. Biblicky bychom to nazvali 
Vyznávejte hříchy jeden druhému. 
Lidé se sdílejí nejen o svých 
úspěších v tomto boji, ale hlavně 
o svých pádech. Člověk najednou 
zjišťuje, že není sám. Je přijat. Je 
na stejné lodi jako všichni kolem 
něj. Toto vědomí dává lidem sílu 
se do shromáždění vracet a znovu 
se sdílet s ostatními. Nepamatuji 
se, že bych slyšel v církvi mluvit 
tolik lidí, během jedné hodiny, tak 
upřímně o své sobeckosti a chy-
bách. Po pravici mi sedí kluk, 
zhruba v mém věku. Z tváře mu 

čiší bolest a zároveň úleva při 
svém sdílení. Popisuje, jak před 
dvěma týdny znovu padl a napil 
se. O kus dál stařík. Věkem snad 
pětašedesát. Vousy i vlasy bílé 
jako sníh jen nad horním rtem se 
jeho běloba mění v naprosto hně-
dou, která je indicií jeho vášnivé 
zálibě v doutnících. Vyjadřuje vdě-
čnost za den bez alkoholu. Svou 
bělavou hlavou a úsměvem na 
tváři dává naději jiným příse-
dícím, kterým se ten den zrovna 
nevyvedl. Matka dvouleté dcery, 
jejíž životní osud má ve svých ru-
kou, stojí před jednoduchou vol-
bou. Alkohol nebo dcera? Po dvou 
větách z jejích očí tryskají slzy. Už 
nemůže. Ten tlak se nedá vydržet. 
Musí si vybrat. Přišla do AA a 
nachází jednoduchou pravdu. 
Přiznání své chyby, svého boje ve 
společenství druhých, jí přináší 
úlevu a zároveň sílu rozhodnutí 
učinit.  
 

Ten den jsem si odnesl jen jeden 
silný dojem a tím byla bolest. 
Bolest lidské duše, která je sama, 
která hledá naději, protože žije ve 
světě, který naději nenabízí. Od-
puštění se intenzivně prolíná v 
našich osobních vztazích. Je to 
neoddělitelná součást vztahu, ve 
kterém chceme toho druhého 
poznat skutečně bez přetvářky.  
 

Bez odpuštění není schopen vydr-
žet žádný vztah na této zemi. Od-
puštění je silou, která vlévá do 
vztahu sílu. Je to skutečný projev 
lásky a zájmu o toho druhého. 
Odpuštění přináší pokoj a posu-
nuje nás hlouběji jeden k dru-
hému. Naproti tomu neodpuštění 
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vyvolá vždy tvrdost, svár, nepo-
chopení a nakonec oddělenost je-
den od druhého.  
 

Skutečnou sílu odpuštění však 
můžeme zažít jen s jednou neod-
dělitelnou podmínkou. Můžeme 
ho jen zadarmo přijmout a zada-
rmo ho také dát. Neexistuje nic, 
čím si odpuštění koupit. Je to 
zdarma nabídnutá milost z jedné 
strany ke straně druhé.  
 

Odpuštění je dar, ne odměna. Od-
puštění je i klíčovým prvkem při 
vstupu do vztahu s Bohem. Bůh 

dal svého Syna. Ježíš vynesl hří-
chy každého z nás na kříž. Svou 
obětí překlenul oddělení mezi ná-
mi a Stvořitelem. Vírou v Ježíšovo 
jméno nevidím při pohledu na kříž 
mocnou usvědčující ruku s hro-
zícím prstem a listem všech mých 
vin. Vidím tam především přijetí! 
Vidím tam sebe jako ztraceného 
syna, který se po marném potlou-
kání v tomto světě může vrátit tam 
kam patří. Při myšlenkách o kříži 
vidím svůj skutečný domov.  
  

Student Bible 

 
OSOBNOSTI  
 
Jiří Jersák 

Dnes nahlédneme do života bratra Jiřího Jersáka. Služba Pánu ho přivedla 
i do sboru v Kraslicích. Jeho syn David prožil mládežnická léta v chebské 
mládeži, sloužil se skupinou Kairos a byl správcem druhého chebského 
sboru. Bratr Jiří Jersák byl potomkem pobělohorských exulantů, kteří pro 
svou evangelickou víru opustili východní Čechy a odešli do Pruského 
Slezska. Na společný život s Pánem vzpomíná jeho manželka. 

Jiří Jersák, můj manžel, se na-
rodil 31. ledna 1947 jako první 
dítě z celkem pěti narozených dětí 
do věřící rodiny Teofila Jersáka a 

Ksenie Jersákové, rozené Volan-
ské. Po narození Jiřího prožívala 
rodina ještě asi rok šťastného 
života. Jersákovi měli malý ob-
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chod se spotřebním a textilním 
zbožím v Šumperku. To se však 
mělo brzy změnit. V roce 1948 na-
staly v Československu velké změ-
ny v politickém životě. Rodiče při-
šli o obchod, což ještě nebylo tak 
zlé, ale celková atmosféra v náro-
dě se pro mnoho lidí změnila. Po 
dvou a půl letech po narození 
prvorozeného syna se narodila 
Jiřímu sestřička Danuška, se kte-
rou si velmi rozuměl. Tato sestři-

čka však ve třech letech zemřela 
na zákeřnou nemoc, což malého 
brášku Jiřího velmi zasáhlo. S 
ještě bolavým srdcem nastupoval 
do 1. třídy a hned na to rodinu 
zasáhly další události, takzvaná 
50. léta, která smutně ovlivnila 
jeho dětství. Několik lidí z jejich 
blízké rodiny se ocitlo ve vězení, 
protože vykonávali kazatelskou 
službu. Nejcitlivější situace se tý-
kala jeho dědečka, kazatele Vilé-
ma Volanského, ale také dvou 
strýčků, z tatínkovy i matčiny 

strany. Malý školáček věděl, že 
jeho blízcí jsou ve vězení a rodiče 
se trápí.  
 

Ve dvanácti letech přišla další 
zkouška. Zde se však již začala 
projevovat jeho víra a osobní vztah 
k Pánu Bohu. Zemřel jeho bratra-
nec, soused a spolužák Jára Jan-
ko, který byl od dětství nemocen 
na srdce. Chodili spolu i do doro-
stu a Jára se již projevoval díky 
své nemoci velmi vyzrále i v du-
chovním životě. To mělo na Jiřího 
velký vliv. V té době se rozhodl 
vydat Pánu Bohu svůj život a hle-
dal pak i způsob, jak Bohu sloužit.  
 

Když skončil základní školu, ne-
mohl hned nastoupit na střední 
školu z náboženských důvodů, 
což bylo v té době naprosto běžné. 
Tak se stalo, že vychodil učňov-
skou školu v Ostravě a z této školy 
udělal přijímací zkoušky na želez-
niční průmyslovku v Šumperku. 
Po skončení studia pracoval Jiří 
celý život jako elektroprojektant, 
jen měnil podniky podle místa 
svého bydliště. 
 

Poznali jsme se v mládeži ve Viký-
řovicích, kde doprovázel na klavír, 
jak při společném zpěvu, tak 
v mládeži. Právě v době svého do-
spívání se rozhodl se svojí ses-
třenicí Jarmilkou spolupracovat 
na úpravě písní z angličtiny. V té 
době vznikla řada ručně vyroben-
ých zpěvníků, které jsme používali 
v mládeži, kam jsem i já chodila.  
Hudba a zpěv byla pojítko, které 
nás sblížilo. 17. 7. 1971 jsme měli 
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svatbu ve vikýřovickém sboru, 
kde jsme byli členy až do roku 
1980. Po svatbě jsme bydleli v Te-
menici, v domě, který po celých 9 
let procházel rekonstrukcí. Tady 
Jiří získal mnoho stavebních zku-
šeností, protože se celý dům opra-
voval především svépomocí. Tam 
se nám také narodily naše první 
tři děti ‒ David, Andrejka a Ilonka. 
 

V roce 1979 jel Jiří s dalšími 
bratry z Vikýřovic na brigádu do 
kroměřížského sboru, kde se pro-
váděla přestavba modlitebny. Te-
nto sbor byl početně malý, a chy-
běly tam především mladé rodiny. 
Byl sem téměř za trest přeložen 
mladý kazatel Miloš Šolc s rodi-
nou. Byla to jediná mladá rodina 
s malými dětmi, asi v našem věku. 
A na vzpomínané brigádě se Jiří 
dozvěděl, že staršovstvo hledá dal-
ší mladou rodinu, pro správcov-
ství sborové budovy. Zároveň tam 
nebyl nikdo, kdo by doprovázel 
zpěv na harmonium. Také sestra, 
která pracovala s několika dětmi v 
besídce, byla už v důchodu.  
 

Jiří už při oslovení na brigádě 
v Kroměříži prožil, že to je místo, 
kde budeme v budoucnu sloužit. 
A hned po návratu domů mě požá-
dal, abychom se za to začali mod-
lit. Vím, že jsem si tehdy říkala: 
„To mi přece Bůh nemůže udělat, 
po tolika letech práce a života na 
staveništi se třemi malými dětmi! 
Proč teď se mám někam stěhovat, 
když je náš dům dokončen? 
Dokonce i fasáda!“ A vikýřovický 
sbor patřil k největším sborům v 

naší církvi a navíc jsem tam učila 
besídku. Milovala jsem ty lidi a 
Jiří tam měl také své místo. Vůbec 
jsem se za to nechtěla modlit!  
 

Ale pak jsem začala a situace se 
změnila! Za rok jsme se stěhovali 
a nikdy jsme toho nelitovali. Vše-
chny tři děti totiž v Kroměříži při-
jaly Pána Ježíše.  
 

To byl jen začátek našeho stěho-
vání a správcovství. Po dalších se-
dmi letech, když náš nejstarší syn 
David končil v Kroměříži základní 
školu, jsme zjistili, že má zájem o 
studium na Střední škole pro vý-
robu hudebních nástrojů v Kra-
slicích. Psal se začátek roku 1987. 
 

David byl dietář, a tak jsme se 
opět po modlitbách stěhovali. Zji-
stili jsme totiž „jako náhodou“, že 
v Kraslicích se také kupuje dům 
na modlitebnu a hledá se rodina, 
která by tam byla ochotna bydlet 
a zároveň absolvovat všechny sta-
vební úpravy.  
 

V té době mívali v Kraslicích v 
neděli odpoledne bohoslužby u 
bratří evangelíků, kde byl náš 
sbor v nájmu. Byly mezi námi moc 
hezké vztahy. Přesto bratři toužili 
mít svoji vlastní budovu.  
 

V Kraslicích mě čekalo další 
překvapení. Po několika měsících 
jsem zjistila, že čekáme čtvrté 
dítě. Pro Jiřího to zas tak velké 
překvapení nebylo, protože na 
začátku našeho manželství jsme 
si řekli, že bychom chtěli mít čtyři 
děti a můj manžel od prvopočátku 
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věřil, že bude mít syny. Protože se 
prý v Bibli píše o synech. A tak 18. 
6. 1988, rok po stěhování, se nám 
narodil syn Víťa. A myslím, že ne-
bylo šťastnějšího otce, protože to 
bylo jeho zaslíbené a vymodlené 
dítě v pozdním věku, které si i po-
jmenoval Vítězslav. Jiří vždy vy-
světloval: Pán Ježíš je vítěz a my 
ho máme oslavovat. 
 

V Kraslicích jsme prožili Same-
tovou revoluci, a po roce 1989 
mnoho krásného, když začali při-
cházet mladí lidé do sboru a vydá-
vali své životy do služby. Zažili 
jsme mnoho křtů a rozšíření práce 
do okolí, kde vznikaly nové stanice 
sboru. A začala se budovat další 
modlitebna v Oloví. Oba jsme již 
pochopili, že je to naše služba a 
Jiřího velký dar ‒ služba prací. 
 

V roce 1993 jsme se vrátili zpět z 
dalekých Kraslic do Šumperka, 
kde jsme v roce 1992 koupili od 
města 120 let starý dům v ubohém 
stavu, abychom zde znovu budovali 
domov pro sebe a naše děti a byli 
poblíž stárnoucím rodičům.  
 

Myslím si, že Jiří za svůj život 
udělal tolik práce, která by stačila 
nejmíň na dva životy. Proto jsem 
moc nechápala, když si ještě asi 
před devíti lety našel velkou zálibu 
v sestavování rodokmenů. Ze za-
čátku mi to moc nevadilo, protože 
jsem myslela, že se to bude týkat 
naší rodiny a někdy to skončí, ale 
záhy jsem pochopila, že se mýlím.  
 

Jednalo se o všechny exulanty a 
stala se z toho velká láska, které 
se věnoval hlavně po nocích. 
Myslím, že jsem žárlila, protože jsem 
s ním chtěla trávit více času a také 
jsem se obávala o jeho zdraví.  
 

Ale Jiří, ať pracoval nebo dělal ro-
dokmeny, vše dělal na 110 %. Ně-
jaké zdravotní důvody neuznával. 
Stihnul toho v životě hodně. Ra-
doval se z každého narozeného 
vnoučátka, kterých máme celkem 
sedm. Poslední rok se Jiřímu za-
čaly ozývat zdravotní problémy, o 
kterých nerad hovořil. Čekaly ho 
nějaké operace. Ale k tomu už 
nedojde. Když šel na rehabilitaci, 
zastihla ho přímo v šumperské 
nemocnici těžká mozková přího-
da. Přes veškerou lékařskou péči, 
kterou okamžitě dostal, se již 
neprobral. 
 

Když jsem otevřela Boží slovo a 
hledala tam útěchu, četla jsem 
v kralickém překladu: „Osvobodil 
jsem, dí Bůh, od břemene ramene 
jeho, a ruce jeho nádob zednických 
zbaveny byly“. (Žalm 81,7).  
 

Všude, kam se v našem domě 
podíváme, vidíme jeho práci. Jeho 
Bůh a Pán života i smrti si ho po-
volal do Boží blízkosti v úterý 
v noci 23. srpna 2016 ve věku 69 
let. A já jsem nesmírně vděčná Pá-
nu Bohu za těch 45 let společného 
života, ve kterých jsem mohla stát 
po jeho boku v časech dobrých i 
zlých. 
 

 Libuše Jersáková  
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Chci si to prožít    
Ptám se tě, kdo jsem  
Ptám se tě, proč jsem  
Ptám se, co je svět  
Proč točí se země,  
proč rodí se ve mně  
 
Otázek dlouhý sled  
Ptám se tě, co s tím  
Ptám se tě, co smím  
Ptám se, jak to začalo 
proč jsem právě tady 
proč nevím si rady 
co stalo se, co nestalo    
  

…  
 

 

 

Chci si to prožít.  
Odpověď jistá.  
Otázek řeku bouřlivou  
u pramene jsi zahradil.  
Chci si to prožít.  
Odpověď čistá.  
Mou duši k smrti zmatenou  
od povodně jsi zachránil.    
Chci si to prožít. 
Odpověď strohá  
Hluboké moře domněnek  
až do dna vírou odpaříš.  
Chci si to prožít.  
Odpověď nová.    
Divoké změti myšlenek  
v krajinu mírnou přetvoříš.    
Chci si to prožít.  
Odpověď hravá.  
V zahradě svěže kvetoucí  
ze srdce mého stavíš chrám.  
Chci si to prožít.  
Odpověď pravá.  
Přání mám, Bože, horoucí,  
ať i já denně na rtech mám    
Chci si to prožít. 


