
English to Czech translation of brochure: Healing the 
Brokenhearted. The following is a word for word 
translation that needs a final proofreading. 

 

 

 

 
Ježíš Kristus  

Přišel, aby uzdravil lidi se zlomeným srdcem 

 

        Lukáš 4:18 ... poslal mě, abych uzdravoval lidi se zlomeným srdcem... (BKR) 

                    Izajáš 61,1 ... poslal mě, abych obvázal ty, kdo mají zlomené srdce ... 

 

 

 

 

Příznaky zlomeného srdce 

- Strach: různé formy 

- Deprese - beznaděj 

- Neustálé pocity odsouzení 

- Hluboké pocity osamělosti 

- Živé vzpomínky na traumatické události 

 



V současné době dochází ke krizi užívání drog, depresí a sebevražd. Obvykle, když 
se mluví o drogách, lidé si vybaví kokain, crack, heroin nebo marihuanu. To je však 
jen část problému. Velký obraz zahrnuje také léky na předpis, jako je Prozac a 
další antidepresiva, spolu s valiem a dalšími léky na úzkost. Když k tomu 
připočteme intenzivní užívání alkoholu, zjistíme, že miliony a miliony lidí na celém 
světě užívají drogy všeho druhu. 

 

K tomuto obrazu je třeba připočíst velké množství lidí, kteří trpí depresemi nebo 
úzkostmi a jsou pod silným stresem, ale žádné drogy neužívají. Počet lidí 
postižených těmito problémy každoročně roste. Stále se také zvyšuje počet 
sebevražd. Tyto problémy jsou závažné a mohou vést ke zničení fyzického i 
duševního zdraví, a dokonce i ke smrti. 

 

Je velmi pravděpodobné, že se lidé užívající drogy pokoušejí zahojit rány 
zlomeného srdce. Jedná se o určitou formu samoléčby, protože hledají způsoby, 
jak tuto hlubokou bolest a citové zranění potlačit. Jejich vnitřní bolest potřebuje 
uzdravení, které má být nahrazeno Božím vnitřním pokojem. To je jeden z 
hlavních důvodů, proč Bůh poslal Ježíše Krista: Přišel, aby uzdravil lidi se 
zlomeným srdcem a dal nám hluboký vnitřní pokoj, který zoufale potřebujeme.  

 

Bible používá názorná slova, která popisují, co se stane, když je srdce zlomené. Je 
to obraz prudkého roztržení a roztříštění, které se rozpadá na kousky. Pokud jste 
někdy viděli obrázek silně zlomené kosti, tak takhle vypadá zlomené srdce z 
duchovního hlediska! 

 

Ve zlomeném srdci se skrývá odmítnutí, osamělost, hněv, strach, úzkost, hrůza, 
nenávist a hořkost. Tyto emoce vedou k záchvatům paniky, depresím a potřebě 
užívat drogy. Právě zlomené srdce vytváří tyto emoce, které jsou pouze 
symptomy. Skutečným problémem je zlomené srdce. 

 



Co láme srdce? 

Rozvod (ten ničí zejména děti), zneužívání (fyzické, psychické i sexuální), opuštění, 
odmítnutí, nenávist, válka, potrat, tragédie a smrt. 

 

Tento svět je prokletý hříchem a vytvořený tak, aby nám zlomil srdce. Jakmile je 
srdce zlomené, nic na zemi ho nemůže napravit. Psychologie se všemi svými léky 
ho nemůže vyléčit. Existují svépomocné programy s různými kroky k míru, ale ty 
ho nemohou vyléčit. Na zemi není nic, co by mohlo zlomené srdce vyléčit, protože 
jeho kořen je duchovní. Následky zlomeného srdce lze pouze zmírnit nebo 
zvládnout, ale jediný, kdo ho může uzdravit, je Ježíš Kristus. Jeden z jeho titulů zní 
"Velký lékař", kterého Bůh poslal, aby uzdravil lidi se zlomeným srdcem. 

 

Kdyby měl někdo vážně zlomenou nohu, lékař by mu kosti dal dohromady a 
zlomeninu by zavázal. To by mohlo zahrnovat vložení šroubů do kosti a následné 
nasazení sádry. Přesně tímto způsobem Velký lékař uzdravuje zlomené srdce. 
Vezme všechny zlomené části, spojí je dohromady a pak srdce sváže, aby se 
mohlo uzdravit a zůstalo uzdravené! Bible nazývá zlomené srdce "kamenným 
srdcem", ale srdce uzdravené Ježíšem Kristem se nazývá "srdcem z masa". To lze 
považovat za transplantaci srdce!  

 

Ezechiel 36,26 Nové srdce vám dám i já a nového ducha do vás vložím; odejmu z 
vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 

 

Nové uzdravené srdce je nyní v souladu s Bohem; je schopné pojmout Boží lásku a 
pokoj. Všechny ty emoce, které nyní člověka trápí, mohou být natrvalo ukončeny 
a my jsme osvobozeni, abychom mohli žít s Božím pokojem v srdci. 
Prostřednictvím mocné síly Ducha svatého je nyní Bůh schopen usmrtit strach, 
úzkost a deprese, které trápí tolik lidí. 

  



2 Timoteovi 1,7 Bůh nám totiž nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a 
zdravého rozumu. 

 

Bůh stvořil uzdravené srdce tak, aby obsahovalo jeho lásku a pokoj. Jak rosteme v 
Bohu, roste v nás jeho láska a pokoj do té míry, že nám nic nemůže vzít jeho pokoj 
a nic nemůže vyčerpat jeho lásku z našeho srdce. Bůh poslal Ježíše Krista, aby 
uzdravil lidi se zlomeným srdcem, abychom mohli žít s Bohem v plnosti jeho lásky 
a pokoje! 

 

Prvním krokem k uzdravení zlomeného srdce je uvěřit evangeliu Ježíše Krista. Než 
Bůh může uzdravit zlomené srdce, je třeba vyřešit problém s hříchem. Hřích je 
závažný a lidé jsou kvůli němu odděleni od Boha. Bůh poslal Ježíše Krista, aby tuto 
propast překlenul.  

 

Trestem za hřích je smrt, ale Ježíš Kristus prolil svou krev a zemřel na kříži, čímž 
zaplatil trest za váš hřích. To znamená odpuštění a smíření s Bohem skrze pokání z 
hříchu. To vám také dává jistotu věčného života s Bohem. Po vyřešení problému 
hříchu může Bůh uzdravit vaše srdce. 

 

Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

 

Další krok se týká vašeho odpuštění vůči druhým. Toto odpuštění se může týkat 
jiné osoby, například rodičů, vás samotných, nebo dokonce smíření s Bohem. 
Skrze Ježíše Krista nám Bůh odpouští všechny naše hříchy a vyžaduje, abychom 
odpustili všem, kteří proti nám zhřešili a zlomili nám srdce. 

 

Matouš 6,14 Neboť jestliže vy odpustíte lidem jejich viny, i váš nebeský Otec vám 
odpustí: 



 

Pokud má někdo pocit, že událost, která mu zlomila srdce, byla tak závažná, že ji 
nelze odpustit, pak se takový člověk musí obrátit k Bohu a požádat ho o Boží 
milost a lásku, aby mohl odpustit. Bůh vám dá vše, co je třeba, abyste mohli 
odpustit. 

 

Toto odpuštění se týká i vás samotných, protože někteří lidé se dopustili hříchů, o 
kterých mají pocit, že je Bůh neodpustí. To platí zejména pro ženu, která 
podstoupila potrat. Pokud toho lituje a obrátí se k Ježíši Kristu jako ke svému 
Spasiteli, Bůh jí odpustí. Musí přijmout jeho odpuštění, aby její srdce bylo 
uzdraveno. 

 

Jiní mají vůči Bohu zášť, ať už z jakéhokoli důvodu. Tuto zášť je třeba Bohu vyznat, 
aby její srdce bylo uzdraveno. Jakmile člověk odpustí čemukoli nebo komukoli, 
kdo mu zlomil srdce, Bůh nyní může toto srdce uzdravit a osvobodit tohoto 
člověka. 

 

Uzdravení lidí se zlomeným srdcem je pro Boha nesmírně důležité. Není to pro Něj 
podružná záležitost, ale řadí se hned za evangelium Ježíše Krista o věčném 
spasení. Skrze víru v Ježíše Krista nám Bůh poskytl vše, co potřebujeme, abychom 
mohli žít s uzdraveným srdcem, které je plné Boží lásky a pokoje. 

 

Bůh jako váš Abba Otec 

 

Římanům 8,15 Neboť jste nepřijali ducha opětovného otroctví strachu, ale přijali 
jste Ducha adopce, v němž voláme: Abba, Otče! 

 

Skutečně úžasné je, že Stvořitel vesmíru chce mít s vámi vztah jako váš Abba, 
Otče! Slovo "abba" je hebrejský výraz pro "tátu". Jakmile je člověk osvobozen od 



trestu za hřích a má uzdravené srdce, Bůh s ním touží navázat zvláštní vztah. Když 
je Bůh vaším Abba, můžete mu zcela důvěřovat, že vás ochrání i zaopatří ve všech 
oblastech vašeho života. Nejste odkázáni sami na sebe, ale jste v bezpečí s Abbou, 
který chce, abyste se u něj cítili v bezpečí. 

 

Pokud jste vyrůstali s otcem, který vás zneužíval, je pravděpodobné, že stejně 
budete vnímat i Boha. Pokud jste vyrůstali bez otce nebo s otcem, který vás 
odmítal, pak se vám Bůh může zdát stejně lhostejný a vzdálený. Boha skutečně 
vnímáme tak, jak jsme byli vychováváni v dětství. Proto je tak důležité, aby rodiče 
vychovávali své děti s láskou a přijetím. 

 

Když svůj život odevzdáte Bohu skrze Ježíše Krista, zjeví se vám jako Abba Otec. 
Bůh touží žít tímto způsobem s vámi. Může to trvat nějakou dobu, ale když 
zůstanete Bohu věrní skrze jeho slovo, bude s vámi žít jako Abba Otec. 

 

Modlitba za zlomené srdce 

 

"Bože, vyznávám ti svůj hřích a činím z něj pokání. Věřím, že Ježíš Kristus prolil 
svou krev na kříži a zemřel za můj hřích a poté byl tělesně vzkříšen z mrtvých. 
Vyznávám Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a uvědomuji si, že nyní mám 
věčný život s tebou jako svým Abba Otcem a svým Bohem. 

 

Prosím tě jako Otec, abys uzdravil mé zlomené srdce. Odpouštím každému, kdo 
mi zlomil srdce. Prosím, uzdrav ho ze strachu, úzkosti, hrůzy, nenávisti, deprese, 
hořkosti a odmítání a zbav mě drog, alkoholu a všech závislostí. Děkuji ti, že jsi 
poslal Ježíše Krista, aby mě osvobodil od hříchu, uzdravil mé zlomené srdce a 
přivedl mě k tobě jako k mému Abba Otci." 

 



Lukáš 4,18 Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal, abych hlásal 
evangelium chudým, poslal mě uzdravovat zlomené srdce, hlásat zajatcům 
vysvobození a slepým navrácení zraku, propustit na svobodu potlučené, 
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