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Závislý
mozek

„Některé lidské zvyky jsou jako popínavé víno; zničí 
strom, jehož mají být okrasou.“

Abraham Lincoln

ať udělám cokoli, nic nezmění špatný 
osud, pro který jsem se narodil. Život, 
jaký jsem vedl, se mi líbil a všechno to 
nebezpečí či pobyty ve vězení jsem bral 
jako riziko povolání. Obklopovali mě 
lidé, kteří se ani trochu nezabývali bu-
doucností. 

Když mi bylo dvanáct, zdál se mi 
sen: Letěl jsem s hejnem orlů a snášel se 
dolů, abych nakrmil své mladší bratry 
a sestry. Bez ohledu na způsob života, 
který jsem si zvolil, vždycky jsem tou-
žil po tom, abych mohl svým sourozen-
cům pomoct žít lépe a něco dobrého je 
naučit. V té době jsem však jezdil sám 
napříč Spojenými státy a příbuzné jsem 
kontaktoval jen výjimečně.

Nakonec jsem se přihlásil k mari-
ňákům. Později jsem ale bez povolení 
opustil posádku a skončil v Massachu-
setts, kde jsem řídil hráčská doupata 
a nevěstince. Jednoho dne, když jsme 
vykrádali domov důchodců, se ve mně 
ozvalo svědomí. Vzpomněl jsem si 
na svoji pratetu, která mě vychováva-
la a brávala do kostela, kde jsem získal 
úctu ke starším lidem. Při vykrádání 
tohoto domova jsem se poprvé modlil. 
Řekl jsem: „Prosím, Bože, dej se mi po-
znat. Promluv ke mně v jazyce, kterému 
porozumím.“ Díky tomuto zážitku jsem 
si uvědomil, že nejsem stoprocentně 

Osobní příběh 

Drogy, drogové 
dealerství a smrt

Byl jsem nejstarší ze sedmi dětí. Má 
matka měla každé dítě s jiným mužem, 
nikdo z těchto otců s námi ale nežil. 
Protože doma mi chyběl mužský vzor, 
začal jsem se vzhlížet v chování starších 
chlápků ze sousedství. Laciné víno a ci-
garety byly na denním pořádku a to mně 
ještě nebylo ani dvanáct let. Už jedenác-
té narozeniny jsem strávil v zařízení pro 
mladistvé delikventy — kradl jsem totiž 
jízdní kola a dál je prodával. Ve třinác-
ti mě znovu zavřeli, protože jsem utekl 
z domova, a vyhodili mě ze školy. Pravi-
delně jsem bral drogy. 

Do osmnácti let jsem se třikrát pře-
dávkoval, přičemž lékaři dvakrát zapsali 
do svých záznamů, že jsem klinicky mrt-
vý. Do devatenácti let jsem byl čtrnáct-
krát za mřížemi v osmi různých státech. 
Později jsem musel spáchat snad dalších 
tisíc zločinů, které souvisely s drogami, 
včetně vražd a loupeží. Za tyto zločiny 
jsem však nebyl nikdy potrestán.

Od dětství jsem se cítil předurče-
ný k záhubě. Byl jsem přesvědčený, že 
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zlý, ale také mi bylo jasné, že nejsem ani 
žádný anděl.

Brzy jsem Massachusetts opustil 
a v ukradeném autě, v jehož kufru ležela 
spousta zbraní, drog i peněz, jsem mířil 
do Alabamy. Když jsem projížděl New 
Yorkem, chytili mě a poslali do náprav-
ného zařízení v Rikers Island. Tam jsem 
vzal poprvé do rukou Bibli — a četl ji 
v jednom kuse celé tři týdny. Z Rikers 
Island mě pustili, abych strávil osmnáct 
měsíců v reintegračním programu. V té 
době jsem už byl vážným studentem 
Bible. Naplňovala mě naděje a odhodlá-
ní změnit způsob života tak, abych mo-
hl odejít a uskutečnit svůj sen: pomoci 
sourozencům. 

Svoboda, kterou jsem nalezl, stojí 
na třech jednoduchých krocích:

Krok 1: Přijetí. 
Nemohu zvítězit bez moci Božího slova, 
které mě vede (J 15,5, poslední část).

Krok 2: Víra. 

Mohu zvítězit nad vším v moci Božího 
slova, které mne podpírá (Fp 4,13).

Krok 3: Přiznání. 

Bůh je spravedlivý a já jsem špatný. 
Boží slovo je věrné a očisťuje mne od vší 
nepravosti (1J 1,9).

A tak jsem už třicet let zachráněný!

V mém životě bylo období, kdy jsem 
nenáviděl Boží zákon i lidi. Dnes je 
mým oblíbeným textem J 14,15: „Mi-
lujete-li mne, budete zachovávat má 
přikázání.“ Pán vepsal svá přikázání 
do mého srdce. 

Jsem už více než pětadvacet let že-
natý, mám jednoho syna, tři dcery a pět 
vnoučat. Dvacet let sloužím jako star-
ší v našem místním sboru a přes dva-
cet let jako vězeňský kaplan. Jsem také 
 koordinátorem křesťanských služeb-
ností ve věznicích v oblasti, kde bydlím. 
Dnes prožívám svůj sen — vznáším se 
svobodně jako orel a pomáhám jiným 
 lidem, aby mohli zakusit totéž. 

 Tony Hall

Osobní příběh 

Kouření a drogy

Když jsem byl mladý, diagnostikova-
li mi vážnou alergii na různé potraviny. 
Vzhledem k této alergii a lékům, které 
jsem musel užívat, bylo pro mě velmi 
obtížné cítit se normálně a soustředit se 
na běžné úkoly. Své onemocnění i léky 
jsem špatně snášel. Abych se vypořádal 
s pocity selhávání, začal jsem experi-
mentovat s návykovými látkami — nej-
prve s cigaretami. V honbě za příjemný-
mi pocity a ve snaze získat kontrolu nad 
svými emocemi a okolním prostředím 
jsem přešel na tvrdší drogy. Všechny pe-
níze, veškerý čas a energii jsem věnoval 
na to, abych se cítil „dobře“. Tato „pár-
ty“ trvala téměř tři roky.

Sestra, která žila nedaleko, si všimla 
mého zhoršujícího se stavu. Prostřed-
nictvím řady událostí se jí podařilo do-
stat mě do reintegračního programu. 
Začal jsem jíst zdravou stravu, pobý-
vat hojně na čerstvém vzduchu a cvičit. 
Současně jsem uzavíral nová přátelství. 
V té době jsem navázal vztah také s Bo-
hem. 
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kdykoliv předtím. Nakonec jsem nalezl 
něco, co mi drogy nemohly dát: schop-
nosti a sebedůvěru. 

Teď už jsem déle než osm let čis-
tý. Ano, stalo se mi, že jsem se vrátil 
ke svým dřívějším zvykům, ale násled-
ky byly tak strašné a můj „nový život“ 
mi tolik chyběl, že jsem s tím záhy opět 
skoncoval. Opakování textů Písma se-
hrálo klíčovou roli v tom, že jsem si uvě-
domil velikost Božího odpuštění i to, že 
Bůh dává sílu těm, kdo litují svých chyb. 

Dnes se mi daří o hodně lépe. Dívám 
se kupředu a jsem otevřený novým pří-
ležitostem. Nejsem už závislý na žádné 
návykové látce. Znám Boha Stvořitele, 
který chce, abych se cítil dobře a zachá-
zel sám se sebou s respektem a důstoj-
ností. Už nenarušuji své vztahy s jinými 
lidmi, zvláště ne s těmi, na kterých mi 
záleží. Drogy a další závislosti pro mě 
představují selhávání a pouta, zatímco 
ukázněný životní styl je zdrojem oprav-
dového klidu a skutečné síly.

 Richard Constantinescu

Asi po dvou měsících jsem si jednoho 
dne při modlitbě uvědomil, jak zbyteč-
ně jsem utrácel peníze a čas a zároveň si 
ničil zdraví. Všechnu tu bídu jsem pře-
nášel i na své okolí. Celkem mi trvalo 
šest měsíců, než jsem pochopil, jak mě 
závislost na drogách ničila. 

Dva roky po skončení reintegračního 
programu jsem ještě stále míval haluci-
nace. Paměť byla horší než před začátkem 
braní návykových látek. Měl jsem strach, 
že užívání těžkých drog natrvalo poško-
dilo můj mozek. Navštívil jsem místního 
duchovního a požádal ho o radu, protože 
byl kdysi také závislý na drogách. Poradil 
mi, abych dělal to, co on: četl Bibli a sna-
žil se zapamatovat si její části. 

Nikdy dříve jsem si žádné verše ne-
zapamatoval, ale jeho radu jsem přijal. 
Co jsem mohl ztratit? Úžasné bylo, že 
jsem po dvou měsících zaregistroval 
změnu — můj mozek se vyčistil a byl 
jsem schopen zapamatovat si dokonce 
celé pasáže z Bible. A pamatoval jsem si 
lépe i jiné věci! Byl jsem nadšený. Zaží-
val jsem víc radosti, klidu a důvěry než 
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Odpovězte na následující otázky:

 Jaký význam má osvojovat si správné návyky? Jaký je jejich 
pozitivní vliv? Jak se člověk učí pozitivním zvykům? 

 Předmětem závislosti může být buď návyková látka, nebo 
návykové chování.  

 Jak může člověk poznat, že je na něčem závislý?  

 Uveďte příznaky, které se dostavují u abstinujícího člověka. 

 Může se závislost rozvinout u každého? Přečtěte si Ř 6,16  
a Žd 2,14.15. Jak popisují tyto biblické pasáže základní stav 
všeho lidstva? 

 Jaký je rozvoj závislostí? Jak může člověku pomoci jeho postoj, 
životní styl nebo okolí, aby se vyhnul destruktivním zvykům? 

 Jak může člověk získat sílu, když je slabý?  
Přečtěte si L 4,18; Ř 5,6 a Iz 40,29. Co říkají tyto biblické verše 
o pomoci, která je všem k dispozici?

Odpovědi naleznete na konci pracovního sešitu.
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