
„Prorocké slovo pro český národ + biblický výklad“  

KS Praha – region Střed, 12.5. 2019  - Martin Benc a Petr Kácha  
 

Klíč k srdci českého národa - Miloš Kačírek, 18. 4. 2018 
Stál jsem na ulici jako součást skupiny křesťanů, kteří hráli (chválili) a vesele se 
chovali. Kolem šla paní ve středním věku a začala nadávat. Měla velké a 
smutné oči. Řekl jsem jí, ať se nezlobí, že je to radostná mládež. Byla ještě 
nazlobenější. Zeptal jsem se jí, zda nepotřebuje nějak pomoci. Zrychlila krok a 
odcházela pryč. Ještě jsem za ní zavolal, že bych se rád pomodlil za uzdravení 
jejích ledvin. Zastavila se a ptala se, jak to vím. Pak ale zase nazlobeně chtěla 
odejít. Řekl jsem jí, že za to nemůžu, že od ní odešel její manžel. V tu chvíli, 
kdy jsem to vyslovil, jsem věděl, že ten manžel byl křesťan. Řekl jsem jí, že 
mne to mrzí, že ji opustil manžel a že znám někoho, kdo jí nikdy neopustí. Až 
nyní se doopravdy zastavila a byla otevřená k modlitbě a zvěstování o Ježíši. 
 
Výklad od Miloše Kačírka: 
Žena představuje Český národ, který je alergický (nahněvaný) na cokoli, co je 
spojeno s křesťanstvím. Protože ho v historii opravdové křesťanství opustilo. 
Klíčem k srdci národa je omluva církve, za to, že křesťané špatně 
reprezentovali Boží království a tímto způsobem národ „opustili“. Teprve po 
této omluvě byla žena - národ ochotna nechat se uzdravit skrze modlitbu a 
naslouchat zvěsti o Ježíši. 
 
Výklad Martina Bence 
 

V proroctví jsou dvě roviny: 
 

1. Praktický způsob chování nás křesťanů. Máme chválit Boha, ale stává 
se, že některé lidi to provokuje a začnou se chovat nepřátelsky. Co 
máme v tu chvíli dělat? Prosit Boha o zjevení skrytých věcí a v případě, 
že je Bůh zjeví, sdělit to adresátovi (Miloš se měl modlit za uzdravení 
ledvin procházející ženy). To ale nestačilo, žena to odmítla. Miloš se dále 
doptával Ducha svatého a dostal odpověď o zradě manžela. Na to žena 
zareagovala a Miloš jí mohl říct, že zná někoho, kdo ji nikdy neopustí - 
Ježíše Krista. Zde je praktická ukázka toho, že se máme doptávat Ducha 
svatého ne jednou, ale vícekrát. 
 

2. Rovina, která se týká Českého národa. Zde je národem žena, která 
odmítá církev, protože ji zradil manžel - křesťan. Manžel symbolizuje 
Církev s velkým C, tedy všechny křesťany. Výklad pro nás, jako Církev, je 
ten, že máme činit pokání za skutky církve i když s nimi nemáme přímou 



vazbu. Máme se v příhodnou chvíli, kterou nám zjeví Duch svatý, omluvit 
někomu, kdo nenávidí církev, za zlé činy, které církev provedla v 
minulosti. Církev v minulosti mnohdy neplnila svou funkci a dopouštěla 
se zrady biblických hodnot. To samé je možné udělat na úrovni autorit 
různých denominací Církve. Bylo by dobré, aby v Bohem danou chvíli, 
byly autority křesťanských denominací ochotny činit pokání za hříchy 
církve, které národ pociťuje. Toto je nutné připravit duchovně, modlit 
se, nezapomenout na to. 

 

(Martinův výklad je proveden na základě následného rozhovoru s Milošem 
Kačírkem.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Slovo z Písma - Petr Kácha 
 

A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a 
vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, 
odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. 
2. Par 7,14 
 
1. Postoj pokory je klíčem. (Př 25,15 Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a 
    měkký jazyk láme kosti.) 
2. Modlitba mění duchovní prostředí (2. Kor 10,4 Zbraně našeho boje 
    nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.) 
3. Hledání Boží vůle jako součást našeho života (Lk 22,42b "ne má, nýbrž 
    tvá vůle se staň.“) 
4. Odvrátit se od toho, co je špatně (1. Te 5,21 Zkoumejte, co se líbí 
    Pánu.) 
5. Bůh odpustí a uzdraví zemi (Pláč 2,13 Jaké svědectví o tobě vydám,  
    čemu tě připodobním, jeruzalémská dcero? K čemu tě přirovnám, čím  
    tě potěším, panno, dcero sijónská? Tvá těžká rána je veliká jak moře,  
    kdo tě uzdraví?) - Bůh uzdravuje nejen lidi, ale země a města!  
 


