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Cesta do vesmíru mne zcela změnila, můj život nyní dostal hlubší smysl. Předtím jsem 
dával přednost sobeckému způsobu života, žil jsem rychle a na vysoké noze. Avšak let 
na Měsíc mě naučil pokoře, skromnosti. Začal jsem si vážit života, lidí…  

Na Měsíci to není tak pěkné jako na Zemi – nejsou 
tu stromy, květy, tráva, všude jen samé kamení a 
prach. Máte zcela zvláštní pocit, když vidíte svoje 
otisky nohou na jiném světě. pak ale pohlédnete 
nahoru a užasnete: uvidíte naši Zemi. Je krásná. 
Namodralá visí nepohnutě v černém prostoru, 
zahalená do bílých oblaků. Je najednou tak daleko, 
malinká, zranitelná, křehká jako kulička. Pomyslel 
jsem si – když je Země tak malá, což teprve já? 

Jsem méně než prach v nekonečném vesmíru…  
Na Zemi nebyl vidět žádný náznak lidské činnosti, 
žádná města, stavby, bohatství, moc – nic, za čím 
se člověk pachtí. Uvědomil jsem si, že naše Země 
je velmi zvláštním a krásným místem ve vesmíru, 
že je dílem Božích rukou a že Bůh miluje Zemi a 
lidi na ní. Můj pohled na život se úplně změnil. 
Vrátil jsem se z kosmu jako člověk, jehož víra byla 
prohloubena.  

Když stojíte na měsíci a pohlédnete nahoru užasnete: uvidíte naši Zemi. Je krásná. Namodralá visí nepohnutě v 
černém prostoru, zahalená do bílých oblaků. Je najednou tak daleko, malinká, zranitelná, křehká jako kulička. 
Pomyslel jsem si – když je Země tak malá, což teprve já? Jsem méně než prach v nekonečném vesmíru…  
 



 
 

Boží ochrana po celou cestu 
 
Lidé na celé Zemi se za nás neustále modlili. 
Miliony lidí se přimlouvaly za tři osamělé muže v 
kosmu. A Bůh na modlitby odpovídal. V mnoha 
situacích jsme prožívali zázračný Boží zásah. 
Například hned první den nám nefungovalo řízení 
předních kol u lunárního vozidla. Ani v Houstonu 
nepřišli na to, kde je chyba. Když jsme na druhý 
den vyjeli, bylo vše v pořádku. Nechápali jsme, jak 
je to možné. Zřejmě to byla odpověď na modlitby. 
Bůh může nadpřirozeným způsobem do našich 
životů zasahovat.  
 

 

Lidé se ptají: Existuje Bůh? 
 
Když se první ruský kosmonaut Jurij Gagarin vrátil 
na Zemi, řekl: „Boha jsem tam nahoře nikde 
neviděl“. Jedno děvče ze Švédska mu napsalo 
dopis. Byl prostý a stálo v něm: „Pane, letěl jste do 
vesmíru a říkáte, že jste neviděl Boha? Já bych se 
Vás ráda zeptala, máte-li čisté srdce. Protože Bible 
říká: »Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni 
uzří Boha« (Matouš 5,8).“  
 
Dnes potřebuje lidstvo Boha stejně jako před 2000 
lety. Lidé se nezměnili, šíří kolem sebe zlo, které 
ničí jednotlivce, rodiny i celé národy. Všichni jsme 
totiž v zajetí hříchu. Ale Bůh poslal na naši Zem 
svého Syna – Ježíše Krista, aby nás osvobodil. On 
chce proměnit naše životy, naše srdce. Přišel, 
abychom měli lásku, radost a pokoj. Jenom On 
může dát odpověď na problémy dnešního světa. 
Ježíš je naše naděje do budoucnosti.  
 
Nikdo není jako Ježíš. Nikdo nečinil takové 
zázraky jako On. Byl za nás ukřižován, jeho krev 
byla vylita na odpuštění našich vin. A tím, že vstal 
z mrtvých, zvítězil i nad samotnou smrtí! Řekl:  

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne.“ (Bible, Janovo evangelium 
14,6)  

 

Více než pozemšťan! 
 
Poznal jsem, že stát se Božím dítětem je 
nejdůležitější v životě člověka. Když Ježíše 
poprosíte o odpuštění hříchů a pozvete ho aby řídil 
váš život, budete žít pod jeho ochranou a 
požehnáním. Můžete být víc než pozemšťan, a 
přitom vůbec nemusíte vzlétnout do kosmu. To je 
moje poselství k vám.  

Jako první vyzkoušeli měsíční vozidlo „Rover“. 
Najezdili s ním po povrchu měsíce téměř 30 km. 

 
 

James Benson Irwin 
(1930-1991)  
 
americký astronaut, člen 
expedice APOLLO 15, osmý 
člověk na Měsíci. Spolu s A. 
M. Wordenem a D. R. Scottem 
odstartoval z mysu Canaveral 
dne 26. července 1971. Bylo 
mu 41 let, na cestu se 
připravoval 5 roků. První také 
vyzkoušeli měsíční vozidlo „Rover“. Najezdili s 
ním téměř 30 km. Pak je zaparkovali 100 m od 
lunárního modulu, kamera snímala poprvé start z 
Měsíce. Úspěšný návrat na Zemi byl 7. srpna 1971. 
 
Po návratu z Měsíce napsal J.B.Irwin mnoho knih o 
své cestě do kosmu. Stal se kazatelem a založil v 
Coloradu organizaci Výškový let (High Flight 
Foundation), která se věnuje šíření evangelia po 
celém světě. V květnu 1990 navštívil 
Československo. Při této návštěvě předal 
prezidentu Václavu Havlovi naši vlajku, kterou měl 
s sebou na Měsíci.                       (Z knihy Víc jako pozemšťan) 
 

Modul APOLLO 15 a měsíční vozítko ROVER 


