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. .. ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v 
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“  Skutky 1,8 
 
 

 
  

 

 

CO ROZPROSTŘEME PŘED JEŽÍŠEM? 
 
„Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své 
pláště a on se na ně posadil. Velké množství lidu 
pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze 
stromu ratolesti a stlali je na cestu."  
 
Úplně to vidím před sebou: Lidé se mačkají, prostírají své 

pláště, mávají, jásají, tlačí se jeden na druhého... Jsou mezi 

nimi nejen ti úplně chudí, kteří kladou na zem svoje jediné 

chatrné oblečení, protože víc dát nemohou. Ale jsou tam v 

davu určitě i ti bohatší, kterým se třeba zase až tak moc 

nechce klást svoje šaty na zem a nechat po nich šlapat osla 

s Ježíšem na hřbetě. Někteří rozprostírají svoje roucha tře-

ba jenom proto, že to "tak dělají všichni". Někteří ale hlav-

ně proto, protože v Ježíši vidí svého krále a chtějí mu pro-

kázat čest. Ať už jsou jejich pohnutky jakékoliv, všichni 

nakonec odkládají svoje roucha a kladou je před Ježíše. 

A tak mě napadlo: "Co my rozprostřeme před Ježíšem na 

Jeho cestě do našeho srdce?" 

Položíme mu k nohám všechno, co máme a co jsme, byť se 

nám to zdá ubohé a maličké? 

Nebude nám líto vzdát se také něčeho pro nás cenného?  

Dokážeme se vzdát svých představ, svých tužeb, nákloností 

a položit je Ježíšovi k nohám? 

Přeji všem požehnané a správně prožité Velikonoce.   

                                                                  Helena Sapáková 

ČTENÍ BIBLE NA RADNICI 

Jedna známá mě oslovila, jestli bych jí nechtěla 
pomoci při akci Bible 24. Před Velikonočními svátky 
se v našem městě 24 hodin četl Nový zákon. (I celou 
noc!) Četl primátor města, zastupitelé města, ředitel 
banky,... Významní i ne tak významní v očích světa, 
věřící i nevěřící, protestanti i katolíci, pravoslavný 
kněz úžasně hřímal některou z epištol, to byl až 
umělecký zážitek. 
A všichni četli Boží slovo – Písmo svaté. Z katolíků 
tam byl ředitel Maltézské pomoci, ředitel Hospicu, 
kněží, řádové sestry, farníci z různých far, ale i žáci 
základní církevní školy, studenti církevního gymnázia. 
Všichni četli do mikrofonu Boží slovo! Četli slova o 
smilnících, cizoložnících, homosexualitě, touze po 
penězích, lakomství, kdo kradl, ať už nekrade, na 
studentky vyšla pasáž o panenství, na velice 
suverénního ředitele banky o smilstvu a cizoložství... 
(Předtím mi říkal, že ani neví, co bude číst. – Asi se u 
mikrofonu tiše divil. :o) 
Já jsem byla koordinátorka, která lidi přivítala, nabídla 
občerstvení, informovala, který úsek a v kolik hodin 
budou číst, a pak jsem šla se skupinkou do kaple. 
Hodinu trval jeden blok, kde čtenáři nejen četli svůj 
úsek, ale také poslouchali ostatní. Cítila jsem velkou 
Boží přítomnost, měla jsem překypující radost. Dotklo 
se mě mnoho Božího slova. Katolíci četli Boží slovo 
spolu s protestanty a já jsem prožívala, že jsme všichni  
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Kristovi, součást Jeho těla a On - naše hlava - má velkou 
radost. 
Lidi zlatí, od 8 hodin do 17.30 jsem skoro pořád 
poslouchala Boží slovo. To bylo nebe! Vřele doporučuji 

všem.☺ Věřím, že to mělo duchovně velký vliv na naše 
město.                                                     Veronika Salomonová 

 
-- 

 
MARTA A MARIA 

 
"I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městeč-
ka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do 
domu svého. A ta měla sestru, jménem Marii, kte-
ráž seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova 
jeho. Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě. 
Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-li o to pé-
če, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Pro-
tož rci jí, ať mi pomůž. A odpověděv, řekl jí Ježíš: 
Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mno-
hých věcech. Ale jednohoť jest potřebí. Mariať 
dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od 
ní."                              (Lk 10,38-42 – Bible kralická) 
 
Toho večera pak vešla Marta k sousedce své Támar, ženě 
Jakuba Grünfelda, kteráž ležela v šestinedělí; a vidouc, že 
žár v krbu pohasíná, naložila polen a usedla u ohniště, aby 
roznítila oheň. A když vyšlehly živé plameny, dívala se ona 
Marta do ohně a mlčela. 
Řekla pak paní Támar: "To jste hodná, Martičko. Vy se to-
lik nastaráte, ani nevím, jak vám to odplatit." 
Ale Marta neřekla nic, aniž odvrátila svých očí od ohně. 
Tu zeptala se paní Támar řkouc: "Je to pravda, Martičko, 
že dnes byl u vás Rabbi z Nazaretu?" 
I odpověděla Marta: "Byl." 
I sepnula paní Támar ruce a řekla: "To jste měla radost, 
slečno Marto; já vím, k nám on by nešel, ale vy si to zaslou-
žíte, vy jste tak dobrá hospodyně." 
Tu sklonila se Marta k ohni, prudce rovnala polena a pravi-
la: "Já vám řeknu, paní Támar, já bych se raději neviděla. 
Kdepak by mne napadlo, že teď, před svátky ... Dobrá, 
myslím si, vyperu si nejdřív ... To víte, naše Marie, co ta 
toho prádla nadělá. Tak já to nevyprané prádlo házím na 
hromadu, a najednou »Dobrý den, děvčata«, a on stojí na 
prahu! Já začnu volat »Marie, Marie, pojď sem«, aby mně 
jako pomohla honem uklidit tu hromadu košil, - Mařka 
přiletí, rozcuchaná, a jak ho vidí, začne křičet jako smyslů 
zbavená: »Mistře, Mistře, vy jste k nám přišel?« a bums, už 
je před ním na kolenou, vzlyká a ruce mu líbá, paní Támar, 
já jsem se za ni styděla, co si Mistr musel myslit, taková 
potřeštěná hysterka, a teď ty špinavé hadry všude, já vám 
stěží ze sebe vypravila: »Mistře, sedněte si«, a sbírám to 
prádlo; a Marie ho tahá za ruku a vzlyká: »Mistře, mluvte, 
povězte nám něco, Rabbóni« Považte si, paní Támar, ona 
mu říká Rabbóni! A všude samý nepořádek, to víte, jako 
když se pere, ani zameteno nebylo ... co si on musel o nás 
myslet!" 
"No víte, Martičko," těšila ji paní Grünfeldová, "mužští si 
té trochy nepořádku zhruba nevšimnou. Já je znám." 
"A i kdyby," prohlásila Marta s tvrdě svítícíma očima. "Po-
řádek má být. Koukejte se, paní Grünfeldová, když byl Mis-
tr na obědě u toho celníka, tak to Marie dovedla mu umýt 
slzami nohy a utřít je svými vlasy. Já vám řeknu, paní Tá-
mar, něco takového bych si já ani netroufala, ale aspoň tu  

 
čistou podlahu bych mu chtěla dát pod nohy. To zas 
ano. A položit před něj ten pěkný kobereček, víte, ten z 
Damašku. A ne špinavé prádlo. Utírat mu nohy slzami 
a vlasy, to Mařka svede; ale aby se aspoň učesala, když 
přijde, to ne; a utřít před ním podlahu, to taky ne. Jen 
si před ním kecnout na zem a dělat takovéhle oči, a teď 
povídej, Rabbóni!" 
"A povídal?" ptala se dychtivě paní Támar. 
"Povídal," děla Marta pomalu. "Usmíval se a mluvil k 
Marii. To víte, já nejdřív uklidit to prádlo, a pak mu 
podat aspoň trochu toho kozího mléka a kousek chle-
ba ... Vypadal ušlý a unavený; já vám měla na jazyku, 
Mistře, já vám přinesu polštáře, odpočiňte si chvilen-
ku, zdřímněte si, my budeme tiché jako dušičky, ani 
dýchat nebudem, ale to víte, paní Grünfeldová, člověk 
mu nechce skákat do řeči. A tak jsem jen chodila po 
špičkách, aby se Marie dovtípila, že má být ticho, ale 
kdepak!" »Povídejte ještě, Mistře, prosím, prosím, ješ-
tě něco,« a on, dobrák, se usmíval a mluvil." 
"Ach, to bych chtěla slyšet, co říkal," vzdychla paní 
Támar. 
"Já taky, paní Támar," řekla suše Marta. "Ale někdo 
musel pro něho ochladit to mléko, aby bylo svěží. A 
někdo taky musel sehnat trochu medu na chleba. Po-
tom zaskočit k Efraimovým - já to Efraimce slíbila, že 
sem tam dokouknu na její děcka, když ona musí do 
trhu, to víte, paní Grünfeld, taková stará panna jako já 
je někdy k něčemu taky dobrá. Kdyby aspoň byl náš 
bratr Lazar doma! Ale když Lazar ráno viděl, že se bu-
de prát, povídá: »Holky, nic, já se ztratím; ale ty, Mar-
to, dávej pozor, kdyby tudy šel ten kořenář z Libanonu, 
kup pro mne to prsní thé,« - on je totiž náš Lazar nějak 
špatný na prsa, paní Támar, jde nám moc dolů. A tak 
jsem si pořád myslela, kdyby se Lazar vrátil, dokud je 
tu Mistr, já věřím, paní Grünfeld, že on by nám Lazara 
uzdravil; jak jsem slyšela něčí kroky, už jsem letěla 
před dům a na každého volala: »Pane Ašer, pane Lévi, 
pane Išachar, kdybyste potkal bratra Lazara, že má 
hned, ale hned přijít domů!« A při tom vyhlížet toho 
kořenáře - já nevěděla, co dřív." 
"To já znám," pravila paní Grünfeldová. "Rodina dá 
jednomu starosti." 
"Copak starosti," mluvila Marta. "Ale helejte, paní 
Grünfeld, jeden by taky chtěl poslouchat slovo Boží. Já 
jsem jen hloupá ženská, taková služka jsem, říkám si, 
někdo to musí dělat, někdo musí vařit a prát a spravo-
vat hadry a smejčit, a když naše Mařka na to nemá po-
vahu ... Ona už není tak krásná, jako byla dřív, paní 
Támar; ale ona bývala taková krasavice, že - že - že 
jsem jí prostě musela sloužit, víte? A přitom si každý 
myslí, že jsem zlá - paní Grünfeldová, vy to znáte, zlá a 
nešťastná ženská nemůže nic dobře uvařit, a já nejsem 
špatná kuchařka. Když je Marie krásná, ať Marta dobře 
vaří, no nemám pravdu?  
Ale paní Támar, to vy snad taky znáte: někdy člověk na 
chvilku, jen na chvilinku složí ruce do klína, a pak mu 
přijdou takové divné myšlenky: že ti snad někdo něco 
poví nebo se na tebe tak nějak podívá ... jako by ti ří-
kal: Dceruško, svou lásku nám strojíš a sebe celou 
nám dáváš, svým tělem smejčíš a udržuješ všechno 
čistotou své duše; vcházíme do tvého domu, jako bys 
to ty sama byla. Marto, i ty jsi svým způsobem milova-
la mnoho." 
"Ba, je to tak," řekla paní Grünfeldová. "A kdybyste  
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měla šest dětí, Martičko, jako já, tak byste to teprve viděla." 
 
Tu pravila Marta: "Paní Grünfeld, když tak najednou přišel 
on, Mistr Nazaretský, já jsem se až zhrozila: snad ... snad 
přichází říci to krásné, nač jako bych tolik let čekala a 
zrovna do toho nepořádku! Já měla srdce až v krku, mluvit 
jsem nemohla - já jsem si řekla: to přejde, jsem hloupá 
ženská, zatím namočím prádlo a zaskočím k Efraimovým a 
pošlu pro našeho Lazara a zaženu ze dvorka slepice, aby ho 
nerušily. A pak, když bylo všecko v pořádku, přišla na mne 
taková krásná jistota: že teď jsem připravena slyšet slovo 
Boží. Tak jsem tiše, tichounce šla do světnice, kde on seděl 
a mluvil. Marie mu seděla u nohou, oči s něho nespouště-
la." Marta se suše zasmála. "Mne napadlo, jak bych asi já 
vypadala, kdybych tak na něho poulila oči! A tu on, paní 
Grünfeld, se na mne tak vlídně a jasně podíval, jako by 
chtěl něco říci.  
A já najednou vidím - Bože, ten je hubený! to víte, nikde 
nic pořádného nesní, ani toho chleba a medu se skoro net-
kl. A tu mne napadlo: holoubata! Já mu udělám holouba-
ta! Pošlu Mařku pro ně do trhu, a on si zatím chvilinku 
odpočine. »Mařenko, « povídám, »pojď na okamžik do 
kuchyně.« Ale Marie nic, jako by byla slepá a hluchá." 
"To ona nechtěla nechávat hosta o samotě," pravila chlá-
cholivě paní Támar. 
"Kdyby si raději všímala," řekla tvrdě Marta, "aby měl co k 
jídlu; od toho jsme my ženské, no ne? A když jsem viděla, 
že Marie nic, jen kouká jako u vytržení, tak - paní Támar, 
já ani nevím, jak to přišlo, ale já to musela říci. »Pane,« 
povídám, »to ti je jedno, že má sestra mne nechá posluho-
vat samotnou? Řekni jí, ať mi v kuchyni pomůže!« Tak to 
ze mne vyhrklo." 
"No a řekl jí?" ptala se paní Grünfeldová. 
Tu vyhrkly slzy z palčivých očí Martiných. ",Marto, Marto, 
pečlivá jsi a staráš se o mnohé věci: ale jednoho jest potře-
bí, Marie si vyvolila lepší stránku a tu jí nikdo nevezme.' 
Tak nějak to, paní Támar, řekl." 
Bylo chvíli ticho. "A to bylo všechno, co promluvil?" ptala 
se paní Támar. 
"Všechno, pokud já vím," děla Marta, stírajíc si drsně slzy. 
"Pak jsem šla koupit ta holoubata - zloději jsou to na trhu, 
paní Grünfeld - a pekla jsem je, a uvařila pro vás tu polév-
ku z holubích drůbků." 
"To vím," pravila paní Grünfeldová. "Vy jste moc hodná, 
Martičko." 
"Nejsem," uryla Marta. "Abyste věděla, to bylo po prvé, že 
jsem holoubata dost nepropekla. Byla tvrdá: ale já - mně 
všechno padalo z rukou. Když já v něho tak nesmírně vě-
řím, paní Támar!" 
"Já taky," řekla zbožně paní Támar. "A co říkal jinak, Mar-
tičko? Co mluvil k Marii? Co učil?" 
"Nevím," řekla Marta. "Ptala jsem se Marie, ale to víte, jaké 
ona je třeštidlo - »Já už nevím,« povídala, »na mou duši, já 
bych ti nemohla poctivě říct ani slovo, ale bylo ti to tak 
úžasně krásné, Marto, a já jsem tak nesmírně šťastná ...«" 
"To taky stojí za to," uznala paní Támar. 
 
Tu Marta hlučně vysmrkala slzy a řekla: "Tak ukažte, paní 
Grünfeld, já vám převinu toho haranta." 
                                                                        Karel Čapek, 1932 
  

-- 
 

 
VELIKONOCE  

Zdeněk Svoboda 

 
V galerii pod širým nebem 

vystavili obraz, 
 

nahé zkřivené tělo 
visící na dřevě. 

 
Ale ten ponurý artefakt skličoval, 

nelahodil očím. 
 

A tak jej k nepoznání 
přemalovali. 

 
Posázeli roztomilými kuřátky, 

dovádivými zajíčky 
a umnými kraslicemi. 

 
A hned bylo všem veseleji 

v galerii pod širým nebem… 
 

-- 
 
 

ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ 
 

Stalo se to asi před 8 lety, týden před Velikonocemi. 

Ráno jsem se vzbudila a zničehonic jsem měla horečku 

a hrozné bolesti kloubů. Díky Pánu Bohu zrovna ten 

den měla přijet moje maminka. Jako na zavolanou. 

Celý den se starala o děti, zatímco já jsem v horečkách 

spala, nic jsem nejedla, bylo mi i zle od žaludku. Jako 

mimino jsem prospala den. Měla jsem celou dobu za-

pnutý kazeťák a poslouchala jsem velikonoční příběh 

ve všech 4 evangeliích. Občas jsem se vzbudila a slyše-

la o Pánu Ježíši, jak ho bili holí do hlavy, plivali na 

něho, posmívali se mu, zbičovali mu záda, vysvlékli 

ho, dali mu pít ocet, rouhali se mu a nakonec ho ukři-

žovali. Taky kvůli mně! Tak jsem se do toho vžila, že už 

mi ani ty moje bolesti nepřišly tak hrozné. Pak jsem si 

vzpomněla na verš, co se učila dcerka na biblickou 

soutěž: "Boj se Hospodina, od zlého se odvrať, 

to dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem." 

(Přísloví 3, 7-8)   Modlila jsem se, ať mě Pán Ježíš úpl-

ně očistí od všeho zlého, že se rozhoduju odvrátit od 

všeho zlého a pak jsem prosila za uzdravení pro mé 

tělo a za svěžest pro mé kosti, a ať už klouby nebolí. 

Prosila jsem Pána za další den, kéž jsem buď úplně fit 

nebo kéž mi pošle hlídání dětí. Maminka už přijet ne-

mohla a manžel musel do práce... No a druhý den jsem 

se vzbudila bez teploty, klouby nebolely a já jsem vy-

skočila a normálně fungovala a dokonce jsem odpo-

ledne umyla 4 okna a všechny podlahy v bytě. Byla 

jsem zcela zdravá, svěží a plná síly. Pán Ježíš je náš 

lékař, je živý a mocný!!!!!!!  

                                                       Veronika Salamonová 

  

-- 
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BOŽE MŮJ, BOŽE MŮJ.., PROČ JSI MĚ OPUSTIL?  

Když Ježíš učil v synagoze, všichni užasli a jeden 

druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné mo-

ci".      Srov. Mk 1,27  

Žijeme pod různým napětím a tlaky, ať už v práci nebo v 
rodině, ve vztazích, ve společnosti, politice... Prožíváme 
obavy ohledně našich nejbližších, ohledně budoucnosti své 
i budoucnosti naší země. Je to lidské a přirozené.  
Výše uvedený biblický citát říká, že Ježíšovo učení bylo 
plné moci. I my jsme toto už mnohokrát slyšeli. Proč se ta 
moc ale naplno neprojevuje i tam, kde to potřebujeme 
my?  
"Proč jsou lidé kolem mně tak omezení a zaslepení?"  
"Už nemám sílu."  
"Zase nedorozumění."  
"Proč se nedokážu víc ovládat?"  
"Proč jsem na to sám?"  
"Ztracené roky!"  
Zdá se, že Bůh jaksi nejedná, nechává nás napospas našim 
bojům. Možná si to nepřiznáme, ale podvědomě v sobě 
někdy dusíme skrytý hněv vůči Bohu: Buď mi nemůžeš 
pomoct, nebo ani nechceš; Ale skrývaný hněv nás blokuje.  
Mnohem lepší je dát svému hněvu, pochybám či lítosti 
otevřeně průchod v modlitbě. Tak jako žalmisté vykřičet na 
Boha všechno, co mě dusí a brání se volně nadechnout. 
Vyslovit, co mi "sedí za krkem": Bože, proč mi nepomůžeš? 
Bože, mám strach. Bože nemám už sílu.... Bože, kde jsi?  
Věci s největší pravděpodobností nezmizí ze dne na den, 
ale tím, jak je otevřeme, Bůh do nich může promlouvat a 
vstupovat. Touží nás vyvést z hořkosti a darovat svůj po-
koj. Jeho poselství je o věrnosti a lásce Boha ke každému 
člověku a za každých okolností. A je plné Boží moci.  
Věříme tomu? Ježíš říká, že stačí malá víra, třeba jen jako 
hořčičné zrnko, a mohou se dít zázraky. (Mt 17,14-20) 
Bůh ty, kdo k němu s důvěrou volají, nenechá samotné a 
bez pomoci.                                  zdroj: www.vira.cz /-OVA- 
 
                                                      -- 
 
 

PŘIPADÁM SI JAKO IZRAELITA 
 

Přesněji řečeno jako Izraelita, který právě prochází Rudým 
mořem. Hned vysvětlím. 
Určitě už jste to také zažili. Najednou máte pocit, že se na 
vás události řítí ze všech stran - zkoušky ve škole, nejrůz-
nější povinnosti, starosti, nemoci, neodkladné úkoly .... 

(aspoň u mě to tak poslední dobou bylo ☺) Chvílemi se 
zdá, že vás to všechno pohltí a "zatopí".  A možná se cítíte 
podobně, jako se cítili Izraelité, když procházeli po dně 
moře, obklopovaly je masy vod a vypadalo to, že je už už 
zaplaví. 
Co dělat? Jít nazpátek? Kdepak, to přece nejde.  
Zastavit se, sednout si a čekat "jak to dopadne" ? Ani to 
není možné.  
Jediné, co člověku zbývá, je jít a jít pořád dál  (přestože cíl 
cesty ještě není vidět) a důvěřovat, že TEN, který nás vede, 
ví, co je pro nás nejlepší a že nás vede něžně a láskyplně. 
Přeji nám všem, ať máme vždycky odvahu nejen jít, ale i 
dojít.                                                    www.signály.cz – hesa  

 
-- 
 

 

 CO PRO VÁS UDĚLALA VAŠE NEVĚRA ? 
 

Z mladších let svého působení vzpomínám na jeden 
pěkný příběh. Udál se v Německu, v Porúří někdy ko-
lem r. 1925. Bylo tam velké shromáždění. Nějaký uče-
nec tam celé dvě hodiny dokazoval, že Bůh neexistuje. 
Předložil veškerou svou moudrost. Sál byl plný lidí. 
Nad nimi se vznášel mrak tabákového kouře. Mnozí 
nešetřili chválou a nadšením. Když řečník po dvou 
hodinách skončil, vstal předseda shromáždění a řekl: 
„Teď bude diskuse. Kdo chce něco říci, ať se přihlásí!“ 
Ovšem nikdo neměl odvahu. Každý si myslel: „Tako-
vému učenému muži sotva mohu odporovat.“Jistě tam 
byli mnozí, kteří s jeho výkladem nesouhlasili, ale kdo 
by měl odvahu vystoupit na podium, když dobře tisíc 
přítomných řečníkovi přitakávalo!  
A přece - vzadu na sebe upozorňovala nějaká stará ba-
bička, taková pravá východopruská babička s černým 
čepečkem, jakých je v Porúří mnoho. Když se hlásila, 
předsedající se zeptal: „Babičko, chcete něco pově-
dět?“ „Ano, chtěla bych něco říci,“ odpověděla babič-
ka.“ „Pak ale musíte přijít sem dopředu!“ „Ano, ano, 
vždyť už jdu,“ řekla babička. Statečná žena! 
Babička přišla dopředu na pódium, postavila se za 
řečnický pult a začala: „Pane řečníku, mluvil jste dvě 
hodiny o své nevěře. Dovolte mi, abych hovořila pět 
minut o své víře. Ráda bych vám řekla, co pro mne 
udělal můj Pán, můj nebeský Otec. Když jsem byla 
mladá, stalo se mému muži na dole neštěstí. Přinesli 
mi ho domů mrtvého. Zůstala jsem s třemi malými 
dětmi sama. Tenkrát bylo sociální zabezpečení velice 
skrovné. Když jsem stála nad manželovou mrtvolou, 
byla jsem úplně zoufalá. A přece - Bůh mne začal tak 
těšit, jak to nikdo z lidí nedovedl. To, co mi říkali lidé, 
byly jen prázdné řeči. Ale On, živý Bůh mne potěšil. 
Řekla jsem mu: „Pane, teď musíš být otcem mých dětí 
ty.“ Často jsem večer nevěděla, kde vezmu peníze, 
abych příštího dne nasytila děti. Tehdy jsem opět řekla 
Spasiteli: „Pane, ty přece víš, jak jsem na tom bídně. 
Pomoz mi!“ 
A pak se ta stará paní obrátila k řečníkovi a řekla: „On 
mne nikdy nezklamal a neopustil. Měli jsme mnoho 
těžkostí, ale nikdy nás nenechal v tísni. Bůh učinil ješ-
tě daleko víc: poslal svého Syna, Pána Ježíše Krista. 
Ten za mne zemřel a vstal z mrtvých a v jeho oběti 
jsem nalezla očištění od všech mých hříchů. Teď jsem 
už stará. Brzo umřu. A přece - On mi dal jistou naději 
věčného života. Až zavřu oči, procitnu v nebi, poně-
vadž patřím Ježíši. Toto všechno On pro mne učinil. A 
teď se vás ptám, pane řečníku: Co pro vás udělala vaše 
nevěra?“ 
Tu se řečník postavil, poklepal babičce na rameno a 
řekl: „Ach, takové staré ženě přece nechceme víru brát. 
Pro staré lidi je víra docela dobrá.“ 
Tu jste měli stařenku vidět! Energicky to odmítla a 
řekla: „Ne, ne! Tak si na mě nepřijdete! Položila jsem 
otázku a chci slyšet vaši odpověď! Řekla jsem vám, co 
pro mne učinil můj Pán. Teď povězte vy, co pro vás 
učinila vaše nevěra!“  Řečník upadl do rozpaků.  
Ta stařenka byla moudrá žena… 
  Wilhelm Busch, německý pastor, kazatel a spisovatel,+1966 
 

-- 
 

http://www.signály.cz/
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PROČ PÍŠI 
Eva Charvátová 

 

Piš básně – 
andělé mi zpívají, 

to co cítíš a o čem sníš. 
Ve svém srdci k Bohu 
i lidem máš hned blíž. 

Písmenka se v slova dají, 
radost tobě i druhým udělají. 

 
Ty, Bože, vedeš ruku mou, 
jsi pro mne velkou oporou. 
„Je-li ti těžko, vezmi pero 

a začni psát – 
bude ti lehčeji 

a u srdce tě bude hřát.“ 
 

Napíši, jak rád mě Bože máš, 
že mi v každé chvíli pomáháš. 

Když nevím, jak jíti dál – 
„dívej se k nebi“ povídáš, 

„i beze slov vím, 
co v tvém srdci je – 
ponesu tě na rukou 

a poznáš ve mně 
věrného přítele. 

Co je dnes velká tíž – 
po čase jako pírko bude již. 

 
Sílu a víru větší máš, 

když na mne ve všem spoléháš. 
Odměnou básnička ti je 

a ona pak napoví 
koho na srdci jsi měla, 

abys mu slova lásky pověděla.“ 
 

-- 
 

                                        „MALÉ“ VĚCI 
 
Stalo se jednou, když se u nás v práci fasoval kancelářský 
materiál, že přišla zásilka nových lepidel. S novým lepi-
dlem se čistě a dobře pracovalo. Při zalepování obálek sta-
čilo mírně zatlačit a kvalitní čirý klíh jemně vytékal přesně 
na místo, kam bylo potřeba.  Po použití se dalo pohodlně 
zašroubovat praktické víčko, aniž by se člověk umatlal. Ja-
ký rozdíl oproti tuhým lepidlům v bakelitových kelímcích, 
které bylo potřeba naředit vodou do správné konzistence, 
důkladně rozmíchat a nanášet štětcem, jak jsme to dělali 
dříve.  
To by se hodilo dceři do školy, napadlo mě, když jsem si 
vzpomněla na klasickou bílou pastu v hliníkové tubě 
s mrňavým šroubovacím uzávěrem, od které se ve školní 
brašně ledacos ušmudlalo. Takové šikovné lepidlo by se 
vešlo i do velkého penálu, který jsme spolu vybraly na za-
čátku školního roku. Dcera totiž odmalička ráda kreslila, 
vystřihovala a všelijak tvořila z papíru.  Co se stane, když si 
jedno odnesu domů, vždyť je to jenom maličkost, zaháněla 
jsem pochybnosti s pohledem upřeným na plnou krabici. A 
po krátkém zaváhání jedna tuba skončila v mé kabelce. 
Přinesu jí ho, ať má holka radost.  
Odpoledne po práci jsem šla nakupovat potraviny do su-
permarketu. Naskládala jsem do velkého pojízdného koše 

pečivo, ovoce, sýry, u pultu s uzeninou jsem si nechala 
nakrájet kousek šunkového salámu a zamířila k po-
kladně.  
Když jsem pak přišla domů a uklízela nákup do led-
ničky, zdálo se mi, že něco chybí. Při kontrole poklad-
ního dokladu jsem zjistila, že chybí balíček šunkového 
salámu. Musel zůstat zapomenutý v nákupním koši. 
Jak to? Takové věci se mi přece normálně nestávají.   
A pak jsem v duchu uviděla lepidlo, které dopoledne 
přistálo v mé kabelce. Jeho pořizovací cena zhruba 
odpovídala částce napsané na balíčku salámu, o který 
jsem přišla …  
Stálo ti to za to? Ozvalo se mi v mysli. 
Svůj postoj a chování jsem vyznala Bohu jako hřích.  
Lepidlo jsem netknuté odnesla zase zpátky do práce a 
uložila do skříně, kam patřilo. Fakt mi to za to nestálo. 
A cestou domů jsem pro změnu zamířila do papírnic-
tví. Koupila jsem dceři šikovné lepidlo s barevným 
obrázkem.                                                      Karla Došková 
 
„.. kdo je v nejmenší věci nepoctivý, 
je nepoctivý i ve velké“.  (Bible, Lk 16,10).  
 

-- 
 
                                     DUCHOVNÍ RŮST 
 
nezávisí na lidech kolem, ale na Tvém spojení s Bo-
hem! 
 
Dnes mám na srdci tyto myšlenky, které bych s vámi 
chtěl sdílet. Už léta se svou rodinou cestujeme, setkali 
se s mnoha lidmi, mnoha rodinami a navázali s lidmi 
mnoho vztahů, někdy blízké, jindy ne tak blízké. A pak 
sledovali, jak se některé tyto vztahy vzdalovaly, některé 
byly napjaté a někdy úplně zanikly. Ne vždy pro to by-
lo nějaké racionální odůvodnění. Jsou různé důvody a 
někdy je těžké se vracet a rozplétat, proč k tomu došlo. 
Všiml jsem si, že někdy k tomu došlo kvůli mojí cestě a 
kvůli tomu, kam mě Otec vede. Tím nechci říct, že tito 
lidé nenásledují Otce – jenom nás někdy nevede stej-
nou cestou, vede nás jiným směrem. Často jsem si 
všímal toho, že jedna z nejsmutnějších věcí na násle-
dování Boha je to, že někdy musíme nechat lidi za se-
bou. Nedávno jsem přemýšlel o lidech, kteří mají zku-
šenosti s nádvořím a těmi, kteří chtějí jít za oltář a jít 
na svaté místo a těmi, kteří chtějí jít až za oponu – na 
nejsvětější místo a být v přítomnosti Svatého. Uvědo-
mil jsem si, že všichni říkáme, že to chceme, ale říkat 
to a skutečně to dělat jsou dvě rozdílné věci. Pokud 
jsme ti, kteří se chtějí dostat až na to svaté místo a být 
v přítomnosti Svatého, zde je něco, co mě zaujalo. 
Abychom to mohli udělat, musíme být ochotní zemřít 
sami sobě! Žalmista říká následující: Žalm 24:3-4 
Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo 
stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo 
má čisté ruce a srdce ryzí... Jestli máme mít čisté 
srdce, pak všechny ty sklony ke zlému, které v něm 
jsou, musí být očištěny, musí zemřít, musí být odstra-
něny z našeho života. Pokud máme skutečně stát ve 
Svatyni svatých, musíme zemřít sami sobě.  
Druhá věc, která mě napadla ohledně tohoto procesu, 
ohledně opuštění těch nádvoří a jít na to nejsvatější 
místo a být v Jeho přítomnosti, je následující: Většina 
lidí se schází na nádvořích a mnoho lidí je s touto zku-
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šeností spokojeno. Tím nechci říct, že by neuctívali Boha, 
jen tam z určitého důvodu chtějí zůstat. Na nádvořích se 
shromažďuje nejvíc lidí a už bude méně těch, kteří stojí na 
svatém místě a ještě méně těch, kteří půjdou až za oponu, 
aby se pokořili v přítomnosti Všemohoucího na nejsvatěj-
ším místě. Opět to neznamená, že ti, co jsou na nádvořích, 
ho neuctívají. Ano, uctívají. Ale z určitého důvodu nejsou 
ochotni zemřít něčemu, co by jim umožnilo jít dál nad rá-
mec této zkušenosti.  
Neříkám to proto, abych povyšoval sebe nebo kohokoliv 
jiného, kdo chce jít až na to svaté místo. Pokud ho budeme 
skutečně následovat, pokud budeme skutečně vedeni Jeho 
Duchem, pokud skutečně zemřeme sami sobě, abychom 
mohli být víc jako On, abychom s ním mohli mít intimnější 
vztah, vězte, že dojde k tomuto: budou vztahy, které se od-
cizí. Jsou vztahy, které máte dnes a zítra už mít nebudete. 
A budete se škrabat na hlavě a ptát se: co se stalo? Jsou 
vztahy, které zmizí. To neznamená, že nenásledují Boha, že 
jsou na cestě, na které nemají být. Znamená to pouze to, že 
pokud máme následovat Boha, budeme muset někdy lidi 
nechat za sebou. Pouze zamyšlení pro vás, pokud chcete 
mít vztah s Tím, kdo vám bude blíž než bratr. 
    Úvahu neznámého autora nabídl ke zveřejnění br. Jindřich 
Kimler 

-- 
 
 

SEDEROVÁ VEČEŘE O SVÁTKU PESACH 
 

Každý rok v období Velikonoc slaví židovský národ svátky 
Pesach, aby si tak připomněl Hospodinovo dílo spásy, 
uvědomil si svou pospolitost a vyjádřil svou vděčnost Bo-
hu, který ho vyvedl z egyptského otroctví.  
 
Každý rok v období Velikonoc slaví i křesťané Hod Boží 
Velikonoční, aby si tak připomněli Hospodinovo dílo spá-
sy, uvědomili si svou pospolitost a vyjádřili svou vděčnost 
tomu, který je vykoupil, vzal na sebe naše hříchy, byl za 
nás obětován, zemřel, byl vzkříšen a vstal z mrtvých: Ježíši 
Kristu, který je naším Spasitelem a dává našemu životu 
smysl, řád a cíl.  
 
Slavení velikonočních svátků probíhá mnoha různými 
způsoby. Vedle nedělních bohoslužeb, které jsou jejich 
vyvrcholením, se křesťané setkávají např. k nočním vigíli-
ím, slavnosti „mytí nohou“ a dalším modlitebním shro-
mážděním.  
 
Ježíšova poslední večeře je právě popisem první večeře o 
svátku Pesach (tzv. sederu), takže je jisté, že se podávalo 
pečené jehněčí, hořké byliny, víno a macesy (proto je hos-
tie-oplatka vlastně takový malý maces, nekvašený chléb)... 
Každý z těchto pokrmů má své místo a svoji symboliku.  
 
Protože Jeruzalémský Chrám byl v roce 70 n.l. zbořen, obě-
tování beránka se už neprovádí a připomíná jej jen jehněčí 
kost pečená v popelu na sederovém stole. 
 
 

  
maces 

 

 
 

ŽIDOVSKÉ RECEPTY  
VELIKONOČNÍ – PESACHOVÉ 

 
Židovské jídlo není jen o obřadní čistotě. Toto jídlo je 
připravováno s láskou a vznešeností. Možná je to tím, 
že z tohoto jídla sálá jisté teplo a moudrost, asi jako z 
jídla našich babiček. Recepty staré jako židovský lid 
sám musí být časem prověřené a kvalitní. Neváhejte a 
vyzkoušejte, překvapí vás, jak je košér kuchyně dobrá! 
Vegetariánská pomazánka 
1 cibule, 6 polévkových lžic oleje, 6 vajec uvařených 
natvrdo, 1 sklenice loupaných vlašských ořechů, asi 
půl čajové lžičky soli  
– nakrájenou cibuli osmažíme na oleji do zlato-hněda 
a odložíme stranou. Do mixéru vložíme vejce, vlašské 
ořechy, osolíme a mixujeme do hladka. Přidáme cibuli 
s olejem a znovu promícháme. Dáme na vzduchotěsné 
nádoby a skladujeme v chladničce až do servírování. 
Můžeme vytvarovat do tvaru kuliček pro hezčí prezen-
taci. Z uvedeného množství uděláme 6 – 8 porcí.  
Pesachový bramborový kugel 
10 brambor syrových, očištěných a nastrouhaných, 1 
mrkev očištěnou a nastrouhanou, 1 cibule oloupaná a 
nastrouhaná, 6 vajec, 1 lžička soli, půl sklenice oleje 
Troubu vyhřejeme na 200 stupňů.  Vejce vymícháme 
ve velké míse. Přidáme nastrouhanou zeleninu, olej, 
sůl a znovu dobře promícháme. Pečeme 60-75 minut, 
až povrch zezlátne. Z uvedeného množství je 10-15 
porcí.  
Ovocný mrkvový salát 
6 mrkví a 3 jablka oloupat a nastrouhat, půlka anana-
su - oloupat a nakrájet, citronová šťáva – smícháme 
dohromady ve velké míse a podáváme chlazené. 
Z uvedeného množství je 6-8 porcí. 
 

-- 
 

PLŇ SVOJE SLIBY NEJVYŠŠÍMU 
 

Kdysi jsme měli doma vypůjčené z církve dvě dětské 
knížky Věrní přátelé, krásně převyprávěné biblické 
příběhy s nádhernými obrázky postav, jakoby byly ži-
vé. Dcera na nich vyrostla. Měli jsme je doma léta, ni-
kdo se po nich neptal, tak jsem byla ráda a stále dokola 
jsme je četli. Chtěla jsem je samozřejmě vrátit a koupit 
si vlastní, ale byly beznadějně vyprodané. Barevná ko-
pie jedné knihy by nás vyšla na 1200 Kč, což jsem za-
mítla. Manžel mi často opakoval, že je musíme vrátit,  
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tak jsem se začala modlit, ať je seženeme a dušovala jsem 
se na modlitbách, že "HNED, jak je seženu, HNED je vrá-
tím."  
No a pak dcera vyhrála v biblické soutěži 400 Kč a my jsme 
hledali na internetu, co křesťanského dcerce za výhru kou-
píme. To snad není ani možné! Advent Orion znovu vydal 
Věrné přátele. Hned jsme je objednali. Knihy došly v úterý, 
celá rodina nadšená, dokonce ke každé knížce přidali CD.  
Na neděli jsem si měla nachystat do nedělní školy program 
pro děti. V sobotu v noci, když všichni moji miláčci slastně 
spali, jsem seděla v obýváku na zemi a v klidu chystala pří-
běh o vzkříšení Pána. Polohlasně jsem si povídala: "Ženy 
přicházely k hrobu a kámen byl odvalen. Anděl jim řekl: 
Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkří-
šen." (LK 24, 6)   
A v tom tichu najednou rána jak z děla, já jsem nadskočila. 
Spadl "můj stoh" - jak říkám knihám a všelijakým zajíma-
vým časopisům, co mám na jednom pracovním stolku. 
Koukám, co vlastně spadlo a byly to asi 3 časopisy a ty 2 
knihy Věrní přátelé, co jsem měla vrátit. Hned jsem si 
vzpomněla na léta modliteb: "Pane, HNED jak ty knihy 
seženu, HNED je vrátím." Tak jsem vyskočila, strčila kníž-
ky do tašky a ráno jsem je vrátila. Kdyby nespadly, tak je 
HNED nevrátím. 
Bůh říká: "Plň svoje sliby Nejvyššímu." (Žalm 50, 
14)   
Lámu si hlavu, jak to, že spadly. Kdo je shodil? Já jsem 
byla asi 3 metry daleko, jinak nikde nikdo… ANO, Ježíš 
není mezi mrtvými, byl vzkříšen!!!!!!!!!!!! 

Veronika Salomonová  
-- 

 

MODLITBY ZA VLÁDU 
Modlitbou se věci mění. (Mk 11,23-24). 

 
Modlitba je tak důležitá, že sám Ješua byl ukázněný v její 
pravidelnosti: modlil se časně ráno před východem slunce 
(Mk 1,35). Nyní je jeho nejpřednějším „zaměstnáním“ 
přimlouvat se za nás v modlitbě (Ř 8,34).  
Modlitba nás mění. Mění naši vůli: „Ne jak já chci, ale jak 
ty chceš“ (Mt 26,39). Odstraňuje náš hřích („odpusť 
nám naše viny“), naše neodpuštění („jako my od-
pouštíme jiným“), náš sklon k hříchům („neuveď nás 
v pokušení“) a útoky proti nám („zbav nás od zlého“) 
– Mt 6,12-13.  
Modlitba mění svět okolo nás. Přenáší vůli z nebe na zemi 
(Mt 6,10). Pohybuje andělskými mocnostmi a tím mění 
dějiny (Da 9,20-23; Zj 8,2-5). Může dokonce zastavit 
pohyb slunce (Jozue 10,11-13). 
Jsme povoláni modlit se za všechny lidi, zvláště ale za 
vládní představitele a lidi v postavení s autoritou: „Na 
prvním místě žádám, aby se konaly prosby, mod-
litby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za 
vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc …“ – 
1 Tm 2,1-2.  
Je to jedna ze strategických priorit.  
Není zrovna možné modlit se jednotlivě za každého člově-
ka na světě. Jistě se budeme chtít modlit za ty, kteří mají 
největší vliv na další lidi. Modlíme-li se za vládní předsta-
vitele, pak se tím – pokud jde o účinek – modlíme za 
všechny lidí žijící v jejich zemi nebo sloužící v jejich orga-
nizaci.  
Jen si představte, jak může celý svět změnit dokonce i ta-
ková nepatrná čtvrthodinová investice každodenní sou-

středění vírou naplněné modlitby za klíčové lidi ve 
vládě, v oblasti podnikání, v náboženství a médiích!  
Modlete se za ty, kteří utvářejí mínění ostatních. Naše 
modlitby mohou ovlivnit jejich rozhodnutí. Klíč k 
modlitbě za tyto lidi najdeme v Příslovích 21,1: 
„Královo srdce je v Hospodinových rukou ja-
ko vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí. “  
Podle našich modliteb může Bůh ovlivnit vládní před-
stavitele, a ti pak zas ovlivní lidi kolem sebe.  
Přijměte mé povzbuzení a vyberte si malý počet klíčo-
vých představitelů, za které se pak budete denně cíle-
vědomě modlit. Bůh je bude naklánět, obracet, ohýbat, 
povede je k správným rozhodnutím a přinutí je jednat 
podle Jeho vůle, i kdyby sami nechápali proč. Je to 
velice účinná taktika, jak měnit náš svět k lepšímu.  
                                                           Ašer Intrater-zkráceno 

-- 
 

„.. 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 vysly-
ším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uz-
dravím jejich zemi.“     (2.Paralipomenon 7,14) 

 
„Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude 
chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, 
než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“            
            (Matouš 5,13) 
 
My jste těmi, kteří brání svou zemi. My jsme opevně-
ním národa.  
Pokud církev přestane plnit svou funkci soli, bude vy-
hozena a skončí pod nohama lidí.          Derek Prince 
 

-- 

 
JARNÍ ÚKLID SRDCE 

 
Musíme občas sami sobě vyhlásit jarní úklid 

vymést pocity křivdy 
(a proč zrovna mě se muselo stát, že...) 

samovar srdce vycídit říčním pískem smíchu 
já vím, jak je životem otlučený 

a co se zevnitř usadilo kalu, 
ale jinak bychom za čas 

i sami sobě přestali chutnat 
a nikdo promrzlý 
a nikdo zpocený 

a nikdo ušlý 
by se tu u nás nezastavil, 

aby se na cestu posilnil dobrým citronovým čajem 
a bílým cukrem 

čistého slova 
 

Jitka Badoučková 

-- 
 

PONIČENÝ STAN 
Před několika lety, při mých každoročních duchovních 
cvičeních jsem se ocitla pod útokem hrozných poku-
šení a malomyslnosti. Tu noc jsem zakusila snad 
všechna pokušení, jaká si jen dovedete představit. 
Druhý den ráno cestou na mši svatou jsem se cítila 
úplně dobitá a skleslá. 
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Když jsem přistupovala k přijímání, řekla jsem v duchu: 
"Ježíši, já vím, že Tě přijímám, ale cítím se tak skleslá, ma-
lomyslná a nehodná Tě přijmout!" 
 
Po cestě zpět do lavice se mi vybavil obraz stanu. Vzpomí-
nám si, že jsem na ten stan hleděla a myslela si: "Ten stan 
je ale pořádně poničený." Prohlížím si ho a říkám si: "Mu-
sel asi prožít pořádnou bouři." 
Když jsem zase v lavici poklekla, spatřila jsem, jak do toho 
stanu vchází nějaký muž. Vnímala jsem v tom obrazu také 
sebe, jak tomu muži říkám: "Jejda, tam nemůžete jít, je to 
v hrozném nepořádku. Ten stan je celý poničený. Jsou tam 
hrozné díry." 
Muž se na mne podíval, usmál se a řekl: "Co to povídáš? Já 
tu přece bydlím!" 
V té chvíli jsem si uvědomila, že tím poničeným stanem 
jsem já, že já jsem dobitá pokušeními a malomyslností a 
všemi těmi útoky předešlé noci. Ježíš mi teď ukazoval, že 
navzdory "dírám" ve mně stále má svůj příbytek a že ke 
mně právě znovu přišel v podobě Hostie. 
Bylo to velice pokořující. Nikdy předtím jsem se neviděla 
jako rozbitý stan!...  
Potom mne Ježíš uvedl dovnitř. Seděl u stolu a já jsem tam 
seděla s ním. Vzal obě moje ruce do svých dlaní a přes stůl 
ke mně hovořil. 
Jak tak ke mně mluvil, přejížděla jsem očima po tom stanu 
a říkala si: "Bože můj, jen se na ten stan podívej! Co si lidé 
pomyslí? Podívej na ten nepořádek!" 
Omluvila jsem se a vymanila se z Ježíšových dlaní. Přitáhla 
jsem si židli, vyskočila na ni a začala jsem spravovat díry ve 
stanu. Přemítala jsem: "Co si jen lidi pomyslí, až uvidí ty 
díry?" Dala jsem se zuřivě do práce, aby stan vypadal před 
lidmi trochu přijatelně. 
V tom jsem ucítila, jak mě Ježíš jemně stahuje ze židle do-
lů. Pohlédl na mne s velikou láskou a řekl: "Briege, pokud 
se budeš příliš zaměstnávat těmi dírami a jejich spravová-
ním, ztratíš mne ze zřetele. Budeš-li se však zabývat mnou, 
já ti pomohu vyspravit tvůj stan." 
 
V tom stanu mi dal Ježíš ještě druhou lekci. Znovu jsme 
seděli u stolu. Vykoukla jsem ven a uviděla ke stanu při-
cházet lidi se spoustou problémů, nemocí a těžkostí. Zvola-
la jsem: "Už musím jít, všichni ti lidé mne potřebují!" Vy-
skočila jsem s povzdechem: "Můj Bože, jak si jen poradím 
se všemi těmi problémy a s tolika lidmi?" 
Jak jsem tak stála u vchodu a horečně přemýšlela, jak jim 
pomoci, znovu jsem pocítila, jak mne Ježíšova ruka vtahu-
je nazpět. Pohrozil mi prstem a s úsměvem mi řekl: "Oni za 
tebou nepřicházejí proto, abys ty řešila jejich problémy. 
Přicházejí jenom proto, že já žiji v tobě. Jestliže vyskočíš a 
řekneš si - to musím vyřešit, zapomeneš, že já jsem jediný 
lékař a já jsem ten, kdo přináší pokoj. Já uzdravuji nemoc-
né. Potřebuji jen, abys byla mým nástrojem. Takže se teď 
posaď a dovol mi, abych šel sám ke dveřím." 
 
Od té doby si více uvědomuji, že Ježíš je ten, kdo má moc, 
kdo koná všechnu práci. Jak říká svatý Pavel: "Nežiji už já, 
žije ve mně Kristus" (Gal 2,20). Když přichází pozvání z 
celého světa, abych mluvila ke všem možným lidem - k 
biskupům, kněžím, lékařům - mívám pocit: "To nezvládnu, 
to nemohu." A slyším, jak Ježíš říká: "To je pravda, ty ne-
můžeš, ale JÁ MOHU. Dovol mi, ať to mohu konat skrze 
tebe."   
                   (Z knihy Miracles Do Happen, Sr. Briege McKenna)  
 

VĚŘÍM V MILOST 

 
Nevěřím v náhodu. Nevěřím ani ve štěstí. Věřím v mi-
lost. 
Milost je zárukou, že se i uprostřed špatného světa dějí 
dobré věci. Díky tomu, že je Bůh milosrdný, se na zemi 
setkáváme s dobrem. Nevěřící tyto projevy považují za 
náhodu nebo za štěstí, ale ti, kdo znají Ježíše, vědí, že 
jde o milost. 
 
Ed Theisen, šestačtyřicetiletý muž, ležel na asfaltu 
dálnice v blízkosti města Houston v Texasu. Jel v autě, 
když vtom do něj někdo zezadu narazil. Theisen vy-
stoupil z vozu, aby si od druhého řidiče vzal kontakt na 
pojišťovnu. Najednou se mu udělalo slabo. Chytil se 
svodidel a svezl se k zemi.  
Zmizel z očí. 
Řidič vozu odtahové služby si ho nevšiml. Neviděli ho 
ani policisté, kteří psali hlášení o nehodě. Usoudili, že 
asi z místa nehody utekl. Ed však byl pořád na místě. 
Jelikož měl zlomenou páteř a poškozenou míchu, ne-
mohl se hnout. Jen ležel a zíral před sebe. 
Celou noc strávil na asfaltu. Ležel tam celých třicet šest 
hodin. Za celou dobu si ho nikdo nevšiml. 
Potom jej „náhodou“ zahlédl člověk, který jel kolem v 
dodávce, a zavolal policii. Jeden z policistů do něj 
šťouchl pendrekem v domnění, že je mrtvý. On však 
žil. 
Edova žena Debora jej spolu s přáteli a známými po 
celou dobu zoufale hledala. Když se dozvěděla, že jej 
našli, zavolala do nemocnice, kde jí řekli: „Je tady, je 
živý a říká, že vás miluje.“ 
Byla to milost, nikoli náhoda nebo štěstí. Jen díky mi-
losti někteří z těch, kteří mají zemřít, přežijí. Jen díky 
milosti jde kolem cesty, u níž ležíme, milosrdný Sama-
ritán. Jen díky milosti se ve špatném světě dějí dobré 
věci.  Určitě jste se s ní už setkali. 

(Jak vzácná milost..., Advent-Orion 2011) 

 

 

 
 
 
 

 
Adresa redakce, kam můžete zasílat svá svědectví a 
další příspěvky elektronickou poštou:  
Karla.Doskova@seznam.cz  
Také texty psané rukou na papíře ráda přepíšu.  
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