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40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ 

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 
 

 

Vážení rodiče, milé děti, přátelé! 

Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste novým 

způsobem objevili, jaký nádherný poklad nám náš nebeský Otec zanechal. Ano, Boží Slovo je skutečný 

poklad, který ale někdy není jednoduché objevit. Najděte si každý den chvilku času na to, abyste si 

společně s dětmi mohli číst a povídat. Uvidíte, že vám postupně tyto chvilky budou přinášet potěšení.  

Na začátku každého příběhu je biblický verš (někdy bylo nutné použít i tři) z Janova evangelia, který 

příběh uvádí. Přečtěte si tento oddílek. Nečtěte celé pasáže. Děti rychle ztratí pozornost a čtení jim 

zevšední. Ze zkušenosti vím, že méně většinou znamená více. Pak jim přečtěte příběh. Příběh je 

postavený tak, aby vyzdvihl myšlenku počátečního veršíku. Pak si o příběhu povídejte. Nechte děti, ať 

vám samy sdělí svoje pocity. Pak můžete přidat pocity svoje. Nebojte se říci si i to, že to vidíte jinak, 

nebo co vás napadlo, když jste příběh četli. Upozorňuji na to, že byste si s dětmi měli povídat, ne je 

poučovat. Je to někdy těžké, ale buďte opatrní, jinak děti sklouznou do pocitu: „Už zase škola!“ 

a výsledek Vašeho snažení bude malý. 

Na konci každého příběhu je ještě jeden nebo dva verše z jiného místa v Bibli, které mluví o věcech 

v příběhu jiným způsobem nebo ho dokreslují. Je na vás jak s tímto místem naložíte. Buďte citliví na 

atmosféru a stále mějte na paměti: Méně znamená více! 
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12. března 
 
Jan 1,12-13: Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nena-
rodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. 
 
Otec stojí u dveří a klepe 
Otec stojí u dveří a klepe: „Hledám domov pro svého syna.“ 
„Nájemné není drahé,“ říkám. 
„Nechci do podnájmu, rád bych koupil,“ odpovídá Bůh. 
„Nevím jistě, jestli chci prodávat, ale můžete jít dovnitř a porozhlédnout se.“ 
„Myslím, že ano,“ říká Bůh. 
„Mohl bych přenechat místnost nebo dvě.“ 
„To se mi líbí, vezmu si dvě,“ říká Bůh. „Ale třeba se jednoho dne rozhodneš dát mi víc, počkám.“ 
„Rád bych dal víc, ale je to trochu složité. Potřebuji také sám pro sebe nějaký prostor.“ 
„Vím,“ říká Bůh, „ale počkám. Líbí se mi to!“ 
„Hm, snad bych mohl dát ještě jednu místnost. Ve skutečnosti ji zas tak moc nepotřebuji.“ 
„Děkuji,“ říká Bůh. „Vezmu si ji. Líbí se mi.“ 
„Rád bych dal celý dům, ale nevím to jistě.“  
„Přemýšlej o tom, nevyženu tě. Tvůj dům by byl mým domem a mohl by v něm žít i můj syn. Měl bys 
víc prostoru než kdykoli dříve.“ 
„Tomu nerozumím,“ divím se. 
„Vím,“ říká Bůh, ale nemohu ti to vysvětlit. Na to musíš přijít sám. Ale je to možné jenom tak, že mi 
dáš celý dům.“ 
„Trochu riskantní,“ já na to. 
„Souhlasím,“ říká Bůh, „ale zkus to.“ 
„Nevím… Dám vědět.“ 
„Počkám,“ říká Bůh, „líbí se mi to.“ 
 
Bůh touží po životě s námi. Je ale gentleman, bez pozvání k nám do srdce nevstoupí. I když se nám 
zdá, že když budeme žít s ním, o mnoho přijdeme, není to pravda. Nemůžeme to ale vyzkoušet „jenom 
jako“. Bůh od nás očekává především opravdovost a upřímnost, ne dokonalost. 
 
Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním 
večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil 
a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš…" 

Zjevení Janovo 20,22 
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13. března 
 
Jan 1,29: Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá 
hřích světa. 
 
Bezbranná ovečka? 
Navečer šestého dne Stvoření vyzval Bůh všechna zvířata, aby se společně shromáždila. Zvířata tedy 
bez meškání předstoupila před svého Stvořitele. Plazi, ptáci, tvorové mořští i pozemští – každé živé 
stvoření se radovalo z přítomnosti a lásky svého Stvořitele. 
Jen ovečka přicházejíc k Božímu trůnu smutně zůstala stát opodál. 
„Copak ti schází?“ zeptal se jí Bůh. „Proč se neraduješ jako všichni ostatní?“ 
„Jak bych se mohla radovat?“ posteskla si ovečka. „Vždyť jsi mne stvořil úplně bezbrannou! Jak 
potom můžu chránit svůj život?“ 
Hospodin se jí tedy zeptal: „Přála by sis mohutné drápy medvěda?“ 
Ovečka zavrtěla hlavou. 
„Tak třeba ostré zuby jako má lev?“ 
„Ne,“ odpověděla ovečka.  
„Chtěla bych takové zbraně, které by mě ochránily, ale zároveň nikomu neublížily.“ 
Stvořitel se zamyslel a řekl: „Vidím, že chceš žít v míru a lásce. Proto tvou prosbu vyslyším.  
Dám ti to, co tě ochrání ode všeho zlého.“ 
A obdařil ovečku trpělivostí, pokorou a oddaností. 
Ovečka poděkovala a tiše špitla: „Omlouvám se za svoji troufalost, ale myslím, že to nebude stačit.“ 
Bůh se usmál: „Protože jsi nežádala drápy medvěda ani zuby lva, já sám se stanu tvým pastýřem 
a ochráncem.“ 
 
To, že je člověk slabý, nemusí nutně znamenat, že je bezmocný. Vezměme si takové miminko. Je 
slaboučké, křehké, a přesto dokáže svoji maminku přimět k neuvěřitelnému výkonu. Stačí jeden malý 
vzdech a maminka se v noci probudí, vstane a miminko třeba jen přikryje. Jsou ale známy případy, kdy 
maminka zvedla převržený vůz, aby zachránila své dítě, které pod ním uvízlo. Když pak bylo v bezpečí 
a maminka byla požádána, aby svůj výkon zopakovala, vozem ani nehnula. Síla miminka je v lásce 
jeho ochránce, ať už maminky nebo tatínka. Síla Pána Ježíše byla v lásce jeho Nebeského Otce a ve 
vztahu k němu. Tam může být i naše síla a to už je pořádná síla, protože náš nebeský Otec je přece 
všemohoucí.  
 
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí 
mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když 
půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě 
potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se 
budu vracet do nejdelších časů. 

Žalm 23,1–6  
 
Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 

Jan 10,11 
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14. března 
 
Jan 2,1-2: Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván 
také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ 
 
Svatební hostina  
Jmenovala se Ráchel. Pro Simeona byla ta jediná. Miloval ji z celého srdce. Byla tak jako on sirotek. 
Poznali se náhodou na tržišti, kam Simeon chodil prodávat svoje hrnečky, mísy a džbány. Když mu 
tatínek a maminka zemřeli, zůstal sám v malém domku u potoka. Ze začátku se protloukal, jak se 
dalo. Postupem času ale trávil víc a víc času v tatínkově hrnčířské dílně a zanedlouho si tuto práci 
velmi oblíbil. Vždycky ho nadchl pohled na kus hlíny, které svýma rukama mohl dát tvar a smysl. 
Často Ráchel říkal: „Jestli Pán Bůh má z tvarování mého srdce jen z půlky takovou radost, jakou mám 
já z tvarování hrnečků, pak jsme v dobrých rukou. Všecko pak má svůj smysl.“ „Kéž bys měl pravdu“, 
vzdychla Ráchel. 
Ráchel přišla o rodiče ještě dřív než Simeon. Zemřeli, když se vraceli z města. Uvolnilo se jim kolo 
u vozu, a než stačili něco udělat, zřítili se i s vozem ze skály. Pak přišel lichvář se soudcem, domek 
prodali a Ráchel zůstala na ulici. Začátky byly těžké. Často měla hlad, spala, kde se dalo. První léto 
přežila jen díky vinícím, které se rozkládaly všude kolem města. Při životě ji držela její láska ke 
kytičkám. Milovala ty barvy a vůně květin. Vždy jí dokázaly prozářit den. Začala je prodávat na trhu 
a brzy se z ní stala vyhlášená bylinkářka a kořenářka. Prodávala koření všeho druhu. Nikdo neuměl 
namíchat takové voňavé směsi jako Ráchel. Simeon vždycky, když ji brával do náruče, cítil tu vůni. 
Pokaždé byla trošku jiná, ale byla jako závoj, který se kolem Ráchel vznášel a jeho vždycky pohladil. 
Jednoho dne Simeon před Ráchel poklekl: „Ráchel, moje kytičko, žádám tě z celého svého srdce, staň 
se mojí ženou.“ Ráchel se jen usmála. Pohladila Simeona po vlasech a zasněně přikývla. „S rabínem už 
jsem mluvil, jestliže budeš souhlasit, oddá nás první neděli v příštím měsíci. Jen mám trošku starost, 
jak to uděláme s hostinou. Rád bych, abychom pozvali přátele a sousedy, ale vím, že na to nebudeme 
mít dost peněz. Vyjdou nám stěží na jídlo, ale na víno určitě ne.“ 
„Možná je to zvláštní nápad, ale co kdybychom všechny požádali, aby každý přinesl džbánek s vínem, 
a tak bychom společně naplnili ty velké nádoby, které jsi udělal minulý týden. Z nich bychom pak 
nalévali hostům. Vždyť skoro každý tady ve městě má svoji vinici.“ Byla to pravda. Místní, žluto-rudá 
půda dávala bílému vínu, které se zde pěstovalo, zvláštní lahodnou chuť. Bílé víno bylo prostě 
součástí místního života jako jinde jablka či pomeranče.  „Dobře můžeme to zkusit,“ souhlasil Simeon. 
Tak uběhl měsíc příprav a Ráchel se stala Simeonovou ženou. Oba byli tak šťastní, že každý, kdo je ten 
den viděl, musel se usmívat. Hostů přišlo mnoho, každý se svým džbánkem, který vylil do velikých 
nádob u vchodu. Když už správce hostiny, Simeonův dobrý přítel, Petr viděl, že asi už nikdo nepřijde, 
dal nalít víno do pohárů a pronesl přípitek. Byla to slova upřímná, plná lásky a porozumění. Žádné 
oko nezůstalo suché. Všichni hosté pozvedli svoje číše ke rtům. Na ten okamžik nezapomněl asi nikdo 
z hostí do konce života. V pohárech byla totiž obyčejná voda. 
Jediný, kdo tuto trapnou situaci zvládl, byli novomanželé. Simeon se podíval na svoji milovanou 
Ráchel, a když uviděl ty hvězdičky štěstí v jejich očích, začal se smát, až se za břicho popadal. Přidala 
se Ráchel a brzy se smáli všichni. Ano, Simeon a Ráchel se smáli, protože byli šťastní. Svatebčané se 
smáli sami sobě, že byli tak malicherní a lakomí, že nebyli schopni věnovat těmto milým lidem ani 
jediný džbánek vína. Všichni totiž přinesli vodu, protože si mysleli, že ve velkých nádobách se to 
nepozná. 
Od té doby se městečko změnilo. Láska Ráchel a Simeona otevřela lidem oči. 
 
Často se v životě chováme stejně jako svatebčané z příběhu. Nic nepřinášíme do vztahů, do školy, do 
rodiny. Odnést bychom si však chtěli vše – lásku, přátelství, vědomosti. Ono ale platí skoro vždy jedno 
pravidlo: „Co přinášíš, to si taky odneseš.“ Nepřinášíš-li nic, a teď nemyslím na dobroty, ale třeba jen 
dobrou náladu, nějaký ten úsměv, vlídné slovo nebo alespoň touhu něco napravit, pak si ani nic 
takového neodneseš. Přinášíš-li naopak hořkost, zlobu, závist, pak si jí taky pěkný kopec odneseš. 
 
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Římanům 12,9 
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15. března 
 
Jan 2,24-25: Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu 
někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. 
 
Kamarádky 
Jednou Hedvika pozvala na návštěvu své dvě přítelkyně. Měla pěkný dům, hodného muže a byla 
šťastná a spokojená. Svým přítelkyním připravila malou hostinu a všemožně se starala, aby jim u ní 
bylo dobře. 
„Máš to tu moc hezké,“ říkala Lea, když se loučily. „Bylo mně u tebe moc fajn.“ 
Blanka, druhá z přítelkyň, jen kývla hlavou a už společně odcházely. 
„Ta Hedvika je nemožná, viděla jsi, jak se pořád natřásala. A ten její nemožný účes!“ spustila Blanka 
sotva poodešly pár kroků. 
„Mně se tam moc líbilo, má moc hezky zařízený dům,“ odpověděla Lea. 
„A ty šaty byly taky hrozný,“ pokračovala dál Blanka. 
„Pěkně to měla nachystané a moc hezky se o nás starala,“ říkala Lea. 
„Já myslím, že nám jenom chtěla ukázat, jak se má dobře, abychom jí záviděly.“ 
„Ten její štrúdl byl skvělý,“ vzdychla Lea, protože ještě na jazyku cítila tu báječnou chuť. 
„No, a pořádek tam taky moc neměla, ta snad uklízí jednou za rok,“ mlela si svou Blanka. 
A tak spolu přišly až na rozcestí. Rozloučily se a každá šla svým směrem. 
Lea s úsměvem a milými vzpomínkami na pěknou návštěvu a Blanka plná hořkosti a zloby, přitom obě 
byly na stejné návštěvě u stejné kamarádky, jedly stejné jídlo a viděly stejné věci. 
 
Každý z nás máme volbu, čeho si budeme všímat, čím se ve svých myšlenkách budeme zabývat, jaké 
motivy budeme lidem přičítat. A tak si mnohdy ani nevšimneme, že zdrojem naší špatné nálady jsme 
my sami, protože jsme se vydali ve svých myšlenkách cestou, na které jsme se snažili vidět jen ty 
špatné věci.  
Pán Ježíš se každý den velmi snaží dát nám dobré věci a ví, čím se ve svém srdci zaobíráme, jeho 
neošálíme. Myslím, že si zaslouží víc naši věčnost, než naši rozmrzelost a zlobu. On taky ví, že když 
cestu zloby opustíme, uleví se nejvíc nám. 
 
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné 
lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A Bůh pokoje bude 
s vámi. 

Filipským 4,8-9 
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16. března 
 
Jan 3,6-7: Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: 
Musíte se narodit znovu. 
 
Boží příbytek 
„Chci se skrýt ve světě, který jsem stvořil,“ svěřil se Bůh svým andělům. „Musím si najít nějaké místo, 
které se nedá jen tak snadno objevit. Lidé všemu mnohem lépe porozumí, všechno lépe propátrají, 
když mě budou hledat.“ 
„Co kdyby ses schoval hluboko pod zemí?“ navrhl první anděl.  
Bůh se na chvilku zamyslel a potom odpověděl: „Ne. Nepotrvá to dlouho a lidé se naučí, jak dolovat 
v zemi a jak pod povrchem nalézt veškeré poklady, které se tam ukrývají. To by mne našli dřív, než by 
měli dost času na to, aby zmoudřeli.“ 
„Co mořské hlubiny?“ navrhl jiný. 
„I tam proniknou velmi brzy,“ odpověděl Bůh. 
„A co kdyby ses jim schoval na Měsíc?“ 
Bůh si nechal projít hlavou i tento nápad a potom řekl: „Ne. Potrvá to sice o něco déle, ale oni se 
za nějakou dobu naučí létat i do vesmíru. Přistanou na Měsíci a odhalí jeho tajemství. To by mne našli 
také poměrně brzy a pořád by jim čas nestačil na to, aby zmoudřeli. 
Andělé váhali, jaké další místo navrhnout. Rozhostilo se dlouhé ticho. 
„Já už vím!“ pípl nakonec jeden z nich. „Co kdyby ses ukryl v jejich vlastních srdcích? Nenapadne je 
tak snadno, aby tě tam hledali!“ 
„To je ono!“ zvolal Bůh, celý potěšený, že nalezl dokonalý úkryt. „No jo, to bych jim ale nedal 
možnost volby, jestli budou se mnou chtít být, nebo ne, a oni by nebyli svobodné bytosti. Udělám to 
jinak! Připravím si u nich v srdci příbytek. Bude to místo tak zvláštní, že ať tam vloží cokoliv, nebudou 
spokojeni, protože jen já dokážu to místo zaplnit. Bude to prostě příbytek na míru. Oni o něm budou 
od počátku vědět, budou do něho vkládat různé věci – lásku k věcem, úspěch, moc, lásku k lidem, ale 
nic nebude to pravé. Já tam ale vstoupím teprve tehdy, až mě sami pozvou.  
 
A tak Bůh čeká jako milující Otec. Čeká na naše pozvání, aby mohl zaplnit ten zvláštní příbytek, který 
vystavěl v našem srdci, když nás tvořil. Teprve pak nalezneme, co hledáme, a budeme šťastni. Za svůj 
život jsem o tomto místě v našem srdci mluvil s mnohými lidmi. Byli to zedníci, profesoři, doktoři, ale 
i žáci zvláštní školy. Všichni věděli, o jakém místě mluvím, i když mnozí, zvláště ti vzdělaní, nechtěli 
připustit, že o prázdném příbytku v jejich srdci vím. Jak už píšu v našem příběhu, snažili se toto místo 
zaplnit vším možným – úspěchem, vzděláním, prací, láskou ke svým dětem, nebo jinými vztahy. Pořád 
byli ale nespokojeni. Dokonce se našli i tací, kteří byli dennodenně opilí, protože už nevěděli, co by 
ještě mohli vyzkoušet. I já sám jsem hodně zkoušel. Musím říct, že to pro mě bylo velké překvapení, 
ale i veliká radost, když jsem zjistil, že to místo dokáže zaplnit jenom Bůh. Prostě jsem se musel znova 
narodit! Jinými slovy pustit nebeského Otce do jeho příbytku v mém srdci. Od té doby není můj život 
lehčí, ale není v něm ona beznadějná touha po vnitřním naplnění 
 
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; 
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ 

Jan 14,23 
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17. března 
 
Jan 3,35-36: Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo 
Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. 
 
Syn 
Vypráví se, že jeden zámožný muž se svým synem vášnivě milovali umění a sbírali jedinečná 
umělecká díla. Ve sbírce měli vše, od Picassa až po Rembrandta. Před obrazy trávili dlouhé chvíle, 
povídali si o nich a obdivovali je. Když vypukla válka, syn musel jít na vojnu. Byl velmi odvážný. 
V jedné bitvě se snažil zachránit těžce zraněného kamaráda. Když už byli téměř v bezpečí, smrtelně 
ho zasáhla kulka. Zpráva otce zdrtila. Ztrátu jediného syna nesl velmi těžce. 
Po válce se u dveří zarmouceného otce objevil mladý muž. Nesl v náručí velký předmět. Řekl: „Pane, 
neznáte mě, ale já jsem ten voják, kterému váš syn zachránil život. Je mi to moc líto, že zahynul. Znali 
jsme se velmi dobře a on mi často vyprávěl o vaší lásce k umění.“ S těmi slovy podal mladý muž otci 
balík a řekl: „Nic moc to není, nejsem zrovna velký malíř, ale myslím si, že váš syn by měl radost, 
kdybyste tento dar přijal.“ 
Otec balík rozbalil. Nemohl uvěřit svým očím. Byl to portrét jeho syna, který tento mladý muž 
namaloval. S úžasem pozoroval, jak věrně vystihl jeho podobu. Do očí mu vstoupily slzy. Poděkoval 
a nabídl mu, že za obraz rád zaplatí. 
„Ne, ne, pane, dlužníkem jsem já. Nikdy bych nemohl zaplatit za to, co pro mne udělal váš syn. 
Přijměte tento dar jako dík a vzpomínku.“ 
Obraz pak měl čestné místo v jeho sbírce. Kdykoliv někdo přišel na návštěvu, otec vedl návštěvníky 
nejdříve k portrétu svého syna a teprve potom mohli obdivovat vzácná díla slavných Mistrů. 
Za několik let po této události otec zemřel. Podle poslední vůle měla být celá sbírka prodána ve velké 
aukci. Sjelo se mnoho významných sběratelů a netrpělivě čekali, až uvidí vzácná díla. Měli jedinečnou 
příležitost nakoupit obrazy Mistrů. 
Před nedočkavými účastníky se nejdříve objevil portrét syna. Licitátor klepl poprvé kladívkem 
a oznámil: „Zahajujeme aukci. Před vámi je portrét syna. Kdo přijde s první nabídkou? Kdo začne?“ 
Nastalo rozpačité ticho. Pak se ze zadní řady ozval muž: „Chceme vidět Mistry! Tenhle vynechte.“ 
Licitátor však trval na svém. „Dražbu začínáme portrétem syna. Kdo udělá první nabídku? Kdo 
začne?“ Znovu se ozval rozčilený hlas: „Přišli jsme se podívat na Van Gogha, Rembrandta. Dejte se do 
pořádné dražby! Nechte portrét syna na konec.“ Licitátor pokračoval: „Nabízím portrét syna. Kdo 
začne, kdo chce koupit portrét syna?“ Opět nastalo trapné ticho. Konečně se vzadu ozval hlas. Patřil 
rodinnému zahradníkovi, který se na aukci přišel jen podívat. Tiše řekl: „Nabízím za portrét deset 
dolarů.“ Zahradník nepatřil mezi boháče a deset dolarů bylo vše, co u sebe právě měl. „Máme první 
nabídku. Deset dolarů, kdo dá víc?“ 
Další nabídka nepřicházela, a tak licitátor zvedl kladívko se slovy: „Poprvé, podruhé.“ A po krátké 
pauze klepl po třetí. „Prodáno za deset dolarů.“ 
Muž, který seděl ve druhé řadě, zvolal: „Konečně, dejme se do pořádné dražby!“ Licitátor však odložil 
kladívko se slovy: „Pánové, je mi líto, ale aukce je u konce“. „Co bude s díly Mistrů?“ „Je mi líto, 
pánové, je po aukci.“ „Co bude s dalšími obrazy?“ Je mi líto. Jsem vázán podmínkou poslední vůle. 
Když jsem byl určen, abych vydražil tuto sbírku, nesměl jsem ji prozradit, dokud nebude vydražen 
portrét syna. Teď všem oznamuji, že kupec portrétu syna získává nejen celou sbírku, ale stává se 
dědicem celé pozůstalosti. Ten, kdo koupil syna, dostal vše!“ 
 
Každý z nás touží získat jistotu věčného života. Je úžasné, že můžeme žít bez strachu ze smrti. Musíme 
jen splnit jednu podmínku. Zamilovat si jeho Syna Ježíše Krista. Jen on nás dokáže dovést do Božího 
království. Je to Boží podmínka a myslím, že je naprosto zbytečné dohadovat se o tom, jestli je to 
moudré, spravedlivé nebo prostoduché. Boží království patří nebeskému Otci a on si může určit 
podmínky, jaké chce. Na nás je rozhodnutí, jestli je přijmeme nebo ne. 
 
Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 1. List Janův 5,12 
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18. března 
 
Jan 4,10: Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, 
požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ 
 
Štědrý král 
V jedné zemi žil kdysi štědrý král. Bylo o něm známo, že často projížděl zemí a obdarovával snad 
každého, koho potkal. O jeho štědrosti se vyprávěly příběhy, a jak už to tak bývá, někdy pravdivé, 
jindy trochu přibarvené. 
V té zemi žil i žebrák. Žebral u cesty a celé dny snil, jaké by to bylo, kdyby se potkal s králem. 
Představoval si, jak spolu mluví, o co všechno by ho požádal a jaké by to bylo potom. 
Toho rána seděl žebrák na svém obvyklém místě u cesty. Slunce začínalo malovat kraj nádhernými 
barvami a všude bylo cítit napětí. Žebrák byl jak na trní a vůbec nevěděl proč. Najednou uviděl v dálce 
obláček prachu, který se k němu rychle blížil. 
„Co to může být? Na vůz kupců se to pohybuje moc rychle a na jezdce na koních to zase víří moc 
prachu,“ uvažoval náš žebrák. Než se nadál, zastavil u něho krásný kočár tažený čtyřmi páry koní. 
Z kočáru vystoupil král a postavil se před našeho žebráka. „Zdravím tě, jak se jmenuješ?“ řekl 
s úsměvem král. 
„J-j-j-j-an,“ koktal vyděšený žebrák. 
„Milý Jene. Slyšel jsem, že už dlouhou dobu na mě čekáš, a proto jsem tě vyhledal. Co mi dáš?“ 
Jan nevěřil svým uším. Tisíckrát si představoval tuto chvíli, ale nikdy ho nenapadlo, že by ho král mohl 
o něco žádat. Jeho, žebráka, nejchudšího z chudých. Vždy všichni mluvili o jeho štědrosti, a on zatím 
žádá o dar jeho. 
„Milý králi, já nic nemám. Jen to, co mám na sobě, tuhle misku na almužny, která je dnes ke všemu 
ještě prázdná, a modré nebe nad hlavou.“ 
Král ale jako by neslyšel a znovu položil stejnou otázku: „Co mi dáš?“ 
Zoufalý Jan začal prohledávat svoje rozervané oblečení a v jedné kapse objevil malý kamínek. Se 
sklopeným zrakem ho podal králi. 
„Děkuji ti, milý Jene,“ řekl král, nastoupil do kočáru a byl pryč. 
„Co to mělo znamenat?“ vztekal se Jan. „To je jako ta štědrost!?“ 
V pochmurné náladě proseděl den až do večera. Večer, když si prohlížel misku, našel v ní i ten malý 
kamínek, který ráno dal králi. K jeho velkému údivu byl celý ze zlata. Jan se rozplakal. 
„Vždyť jsem věděl, že náš král je známý svou štědrostí, proč já hlupák mu nedal všechno? Mohl jsem 
být boháč.“ 
 
Boží způsob, jakým s námi jedná, je někdy velmi zvláštní. Vymyká se obvyklým způsobům. Naše 
dávání k nim patří. Přece je velmi zvláštní, že čím víc dávám, tím víc mám. Mluvím ale o nezištné 
pomoci, kdy obdaruji někoho jen tak z lásky, k bližnímu nebo k Nebeskému Otci. Věřte, že stojí za to se 
naučit takto pomáhat. 
 
Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. 
Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 

Lukáš 6,38 
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19. března 
 
Jan 4,34-37: Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho 
dílo. Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte 
na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému 
životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý 
žne.“ 
 
Klasy 
Dva malí synci rolníka se procházeli s dědečkem okolo polí svého otce. Pole bylo zlaté dozrávajícím 
obilím. 
„Podívej se, Petře!“ vykřikl jeden, „jaký je rozdíl v těchto kláscích. Jen se podívej, jak se tyto ohýbají 
a tyto jak pěkně stojí, jako vojáci!“ 
„To jo. Máš pravdu!“ odpověděl druhý, kterému říkali Ivánek. Kdybych byl tatínkem, všechno obilí, co 
se kloní a nestojí pěkně rovně, bych nechal vytrhat, a pak bych ho spálil.“ 
„To jo, to by byl oheň,“ hned se přidává Petřík. 
„Jaké by bylo to pole pak krásné!“ nadšeně rozumuje Ivánek. 
„To by mi bylo pěkné hospodářství,“ usmívá se děda, který poslouchal jejich povídání. 
„Proč myslíte, že tady ty klásky naklánějí svoje hlavičky, vy rozumbradové?“ 
„Protože jsou nemocné?“ 
„Já myslím, že jsou slabé!“ vítězoslavně vyhrkne Ivánek. 
„Pojďte se podívat zblízka.“ Děda utrhne dva klásky a položí si je na mozolnatou dlaň. „Pamatujte si, 
že právě takové klasy, co se vám nelíbí, jsou nejužitečnější. Kloní se proto, že mají v sobě hodně zrnek 
a ty co stojí rovně, jsou většinou jen prázdná sláma. To si dobře zapamatujte, a budou z vás dobří 
hospodáři.“ 
 
Mezi lidmi je to mnohdy stejné jako na poli. Ti, co nesou užitek, o tom obyčejně moc nemluví. Ale jsou 
i takoví, kteří se vypínají nad jiné, ale jsou jako prázdná sláma, mnoho užitku z nich nevzejde. Když se 
necháme vést Boží láskou, nepochybíme, ať už budeme ti, kteří sází, nebo ti, kteří sklízejí. 
 
Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem 
ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však 
hledí na srdce.“ 

1.  Samuelova 16,7 
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20. března 
 
Jan 5,6-8: Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být 
zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se 
voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi lože své 
a choď!“ 
 
Každý má svou cenu 
„Maminko, já bych chtěl pejska,“ řekl jednoho dne Péťa mamince. 
„No, a kolik by takové štěňátko stálo?“ vyzvídá maminka. 
„Už jsem to zjišťoval. Pejsek, který by se mně líbil, by stál něco kolem 7000 korun.“ 
„To je hodně peněz,“ pokyvuje hlavou tatínek, který zaslechl jejich rozhovor. 
„Já bych si na něho vydělal. Mám našetřeno 700 korun, a když budu pilně pracovat, myslím, že každý 
týden dokážu sto přidat. 
„To na něho budeš vydělávat víc než rok.“ 
„Já vím, tati, už jsem si to spočítal.“ 
„Dobře. Myslím, že když si na něho dokážeš vydělat, dokážeš se o něho i starat,“ uzavřel debatu 
tatínek. Byl to dlouhý rok. Péťa byl ale neúnavný. Pracoval, kde se dalo. Roznášel noviny. Rovnal sklad 
v železářství  Vynášel odpadky v restauraci. Vozil starý papír a železo do sběrny. Tatínek jeho počínání 
sledoval se zaujetím a jen pokyvoval hlavou. Maminka se tatínkovi občas svěřovala se svými obavami. 
Péťa měl totiž od narození jednu nohu slabou. Aby mohl chodit, doktor mu nechal udělat speciální 
kovovou výztuhu, kterou Péťa nosil. Za čas si na ni zvykl tak, že jen trochu kulhal.  
Jednoho dne se Péťa přihnal rozrušený domů: „Maminko, tatínku, v obchodě na rohu je vyvěšená 
velká cedule, na které stojí: Štěňata k prodeji. Jsou to přesně ta, která bych moc chtěl. Nezašli byste 
tam se mnou? Peněz už mám dost.“ 
Druhého dne se tedy vypravili do obchodu. Péťa slavnostně vysypal obsah své plechovky na pult 
a řekl. „Jednoho pejska.“ Majitel obchodu se usmíval, když uviděl tu hromadu drobných mincí a řekl: 
„To ses musel pěkně namakat, než jsi takovou kupu vydělal.“  „Rok a čtyři měsíce, myslím,“ řekl 
netrpělivě Péťa. „Tý jo,“ zakroutil nevěřícně hlavou prodavač a zapískal na svoji fenku. Za ní se jak 
o život hnalo sedm malých štěňátek. Jedno z nich bylo výrazně pomalejší než ta ostatní a nápadně 
pokulhávalo. „Co je s tím malým vzadu?“ ptal se chlapec. Majitel obchodu mu vysvětlil, že se štěně 
při porodu pochroumalo a nikdy nebude pořádně běhat. 
„To bych si rád koupil“, usmál se Péťa.  
„Toho bych si nebral, ten nebude nikdy zdravý,“ odvětil majitel. „Ale pokud ho tak moc chceš, daruji 
ti ho.“  
Péťa se rozzlobil. Podíval se prodavači přímo do očí a řekl: „Já nechci, abyste mi ho daroval. Tento pes 
má svoji hodnotu stejně jako ti ostatní. Dám vám 7000 korun.“ Prodavač byl trochu zmatený: „Já 
bych ho opravdu nekupoval – nikdy nebude schopen s tebou dovádět a běhat, jako ti ostatní. Proč na 
tom tak trváš?“ Péťa si vyhrnul nohavici a muž spatřil kovovou dlahu, která podpírala chlapcovu 
zmrzačenou nohu. Chlapec se láskyplně zadíval na štěně a řekl: „Vždyť já sám nemůžu nijak rychle 
běhat a tento malý pejsek bude potřebovat někoho, kdo mu rozumí.“ Tatínek s maminkou se na sebe 
podívali. „Myslím, maminko, že o našeho synka nemusíme mít strach, ten se v životě neztratí.“ 
 
Když chodil Pán Ježíš po zemi, udělal mnoho zázraků. Nikým nepohrdal, naopak slabé vyhledával, aby 
jim mohl pomoct. Dával nám tak příklad jak bychom měli jednat my. Jistě máte nějakou oblast ve 
svém životě, která vám nejde. Napadlo vás někdy, proč to tak je? Já si myslím, že je to proto, že po 
světě běhá nějaký človíček, kterému to nejde ještě víc než vám, a věřte mi, že je jen málo lidí, kteří ho 
budou umět povzbudit tak jako vy. Nevěříte? Pak nezbývá nic jiného, než to vyzkoušet. 
 
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru 
a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Koloským 3,12.14
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21. března 
 
Jan 5,30: Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spra-
vedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. 
 
Soudce 
V jednom městečku žil chlapec jménem Petr. Byl to takový rošťák. Pořád něco podnikal s partou 
kamarádů. Jak už to tak bývá, ne vždy měly jeho nápady šťastný konec. A tak čas od času musel jeho 
tatínek přísně zasáhnout, aby mu dal najevo, co je dobrý nápad a co už je lumpárna. Petrův tatínek 
byl soudce. Po celém městě se o něm mluvilo jako o spravedlivém soudci. Petr byl na tatínka hrdý, 
ale někdy mu jeho povolání velmi vadilo. Bylo to tehdy, kdy mu kamarádi říkávali: „Ty se máš. Tvůj 
táta je soudce, tobě se nemůže nic stát.“ 
„To není pravda“, hájil se Petr, „můj táta je spravedlivý ke všem, i ke mně.“ 
„To bychom teda chtěli vidět, jestli by tě odsoudil, kdybys něco provedl.“ 
„To se ví, že ano a vůbec by mě nešetřil. Znám přece svého tátu. 
„Řeči“, rozumovali kluci, „by se ještě vidělo.“ 
Netrvalo dlouho a pravda se měla ukázat. Byl to pěkný letní den. Kluci se sešli u ohrady jako obvykle. 
„Co budeme podnikat?“ nadhodil někdo. „U Franců v obchodě jsem viděl za pár drobných novou 
gumu na prak. Vypadala fakt dost dobře. Pojďme si udělat praky, a pak si dáme střeleckou soutěž,“ 
navrhl Petr. 
„Tý jo, to je nápad“, pochvalovali si kluci. 
Bylo pozdní odpoledne, když první kámen vylétl z nového praku. Kluci seděli kousek od vyhlášeného 
železářství „U Franců“ s pěkně zdobenou výlohou a svými nožíky dodělávali praky. Začaly se 
objevovat první ozdoby, které kluci vyřezávali do držátek a už se těšili, jak v lomu rozestavějí staré 
sklenice a budou střílet závod. 
„Kluci, vsaďte se, že přestřelím Francovo železářství a dostřelím až k ohradě.“ 
„To těžko“, nadhodil kdosi. 
Petr ale už potěžkával pěkný oblázek. Natáhl prak, co nejvíc mohl a pustil. Kamínek však chytil 
nějakou prapodivnou rotaci, a než stačili kluci mrknout, zdobená výloha místního železářství se 
rozsypala na tisíc kousků. V klucích by se krve nedořezal. Ale to už vyběhl rozzlobený pan Franc a věci 
dostaly rychlý spád. Petr se i s celou bandou ocitl před svým tatínkem, soudcem, který měl 
rozhodnout, jak viníky potrestat. Po krátkém vyšetřování rozhodl. 
„Kluci, stříleli jste tam, kde jste střílet neměli. Podle našeho práva musí viník uhradit dvojnásobek 
způsobené škody. Samozřejmě všecko uklidíte a pomůžete dát do pořádku. Tak zní můj rozsudek, bez 
ohledu na to, že se jedná o mého syna. Ozval se úder soudcovského kladívka, který rozsudek potvrdil. 
Petr i kluci stáli jako zkoprnělí. Tolik peněz nevydělají ani za rok. 
„Tati, mně je to moc líto, neudělal jsem to schválně“, mumlal Petr. 
Soudce pohlédl na svého syna, sundal si soudcovský talár a řekl: „Teď jsem mluvil jako soudce, ale 
jsem především otec.“ Vytáhl peněženku a celou škodu uhradil. 
 
Mnoho lidí mluví o Bohu jako o soudci a mají pravdu. Bůh nás skutečně jednou bude soudit. Krásné na 
tom je, že Bůh u tohoto nikdy neskončil. Poslal svého Syna, aby vzal naši vinu na sebe, abychom 
jednou před jeho soudem byli shledáni jako nevinní. Je jen na nás, jestli jeho nabídku přijmeme nebo 
ne. 
 
Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením 
v Kristu Ježíši. 

Římanům 3,23  
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22. března  
 
Jan 6,15: Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na 
horu, zcela sám. 
 
Dřevorubec a syn 
„Tatí, tatí, můžu jít s tebou do lesa kácet stromy?“ 
„Do lesa můžeš, ale kácet až budeš velký, synku.“ 
„Kdy už budu velký?“ nedal se odbýt synek. 
„Dočkáš se, chlapče, neboj.“ 
Jednoho dne se tatínek na chlapce usmál a říká mu: „Dnes máš narozeniny a myslím, že na stole ve 
světnici tě čeká překvapení.“ 
Chlapec vyskočil, jako když ho píchne a už se hnal do světnice. Na stole ležela krásná nová sekera. 
Chlapec chvilku stál a pak ji s posvátnou úctou vzal do dlaní. Dnes už je veliký! Dnes je ten den, na 
který se tolik těšil. Může jít do lesa kácet s tatínkem stromy. 
Prvního dne pracoval jako drak. Během jediného dne se mu povedlo pokácet deset stromů. 
„Výborně,“ pochválil ho na konci dne tatínek. „Jen tak pokračuj dál.“ Povzbuzen jeho slovy se 
rozhodl, že následujícího dne ještě alespoň jeden strom přidá. Na konci dne ale zjistil, že se mu jich 
povedlo pokácet jen devět. „Dobře, chlapče,“ ohodnotil jeho výkon otec. 
„Asi jsem byl unavený, zítra jich musím dát alespoň jedenáct“, umínil si v duchu syn. 
Další den jich s vypětím všech sil dal opět jen devět. 
„Zítra to musím zvládnout, zítra jich skácím jedenáct.“ 
Ráno se probudil dříve než ostatní a vydal se do lesa. Přes veškeré úsilí se mu však podařilo pokácet 
jen osm. „To přece není možné, vždyť jsem pracoval víc jak první den, a přesto jsem skácel o dva 
stromy méně,“ mumlal si pod vousy chlapec, když kráčeli s tatínkem domů. Příští den vstal ještě dřív 
s odhodláním pokořit hranici deseti stromů. V poledne, když si přisedl k tatínkovi, aby se najedl, bylo 
mu jasné, že neskácí ani těch osm jako včera. 
„Tati, prosím tě, jak je možné, že začnu pracovat dřív než ty, ale když končíme, tak ty máš těch 
stromů vždycky víc? Já se nedokážu už ani přiblížit k výkonu z prvního dne.“ 
Tatínek se usmál a řekl: „Odpověď je prostá. Kolikrát jsi za ten čas brousil sekyru?“ 
„Ani jednou,“ přiznal chlapec. „Neměl jsem na to čas. Měl jsem moc práce s kácením stromů.“ 
„Broušením čas neztrácíš, ale získáš,“ poplácal syna po zádech tatínek a podal mu brousek. 
Příští den poprvé pokořil hranici deseti stromů.“ 
 
Pán Ježíš se často modlil. Odcházel od lidí, aby si promluvil se svým nebeským Otcem. Z těchto chvil 
bral sílu, na to co ho čekalo. Někdy mnoho pracujeme a neuděláme si čas, abychom obnovili vnitřního 
člověka. Potom se divíme, že jsme stále unavení, skleslí, a i ta práce nám jde špatně od ruky. Když se 
vnitřně neztišíme, abychom strávili čas v přítomnosti svého Stvořitele, jsme jako ten chlapec, který 
nebrousil sekyru. 
 
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. 

Matouš 11,28–30 
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23. března 
 
Jan 6,27: Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn 
člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. 
 
Cesta chleba 
Když zemřel lékař prof. dr. Breitendach, začali jeho synové dělit dědictví přesně podle jeho poslední 
vůle. Mimo jiné také obsah vitríny s pozlacenými rohy. V této skříňce byly uchovávány upomínkové 
předměty. Když bratři otevřeli nejspodnější zásuvku, zarazili se. V šedém hedvábném papíře tu leželo 
zabalené něco velkého, tvrdého. Byla to na kámen ztvrdlá půlka chleba! Stará hospodyně pak 
užaslým synům vyprávěla tento příběh:  
V nouzi po 1. světové válce byl starý pán těžce nemocný. K nemoci se ještě přidal stav všeobecného 
vyčerpání, takže ošetřující lékaři mumlali něco o kvalitní stravě, a potom bezradně krčili rameny. 
Právě v této kritické době mu poslal jeden známý půl bochníku chleba. Ačkoliv měl profesor z toho 
daru velkou radost, přece jej nesnědl. Věděl, že v sousedním domě je nemocná dcera učitele a trpí 
hladem. Řekl tenkrát: „Co už záleží na mně, starém muži, mladý život jej potřebuje naléhavěji.“ A tak 
musela hospodyně donést chleba učitelově rodině. Jak se později ukázalo, ani učitelova paní si chleba 
nenechala, ale věnovala jej jedné staré vdově, která byla nouzově ubytována v podkrovní komůrce. 
Ale ani tam ještě nebyla u konce zvláštní cesta chleba. Stará paní jej odnesla ke své dceři, která se 
svými dvěma dětmi nalezla útočiště nedaleko odtud, ve sklepním bytě. Ta si vzpomněla, že o několik 
domů dál je nemocný starý lékař, který nedávno ošetřoval jednoho jejího chlapce v těžké nemoci, 
aniž za to něco chtěl. Vzala půl bochníku pod paži a šla s ním k doktorovu bytu. 
„Hned jsme jej poznali,“ řekla závěrem hospodyně. „Když pan profesor držel v rukou znovu kus 
chleba a dozvěděl se o jeho pouti, byl hluboce dojat a řekl: „Pokud je ještě mezi námi tolik lásky, 
nemám o nás žádné obavy.“ 
 
Máme usilovat o jídlo, které nám dá sílu k věčnému životu. Co je tím zvláštním jídlem? Ježíš o něm 
často mluvívá. Je to láska z čistého srdce. Je to láska, která víc hledí na potřeby druhých, než na svůj 
vlastní prospěch.  
 
Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. 
Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 

Lukáš 6,38 
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24. března 
 
Jan 6,63: Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou 
Duch a jsou život. 
 
Dotek ruky Mistra 
Byla to dražba na podporu dětského domova. Dražilo se z dědictví vše, co po vychovateli zůstalo. Bylo 
to jeho přání. V domově žil a pracoval celý život. Vždycky s úsměvem říkal, že ho tu prozřetelnost 
zapomněla, aby pomáhal těm zapomenutým.  
Poslední položka byly housle. Otlučené a poškrábané od častého používání. „Vyvolávací cena je pět 
zlatých“ Ticho, ani jedna ruka se nezvedla. 
„Tři zlaté. Nezapomínejte, dámy a pánové, že částka je na podporu sirotků.“  
Ticho. 
„Žádná nabídka? Tak tedy, jeden zlatý. Kdo dá jeden zlatý?“ nervózně poťukával kladívkem licitátor. 
„Jeden zlatý dámy a pánové, cena těchto houslí je jen jeden zlatý.“ 
Najednou se v poslední řadě zvedl muž. Pomalu šel dopředu, až ke stolu, na kterém ležely ty staré, 
otlučené housle. Pohladil je a s láskou a něhou je vzal do ruky. 
„Dovolíte?“ obrátil se s otázkou na licitátora. 
Ten přikývl. Smyčec se rozběhl po strunách. Zlehka a jakoby váhavě. Pomaloučku začal utvářet 
melodii tak krásnou, až se tajil dech. Byla v ní radost i smutek, bolest i něha. Když dohrál, položil 
housle zpátky na stůl. 
„Byl jsem jedním z chlapců, kterým hrával. Tímto způsobem hladil naše srdce na dobrou noc. Byl to 
úžasný člověk,“ řekl muž a šel si zase sednout. 
„Dám tři zlaté.“ 
„Pět.“ 
„Deset.“ 
Toho dne se cena houslí vyšplhala do neuvěřitelné výšky. Ještě hodně dlouho se v městečku mluvilo 
o tom, co způsobil na dražbě dotek ruky mistra. 
 
Housle samy o sobě cenu neměly. Jejich cena se ukázala až v rukou někoho, kdo na ně uměl hrát 
Teprve mistr dal houslím cenu i význam. Myslím si, že i my máme význam i cenu teprve, když svůj život 
vložíme do rukou Nebeského Mistra. On jediný ví, kde je naše místo a jaká je naše skutečná cena, 
a chce, abychom to věděli a prožili i my. 
 
Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům 
a druhou ke všedním? Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou 
shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat 
bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě na nás, které povolal… 
 

Římanům 9,21–23 
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25. března 
 
Jan 7,18: Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho 
poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. 
 
Král a synové 
Jeden král si zavolal své tři syny a řekl jim: „Moji milí synové. Můj čas se nachýlil a chtěl bych 
jednomu z vás předat vládu. Rád bych vás podrobil zkoušce, abych věděl, který z vás se bude nejlépe 
starat o naši zem a její lid. Tady máte každý semínko, a kdo z vás z něj vypěstuje nejkrásnější květinu, 
tomu předám vládu.“ 
Každý ze synů se snažil, jak uměl, vypěstovat nádhernou květinu a ve stanovený čas všichni přišli před 
krále. Jeden měl krásnou květinu a řekl: „Milý otče, toto jsem pro tebe vypěstoval ze semínka, které 
jsi mi dal.“ 
Druhý měl květinu ještě krásnější a řekl: „Toto je moje květina, kterou jsem pro tebe vypěstoval já ze 
semínka, které jsi mi dal.“ 
Třetí syn měl prázdný květináč a byl velice smutný. Se skloněnou hlavou přistoupil k otci a řekl: „Můj 
milý otče, moc mě to mrzí, ale ať jsem se snažil sebe víc, z tvého semínka mi nic nevyrostlo.“ 
Král se však rozzářil a k velkému překvapení všech synů řekl: „Pojď ke mně, můj synu! Ty budeš tím 
nejlepším vladařem z vás tří. Předtím, než jsem vám semínka rozdal, jsem je všechna uvařil a zkoušel 
jsem tím pravdivost a opravdovost svých synů. Byla to zkouška vašeho charakteru.“ 
 
Když člověk hledá jen svůj prospěch, dokáže udělat téměř cokoliv. Lhát, krást, podvádět a jinak 
ubližovat. Jak už se píše v úvodním veršíku, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, není v něm špatnost. 
Kam patříme my? Mezi ty, kteří se nechali poslat, nebo ty, kteří si jen hledí svého a o ostatní se 
nezajímají? 
 
To je pak to poselství, které jsme slyšeli od něho a oznamujeme vám, že Bůh je světlo a není v něm 
žádná tma. Řekneme-li, že s ním máme společenství, a chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme prav-
du. Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše 
Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu. Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme 
sami sebe a není v nás pravda. 

1. Janův 1,5–8 



16 
 

26. března 
 
Jan 7,33: Ježíš řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě 
hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete.“ 
 
U holiče 
Jeden muž se šel nechat ostříhat. Když tam tak seděl, začali s holičem hovořit o různých věcech. Po 
chvíli začali hovořit o Bohu. 
Holič řekl: „Víte, já nevěřím, že Bůh existuje.” 
„Smím se zeptat proč?” zeptal se pán. 
„To je velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych se přesvědčil, že Bůh není. Kdyby byl Bůh takový, jak 
se o něm mluví, myslíte, že by bylo tolik nemocných? Existovaly by opuštěné děti? Kdyby Bůh byl, 
nebylo by tolik bolesti, utrpení… Prostě neumím si představit Boha, který tohle všechno dovolí.” 
Pán se zamyslel, chtěl něco říct, ale pak si uvědomil, že vlastně neví, co by na to měl říct. Nechtěl 
vyvolat dohadování, které by stejně nikam nevedlo. 
Když holič dostříhal, pán zaplatil a odešel. 
Když vyšel na ulici, uviděl člověka s dlouhými zanedbanými vousy i vlasy. Vypadalo to, že už delší 
dobu jeho vlasy i vousy neviděly holiče. Byl zanedbaný a špinavý. 
Pán otevřel dveře holičství a zvolal: „Holiči neexistují!” 
„Velmi vtipné! Jak to? Neexistují?” zeptal se holič. „Já jsem jeden z nich!” 
„Ne!” odporoval pán. „Holiči neexistují. Kdyby existovali, nebylo by tolik lidí s dlouhými neuprave-
nými vlasy a vousy, jako ten člověk na ulici.“ 
„Ale nééé... Holiči existují, to nás jen lidé nevyhledávají, z vlastní vůle!” 
„No právě”, řekl pán. „Přesně tak. Bůh existuje, to jen lidé ho nehledají. A dělají to z vlastní vůle. 
Proto je tolik utrpení a bolesti na světě.“ 
 
Je smutné z čeho všeho my lidé dokážeme Pána Boha vinit. Přitom nám Pán Bůh dal úžasnou svobodu. 
Sami se můžeme rozhodnout milovat Ho i nenávidět. Byl to od Pána Boha veliký risk. On ale věděl, že 
láska má smysl pouze tehdy, pokud je dobrovolná. Copak by někdo z nás chtěl kamaráda, který by si 
s námi povídal jen proto, že musí, že mu to někdo přikázal? Což teprve maminku nebo tatínka! 
 
Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. 

Žalm 53,3 
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27. března 
 
Jan 8,7: Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď 
na ni kamenem!“ 
 
Hoď první kamenem 
To byl dneska den. Vracím se unavený z práce a už se moc těším domů. Představuji si svoji ženu, jak si 
prohlíží obrázkovou knížku s naším nejmladším mudrlantem. Evičku, jak češe panenky a stará se o ně 
jako opravdová maminka. No, a Jiřík, ten zas bude určitě něco kutit. Minule se mu to letadlo moc 
nepovedlo, ale jeho nápady jsou skvělé a vytrvalost až dojemná.  
Konečně! Otevřu vrata garáže a zajedu dovnitř. Jdu kolem pracovního stolu a ejhle, byl tu náš kutil. 
Krabičky s hřebíky jsou všude. Kladívko na zemi, pilka, kleště a dláto všude kolem. Hm, na co asi 
potřeboval lepidlo. Vezmu kladívko, abych ho dal na místo. Najednou mě napadla stará moudrost: 
„Co děláš za ně, neděláš pro ně.“ Po večeři to spolu uklidíme, pomyslím si. Vrátím kladívko tam, kde 
jsem ho našel a otevřu dveře do šatny. 
„Ahojky! Jak ses měl?“ volá na mě moje žena z kuchyně. „Šlo to! Trošku honička, ale jinak dobrý. 
A ty?“ „Dobrý až na ty dva. Pořád se spolu dohadují.“ 
„Jirka s Evčou? Tomu nevěřím, vždyť jsou to naše úžasné děti!?“ směju se. Nakouknu do pokojíku, 
kde právě Evička maluje rozkvetlou louku. „Tak co to bude, až to dokončíš?“ 
„Tam spolu pojedeme o prázdninách.“  
„ To snad není možný,“ přilítne Jirka jako velká voda. „Ona si klidně vytáhne moje pastelky, z mého 
kufříku, samozřejmě bez dovolení a ještě k tomu ho nechá ležet na zemi.“ 
„Já jen potřebovala tu strakatou pastelku na kytičky!“ brání se Evička „Já se omlouvám, já jsem 
zapomněla.“ „Nezájem! Tati, potrestej ji! To přece nemůže dělat! A přísně!“ 
„Dobře. Potrestám ji, ale nejdřív pojď se mnou.“ „Kam?“  
„Uvidíš.“ Pomalu otvírám dveře do garáže a znovu sleduji ten nepořádek, který tu nechal náš malý 
kutil. Jirka zbledne. „Já jsem stavěl auto, a potom přišel Pavel od sousedů a a…“ 
Nic neříkám a dám kladivo na místo. Pomalu začínáme spolu uklízet ten nepořádek. Jirka mlčí. Beze 
slov to spolu uklidíme a jdeme zpátky. Jirka se zavře ve svém pokojíku a dobu se nic neděje.  
„Cos mu řekl?“ ptá se moje žena. „Právě že nic.“ 
„Tak co jste tam dělali?“ „Ale, trochu uklízeli,“ usměji se a pohladím ji po vlasech. 
Najednou se otevřou dveře Jirkova pokojíku. Jiřík se pomalu šourá za Evou. Oba sledujeme s napětím, 
co se bude dít. 
„Promiň, že jsem byl na tebe škaredý,“ vysouká ze sebe Jirka. 
„Tati, ty taky promiň. Víš, my jsme s Pavlem to auto chtěli vyzkoušet a já na to nářadí zapomněl.“ 
„Dobře, nic se neděje.“ 
„To teda zírám! Jak jsi to dokázal?“ usmívá se moje žena. 
„To bych taky rád věděl. Prostě to tak nějak zapadlo pěkně do sebe.“ 
 
Je velmi snadné odsoudit člověka za to, že nám či někomu jinému ublížil. Když se ale zastavíme 
a chvilku zamyslíme, zjistíme, že taky ubližujeme. Často nevědomky či nechtěně, ale ubližujeme. Jak 
bychom chtěli, aby s námi jednali lidé, kterým jsme ublížili? Chtěli bychom, aby nás trestali, nebo aby 
nám odpustili? Já bych volil odpuštění. Proto si myslím, že Jiřík jednal správně, když o ně šel požádat. 
 
Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni 
kamenem!" 

Jan 8,7 
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28. března 
 
Jan 8,31-32: Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými 
učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ 
 
Dvě nádoby 
V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby. Visely na obou koncích vahadla, které nosil na 
ramenou. V jedné nádobě byla prasklina a voda z ní pomalu vytékala. Ta druhá byla bez vady a vždy 
nesla plnou míru vody. Na konci dlouhé nosičovy cesty od potoku až k jeho domovu zbyla v prasklé 
nádobě vždy jen polovina vody. 
Celé dva roky to takto chodilo, nosič donesl každý den domů jen jeden a půl nádoby vody. Dokonalá 
nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť přinesla pokaždé všechnu vodu. Zato chudák prasklá nádoba 
se styděla za svoji nedokonalost a cítila se uboze, že je schopná jen polovičního výkonu. Po dvou 
letech soužení oslovila prasklá nádoba u potoku nosiče: „Stydím se, moc mě mrzí, že prasklinou 
vyteče cestou domů tolik vody.“ 
Ale nosič jí odpověděl: „Všimla sis, že kytky rostou jen na tvé straně chodníku, a ne na druhé straně? 
To proto, že jsem vždy věděl o tvém nedostatku, a na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin. 
To ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli od potoka domů. Dva roky trhám tyto krásné 
květiny, abych si jimi ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla 
prozářit můj domov.“ 
 
Všichni máme chyby. Všichni jsme jako ty prasklé hliněné nádoby. Pán Bůh to o nás ví. Pravda je, že se 
tím nemusíme trápit, protože Pán Bůh je mimořádně šikovný a dokáže právě tyto naše chyby využít 
mistrným způsobem jako nosič v našem příběhu. Pak si teprve uvědomíme, jak je náš život vzácný 
a jedinečný. 
 
Neboť Bůh, který řekl: „ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své 
slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato 
nesmírná moc je Boží, a není z nás. 
 

2. Korintským 4,6 
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29. března 
 
Jan 8,44: Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, 
poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. 
 
Není všecko zlato, co se třpytí 
Jeden muž kráčel po cestě se svým koněm a psem. Byli to jeho věrní přátelé. Když procházeli kolem 
velkého stromu, udeřil do něj blesk a všichni zemřeli. Muž však nepochopil, že je mrtvý, a tak 
pokračoval v cestě i se svými zvířaty. Byl to velmi namáhavý pochod, nad nimi se tyčil vrch, slunce 
pálilo, byli celí zpocení a velmi žízniví. V jedné zatáčce zahlédli nádhernou bránu a za ní chodník ze 
zlata. Uprostřed něj byla kašna. Z chrličů tekla křišťálová voda. Pocestný popošel ke ctihodnému 
starci, který hlídal u brány, a pozdravil: „Dobrý den.“ 
„Dobrý den,“ odpověděl stařec. 
„Jak se jmenuje toto nádherné místo?“ 
„Ráj.“ 
„To je neuvěřitelné!? Jak jsme se sem dostali? 
„To ten blesk,“ odpověděl stařec 
„Máme velkou žízeň.“ 
„Prosím, vejdi a dosyta se napij,“ ukázal starý muž na kašnu. 
„Ale i můj pes a kůň mají žízeň.“ 
„Lituji, ale zvířatům je vstup zakázán,“ řekl strážce. „Zvířata sem opravdu nemohou.“ 
Muže to velmi rozladilo, přestože měl velkou žízeň, sám pít nechtěl. „Promiňte, ale do takového ráje 
nechci.“ Rozloučil se se ctihodným starcem a pokračoval v cestě. 
Po dlouhém a namáhavém výstupu přišli na další místo. Byli zcela vyčerpaní. Stála tam stará brána, 
od které vedla polní cesta obklopená stromy. Ve stínu jednoho ze stromů ležel jakýsi muž, hlavu měl 
přikrytou kloboukem a zdálo se, že spí. 
„Dobrý den,“ pozdravil náš pocestný. 
Muž jen kývl hlavou. 
„Jsme velmi žízniví, já, můj pes a kůň.“ 
„Tam mezi skalami je studánka,“ ukázal jim muž. „Můžete se napít, kolik jen chcete.“ 
Muž se psem i koněm poodešli ke studánce a uhasili svou žízeň. Pocestný se vrátil k muži, aby mu 
poděkoval. „Přijďte zas, kdykoliv jen budete chtít,“ odpověděl mu muž. 
„Prosím vás, jak se jmenuje toto místo?“ 
„Ráj.“ 
„Ráj? Ale vždyť ten stařec u té nádherné brány nám řekl, že ráj je tam.“ 
„Ne, to bylo peklo a ten stařec byl Otec lži.“ 
Pocestného se zmocnily rozpaky. „Měli byste mu zakázat, aby používal stejné označení. Tato falešná 
informace přece může způsobit velký zmatek.“ 
„V žádném případě, ve skutečnosti nám dělá velkou službu. Neboť tam zůstanou všichni, kteří pro své 
sobectví dokáží opustit přátele.“ 
 
Boží nepřítel je pořád ve střehu. Snaží se nás nalákat na pěkné věci a krásnými lákavými nabídkami 
nám slibuje, jak se budeme mít dobře, když ho poslechneme. Vždyť to dobře známe. Často slyšíme: 
„Nenech si to líbit. Máš právo mu to oplatit. Máš právo se na něho zlobit. V žádném případě mu to 
nesmíš odpustit, to by z toho vyšel moc lacino!“ No, a když tento hlas poslechneme, nikdy nám není 
líp. Nezapomínejme, že ten kdo nám takové věci namlouvá je velký lhář a rozhodně to s námi nemyslí 
dobře. 
 
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale 
služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního 
svého jako sebe samého! 

 Galatským 5,13–14 
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30. března 
 
Jan 9,1-3: Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, 
kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: 
„Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.“ 
 
Paralympiáda  
Na Olympijském stadionu v Seattlu stálo před nějakým časem na startu závodu na 100 m devět 
atletů. Všichni s mentálním anebo fyzickým postižením. Zazněl výstřel a závod započal. Ne každý 
běžel, ale každý se chtěl zúčastnit závodu a vyhrát.  
Běželi po trojicích a jeden hoch zakopl a spadl, udělal několik kotrmelců a rozplakal se. Těch osm 
dalších ho slyšelo plakat. Postupně začali zpomalovat a začali se otáčet. Pak zastavili a vrátili se… 
Všichni. 
Jedno děvče s Downovým syndromem si sedlo vedle něj, objalo ho a zeptalo se: „Už se cítíš lépe?” 
A pak šli, všech devět, držíce se za ramena až do cíle. Všichni diváci povstali a tleskali. A potlesk trval 
hodně dlouho… 
Proč?  
 
Většině lidí na stadiónu se jednání našich sportovců líbilo. Někde hluboko v nás všichni víme, že 
nejdůležitější v životě není, abychom sami vyhráli. Mnohem důležitější věc v životě je pomoci druhým 
vyhrát. Myslím, že to je jedna z věcí, kterou nám takovíto človíčkové stále musí připomínat, jinak 
bychom na ni zapomněli. 
 
 
V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ 
Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebu-
dete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je 
největší v království nebeském.“ 

Matouš 18,1–4 
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31. března 
 
Jan 9,5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. 
 
Rabín a učedníci 
Bylo to už dávno. Tehdy ještě škola vypadala úplně jinak. Učitel si vybral žáky, které na několik let vzal 
k sobě domů. Žáci nejen studovali, ale také pozorovali učitele, jak žije, co říká, jaké má postoje. Nako-
nec učitel podrobil své žáky zkoušce, podle které poznal, jak byli pozorní a co se naučili. 
Jeden učitel přijal dva učedníky, Jakuba a Jana. Byli to ještě malí kluci. U rabína strávili celkem sedm 
let. Za těch sedm let se spřátelili a mnohdy rabiho pěkně potrápili. 
„Dnes je váš velký den,“ usmíval se rabi, „dnes uvidím, co jste se naučili.“ 
„Rabi, nenapínej nás. Co sis pro nás připravil?“ 
„Každý tady máte drobný peníz. Chtěl bych, abyste za tento peníz nakoupili něco, čím byste dokázali 
úplně naplnit svoji světničku. 
Ale rabi, to je hrozně málo peněz na to, abychom naplnili svoje pokojíky,“ reptal praktičtější Jakub. 
„Jen běžte, běžte“ dál se usmíval rabín, „do večera vás chci mít doma.“ 
Jakub hned vyrazil na trh. Celý den strávil smlouváním, dohadováním, ale večer měl tolik slámy, že 
dokázal zaplnit svůj pokojík až po strop. 
To Jan většinu času strávil přemýšlením. Seděl pod košatým stromem a lámal si hlavu. 
K večeru se takto modlil: „Bože můj, můj Otče! Jak si s tím mám poradit? Rabi vždycky říká, že ty znáš 
i nejtajnější zákoutí a dokážeš vnést světlo i tam, kde je sebevětší tma. Poraď mi prosím!“ 
„No, jasně!“ vyskočil Jan, jako když do něho střelí a běžel na trh. Rabi už přicházel, když se celý 
udýchaný vracel. 
„Tak se pochlubte, učedníci moji,“ říkal dobrosrdečný rabín. 
„No, celý den jsem strávil na tržišti a na statcích v okolí. Smlouval jsem, pomáhal jsem, prosil jsem, 
ale výsledek stojí za to. Pokojík je napěchovaný až ke stropu slámou. Mám za to, že se tam nevejde už 
ani stéblo,“ rozhorlil se praktický Jakub. 
„To je chytré, dobře sis vedl,“ pochválil Jakuba rabín. 
„No, a co ty, Jene, jak se dařilo tobě?“ 
Jan se jen pousmál. „Malé strpeníčko, rabi.“ 
Vešel do pokojíku a na stůl položil malou svíčku. Netrvalo dlouho a podařilo se mu ji zapálit. 
„Vždycky jsi nám říkal, že Pán Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy, že dokáže prosvítit i ty 
nejtemnější zákoutí naší duše. Tak mě napadlo, že nic nevyplní pokojík líp než světlo. 
„Tak, tak to je moudré“ pokýval rabín hlavou, „dobře ses učil.“ 
 
Chytrost, tu dokážeme získat studiem a různým vzděláváním se. Ale i když jsme chytří, moudrost nám 
stále může unikat. Hledejme moudrost ze všech sil, ta nám bude lepším rádcem než chytrost. A proto-
že Pán Bůh je světlo, jak učil své žáky moudrý rabín, můžeme Ho poprosit, aby nám posvítil na cestu, 
která nás k moudrosti přivede. 
 
Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě, kdežto pošetilost hlupáků je v záludnosti. 

Přísloví 14,8 
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1. dubna 
 
Jan 10,12-13: Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je 
a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich 
nezáleží. 
 
Vlci 
Bylo až posvátné ticho. Jen řeka tiše šuměla a sem tam se ozval hlas nočního ptáka. Plameny praskaly 
a mladý Arió seděl se svým dědečkem u táborového ohně. Tvář Rychlého losa byla vrásčitá a pama-
tovala mnoho zim. Arió svého dědečka miloval. Obdivoval jeho moudrost a rozvahu stejně jako 
všichni v kmenu. Dnes ho děda vzal poprvé na Stezku muže. Věděl, že až ji dokončí, bude v kmeni 
považován za bojovníka a bude mít právo sedět u poradního ohně. 
Najednou se dědeček upřeně na Ariho podíval. „Toto je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou o životě 
musíš vědět. Ve tvém nitru neustále bojují dva vlci. Bojují o tvé srdce. Bílý vlk je dobro. Jeho potravou 
je láska přátelství, pokora, štědrost…“ Rychlý los se odmlčel. 
„ A jaký je ten druhý vlk dědečku? 
„Ten je černý. Ten miluje zlobu, závist, pýchu, hořkost…“ 
Arió hleděl do ohně a v plamenech viděl dva zápasící vlky. Obraz byl tak živý, až na něho padla úzkost. 
„Dědečku, a který z vlků zvítězí?“ 
„Který myslíš, synku?“ 
„Asi ten silnější“ 
„Správně, ten silnější,“ usmál se láskyplně starý indián na svého vnuka. 
„Dědečku, ale já nevím, který je silnější!“ 
„Přece ten, kterého budeš líp krmit.“ 
 
Hlídejme svoje myšlenky. My rozhodujeme, které myšlenky pustíme dál a které odmítneme. Není to 
jednoduché si uchovat vnitřní čistotu, zvláště v dnešní době, kdy vidíme kolem sebe tolik zla a násilí. 
Pamatujme však na to, že když zasejeme myšlenku, sklidíme čin. Jestliže zasejeme čin, sklidíme zvyk. 
Jestliže zasejeme zvyk, sklidíme charakter. Začínali jsme ale myšlenkou, kterou jsme pustili dál. Na nás 
je, jestli byla dobrá nebo špatná. A kdyby na nás snad chtěla padnout beznaděj, nezoufejme. Ježíš je 
dobrý pastýř, nejenom, že nás neopustí, ale taky si umí poradit i s tím nejhorším vlkem. 
 
Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých 
rtů vzdal neupřímnost. 

Přísloví 4,23–24 
 



23 
 

2. dubna  
 
Jan 10,27-28:  Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: 
nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. 
 
Ovčák a ovečky 
Tento příběh se odehrál v Rumunsku v horách. S kamarády jsme se domluvili, že je třeba zažít 
pořádné dobrodružství v divoké přírodě. Již několik dní jsme se potulovali po horách. Ten den jsme 
měli už nějaký ten kilometr v nohách, a tak jsme se zastavili u napajedla, abychom se neobědvali. 
Rozbalili jsme plynové vařiče a začali vařit. Po chvilce k napajedlu přicházel ovčák s pořádným stádem 
ovcí. Ovce to místo zjevně znaly. S bečením se začaly tlačit u dřevěných korýtek a lačně chlemtaly 
vodu. 
Bača je spokojeně pozoroval a pokuřoval z fajfky, kterou si nacpal. Po nějaké chvíli dorazil jiný ovčák 
s přibližně stejně velkým stádem. Ovčák zavolal na svého přicházejícího kamaráda. Hlasitě se 
pozdravili. Ovce se začaly mísit a za malinkou chvilku nebylo možné rozpoznat, komu patří která 
ovečka. 
Mrknu na ta pomíchaná stáda a prohodím: „To by mě zajímalo, jak poznají, která ovečka je čí, a jak ty 
stáda zase rozdělí.“  
„Jak vidíš, tak oni to neřeší, asi je jim to jedno,“ odpoví můj kamarád a klidně míchá dál polévku. 
Po chvilce k nám ovčáci přisednou a k našemu údivu jeden z nich umí trochu slovensky. Rozběhne se 
čilá konverzace. Ovčáci nikam nespěchají, a tak se s nimi dělíme o naši polévku a oni s námi zase 
o svůj chléb a ovčí sýr. Je opravdu skvělý. 
Po chvilce mně to nedá a zeptám se: „Jak poznáte, které ovce jsou vaše a které vašeho kamaráda?“ 
Ovčák se usměje a řekne: „Netreba znať. Ovce musí znať mňa.“ 
„Tomu nerozumím.“ 
„Já tobě ukázať!“ 
Ovčák poodešel kousek na kopec a zvučným hlasem zavolal: „Hóóój, hoóóój!“ 
Vtom se stala neuvěřitelná věc. Ten veliký chumel se rozdělil, jako když ho rozkrojí nožem a jedna 
část začala pomalu stoupat za svým ovčákem. 
Ovčák se pomalu vrátil za námi. „To je neuvěřitelné,“ sděluji mu nadšeně. 
„Poznají tě podle oblečení nebo podle čeho?“ 
„Moje ovce znať moj hlas, za cizím nejít.“ 
„Tomu nevěřím! Můžu to zkusit?“ 
„Ja,“ pokývá ovčák hlavou. 
Půjčím si od ovčáka jeho kožich, který měl na ramenou, klobouk a takto přistrojený vyjdu na to samé 
místo kde před chvílí stál ovčák. Co možná nejvěrohodněji napodobím jeho hlas: „Hóóój, hoóóój!“ 
Nic. Ovečky se dál popásají a ani se nehnou. Zkouším různě měnit hlas, ale ať se snažím, jak se 
snažím, ovečky se dál pasou jako bych neexistoval. 
Sejdu dolů a vracím kožich i klobouk smějícímu se bačovi.  
„Veď vravím, za cizím nepojdu. Oni znať moj hlas.“ 
 
Už mnohokrát jsem dostal otázku: „Jak poznáš, že k tobě mluví Bůh?“ „No, protože poznám jeho 
hlas.“ Na začátku svého chození s Bohem jsem předložil jednoduchou prosbu. „Pane můj, jestli chceš, 
abych tě poslouchal, nauč mě poznávat Tvůj hlas. Prosím, ale udělej to tak, abych pochopil, který hlas 
je tvůj, a nepopletl si ho s jiným. Pán Bůh mě opravdu vyslyšel a naučil mě poznávat svůj hlas. Když 
s Ním ale dlouho nemluvím, jako bych začal zapomínat. Tak jako ve všem ostatním, v čem chceme být 
dobří, je třeba pořád trénovat. 
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3. dubna 
 
Jan 11,25: Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 
 
Motýl 
Jedna z nejzajímavějších věcí v přírodě je přeměna housenky v motýla. Jak se může ta ošklivá 
chlupatá housenka proměnit v tak krásného motýla? 
Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek. Člověk seděl a několik hodin pozoroval motýla, jak 
se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým otvůrkem ven. Vypadalo to, jako by byl stále na jednom 
místě. Zdálo se, že se dostal tak daleko, jak jen mohl, a že se už dále dostat nemůže. Člověk se tedy 
rozhodl motýlovi pomoci. Vzal nůžky a zámotek opatrně rozstřihl. Motýl se z něj pak snadno dostal 
ven. Měl však scvrklé tělo, byl drobný a měl svraštělá křídla.  
Člověk pokračoval v pozorování, protože čekal, že se křídla každou chvíli rozevřou, zvětší a rozšíří, aby 
byla schopna nést tělo motýla. Nic z toho se nestalo! Motýl ve skutečnosti strávil zbytek života 
lezením se scvrknutým tělem a svraštělými křídly. Nikdy nebyl schopen létat. 
Člověk ve své laskavosti a dobrém úmyslu nepochopil, že omezující zámotek a zápas nutný k tomu, 
aby se motýl dostal přes drobný otvůrek, je způsob, který připravil moudrý Stvořitel, aby motýl 
vytlačil tekutinu z těla do křídel. Křídla se zpevní a motýl je schopný létat, když se ze svého zámotku 
osvobodí. 
 
Když vstoupíme na Boží cesty, neznamená to, že se nám začnou vyhýbat potíže. Někdy jsou zápasy 
přesně tím, co v životě potřebujeme. Pokud by nám bylo umožněno jít životem bez překážek, tak by 
nám to mohlo uškodit. Nebyli bychom tak silní, jak bychom mohli být. Proto když potřebujeme sílu, dá 
nám náš nebeský Otec potíže, aby nás posílily. Když potřebujeme moudrost, dostaví se problémy, 
abychom je řešili a radili se s Ním, a tak přichází moudrost. Chceme blahobyt? Máme mozek a sílu, 
abychom mohli pracovat. Chceme odvahu? Objevují se překážky, abychom je mohli překonávat, a tím 
přemáhat strach. Chceme lásku? Pán Bůh nám posílá ztrápené lidi, abychom jim mohli pomáhat 
a naučili se milovat. Chtěli jsme výhody a dostali jsme příležitosti. „Přestože jsme nedostali nic z toho, 
co jsme chtěli, přesto jsme dostali všechno, co jsme potřebovali.”  Je jen důležité pevně se držet víry, 
že nás Pán Ježíš nikdy neopustí, ať se děje cokoliv. 
 
 
Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho 
výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? 

Židům 12,6–7 
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4. dubna 
 

Jan 11,41-42: Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. Věděl 
jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi 
mě poslal.“ 
 
Nejtěžší modlitba Otčenáš 
„Otče náš, jenž jsi na nebesích“  
„Ano, co je?“ 
„Nepřerušuj mě, modlím se.“ 
„Ale vždyť jsi mne právě oslovila.“ 
„Já, že jsem s tebou mluvila? Ne, vlastně ne. To se prostě tak modlíme. Otče náš, jenž jsi na 
nebesích.“ 
„A teď zase, úplně jasně se mnou mluvíš. Co pro tebe mohu udělat?“ 
„Posvěť se jméno tvé.“ 
„Myslíš to vážně?“ 
„Co mám myslet vážně?“ 
„Jestli skutečně chceš posvětit moje jméno. Co to pro tebe znamená?“ 
„To znamená..., to znamená... Vlastně ani nevím, co to znamená. Jak to mám vědět?“ 
„To jednoduše znamená, že mě chceš ctít, že jsem pro tebe jedinečně důležitý, že moje jméno je ti 
drahé.“  
„Aha, tak je to tedy. Ano, už tomu rozumím… Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na 
zemi.“ 
„To je pěkné, ale děláš pro to taky něco?“ 
„Aby se stala tvoje vůle? Přirozeně! Každou neděli chodím do kostela. Přispívám na chudé a třeba 
postižené povodněmi.“ 
„Myslím tím něco jiného. Chtěl bych, aby byl tvůj život v pořádku. Aby ses zbavila návyků, kterými jdeš 
jiným na nervy, abych měl vliv na tvůj život.“ 
„Proč mi to vlastně vyčítáš?! Co si myslíš o těch skalních křesťanech, kteří sedí v kostele každou 
neděli? Na ty se podívej!“ 
„Promiň! Myslel jsem, že se upřímně modlíš o to, aby přišlo moje království a stala se má vůle. Víš, 
a to začíná právě u toho, kdo se za to modlí.“ 
„Ano, to se mi vyjasnilo, ale mohla bych se domodlit?“ „Chléb náš vezdejší dej nám dnes…“ 
„Promiň, že tě zase přerušuji. Až budeš mít chvilku klidu, popřemýšlej, o co mě vlastně prosíš. Myslím, 
že je ti jasné, že nejde o ten chleba, který kupuješ každé ráno u pekaře.“ 
„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům…“ 
„A co Petra?“ 
„Petra, moje sousedka, hm… Už s tím zase začínáš. Víš přece, že mě vždycky předběhne, když jdeme 
na spolu na oběd. Pořád o mě roznáší nějaké pomluvy. A pak večer, když přijde manžel z práce, 
samozřejmě se musí ometat na schodech, aby se na něj mohla usmívat a dělat pěkné oči.“ 
„Ano, vím, vím! Ale, co ses vlastně modlila?“ 
„Ano, ale já jsem to tak vlastně nemyslela.“ 
„Alespoň pravdivost ti nechybí. Nevadí ti nosit v sobě tolik hořkosti a zloby?“ 
„Ano, už jsem z toho nemocná.“ 
„Vidíš, a zde tě právě chci uzdravit. Odpusť Petře a já odpustím tobě. Může se stát, že Petra zareaguje 
divně. Možná ti přestane hlídat děti. Ale ty sama budeš mít pokoj v srdci.“ 
„Hm, nevím, jestli se k tomu odhodlám.“ 
„Neměj strach, pomůžu ti.“ 
„A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“ 
„S radostí, přesně to chci udělat. Vystříhej se všech lidí a situací, které tě vedou do pokušení.“ 
„Jak to myslíš?“ 
„Znáš přece svoje slabosti, svou nespolehlivost, pohodlnost, svoje zacházení s penězi, se svou zlobou 
a řečmi o druhých. Nedávej těmto pokušením šanci.“ 
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„Myslím, že to byl ten nejtěžší Otčenáš, který jsem se kdy modlila. Poprvé ale mám ale pocit že to 
mělo smysl. 
„Dobře, a teď jdeme dál, v klidu se domodli.“ 
„Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.“ 
„Víš, co je krásné? Když mne lidé jako ty začnou brát vážně, když se začnou upřímně modlit, naslou-
chat mi a potom konat moji vůli, pak najednou pocítí, že je jejich život šťastnější a spokojenější. To by 
mohlo být příjemné, co myslíš?“ 
 
Jak jsme četli v úvodním veršíku, Ježíš věděl, že ho jeho nebeský Otec vždycky slyší. Uvědomujeme si to 
i my? Nezapomínejme, že mluvíme s Králem králů a Pánem celého vesmíru. Není úžasné, že nám chce 
naslouchat?! 
 
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství 
svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. 

Matouš 6,7–8 
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5. dubna 
 
Jan 12,23-24: Ježíš jim odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím 
vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý 
užitek.“ 
 
Královský strom 
V jedné nádherné zahradě rostl velkolepě vyhlížející dub. Pán zahrady ho měl rád víc než kterýkoli 
jiný strom. Dub rok od roku sílil a rostl do krásy. Dobře věděl, že ho pán má obzvlášť rád, a proto byl 
šťastný.  
Jednou pán přišel ke svému oblíbenému dubu a řekl: „Milý dube, potřebuji tě.“  
Nádherný strom pocítil, že nadešla chvíle, pro kterou vyrostl, a s velkou radostí v hlase prohlásil: 
„Jsem připravený, pane. Udělej se mnou, co chceš.“ 
Pánův hlas zněl vážně: „Abych tě mohl použít, musím tě porazit.“ 
Dub se vyděsil: „Pane, ty mě chceš porazit? Vždyť jsem nejkrásnější strom ve tvé zahradě! Ne, prosím 
tě, ne! Využij mě pro své potěšení, pane, ale neporážej mě.“  
„Milý dube,“ pokračoval pán, „jestliže tě neporazím, nebudu tě moci ani použít.“ 
V zahradě se rozhostilo naprosté ticho. I vítr přestal vát.  
Dub pomalu sklonil svou nádhernou korunu a zašeptal: „Pane, jestli mě nemůžeš použít, aniž bys mě 
porazil, tak mě poraz.“ 
„Milý dube,“ řekl ještě pán, „nejenže tě musím porazit, ale musím ti také ořezat větve a listy.“ „Pane, 
měj se mnou slitování. Znič mou krásu, ale nech mi větve a listy.“ 
„Když je neořežu, nemůžu tě použít.“ Slunce si zakrylo tvář, motýl vystrašeně odlétl. Dub se roztřásl 
a slabým hlasem řekl: „Pane, ořež je.“ 
„Milý dube, musím s tebou udělat ještě něco. Musím tě rozsekat na kusy, jinak bych tě nemohl 
použít.“ 
Dub se sklonil k zemi a zašeptal: „Pane, rozsekej mě.“ 
Tak pán zahrady porazil vznešený strom, odřezal větve a listy a rozsekal jej. Pak ho odnesl na místo, 
kde ze země tryskal pramen, poblíž polí, která trpěla suchem. Jemně připevnil jednotlivé kusy svého 
milovaného stromu, ze kterých udělal žlábky, za sebe. Jeden konec přiložil k životodárnému prameni 
a druhý namířil na vyschlá pole. Průzračná, chladná, čerstvá voda se vydala tělem dubu až k polím. Na 
polích byla zaseta pšenice a přinesla úrodu. Tak se dub stal velkým požehnáním, i když byl poražen. 
Když byl ještě nádherným stromem, žil jen pro sebe a radoval se ze své krásy. Poražený, zraněný 
a znetvořený se stal prostředkem, jímž pán zavlažoval své království. My tomu říkáme „utrpení“. Bůh 
tomu říká „Potřebuji tě“. 
 
Pro Pána Ježíše bylo velmi těžké opustit svoje království a sestoupit na Zem aby nás zachránil. Udělal 
to, protože jeho láska k nám je opravdu veliká. On ví, jak je pro nás těžké opustit pohodlný život 
a pomáhat slabým, nemocným opuštěným. Jsme ochotní to pro lásku k němu udělat? 
 
Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. 
Zemře-li však, vydá mnohý užitek. 

Jan 12,24 
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6. dubna 
 

Jan 12,47: Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, 
ale abych svět spasil. 
 
Vánoční příběh 
Kdysi žil jeden člověk, který se jmenoval František. František byl dobrý člověk. Měl rodinu, pomáhal 
druhým a v obchodních záležitostech si počínal čestně. Nechápal však prostoduchost, ba hloupost 
věřících lidí, kteří tvrdí, že Bůh sestoupil na zem proto, aby člověku poskytl útěchu a naději. A protože 
měl své zásady, nebál se říkat všem, že Vánoce nejenže jsou spíš smutné než veselé, ale že vycházejí 
z vymyšleného příběhu o Bohu, který se stal člověkem. 
Jeho žena a děti ale jeho názor nesdílely a v předvečer oslavy Kristova narození, večer před Štědrým 
dnem, se jako pokaždé chystaly do kostela. František je jako vždy vyprovázel se slovy: „Bylo by to ode 
mne pokrytectví, kdybych šel s vámi. Počkám doma, až se vrátíte.“ 
Když rodina odešla, rozdělal oheň v krbu, usedl do svého oblíbeného křesla a rozevřel noviny. Vtom 
jej vyrušil podivný hluk za oknem. V domnění, že se někdo baví házením sněhových koulí na jeho 
okno, vyšel ven. Uchopil hůl, doufaje, že pobudovi nažene trochu. 
Jakmile však popošel dál ode dveří, spatřil hejno ptáků, kteří se patrně ztratili v odpolední mlze, a teď 
se chvěli zimou ve sněhu. Když spatřili osvětlený dům, chtěli se zřejmě dostat dovnitř, v letu pak 
narazili na okenní tabuli. Vyčerpaní a zmatení zůstali sedět pod oknem. 
„Přece je tu takhle nenechám,“ zabručel pro sebe František a přemýšlel, jak by jim pomohl. Nakonec 
zamířil ke garáži, otevřel vrata, rozsvítil a zamával na nebohá stvoření ve snaze naznačit jim cestu do 
suché a teplé místnosti. Avšak ptáci se ani nepohnuli. 
„Asi mají strach,“ pomyslel si František. Vrátil se do domu pro kousek chleba, rozdrobil ho a drobečky 
rozsypal směrem k vratům garáže. Ale i tentokrát vyšla jeho snaha naprázdno. 
Přiblížil se tedy k hejnu, volal na ptáky, dokonce tu a tam některého z nich postrčil holí směrem 
k domu. Výsledkem však bylo jen to, že ptáci zneklidněli, počali vzrušeně pobíhat ve sněhu, a tak 
ztrácet drahocenné zbytky sil. František byl zoufalý, nevěděl, co dělat. 
„Musíte mě mít za někoho strašného,“ zvolal, „copak nechápete, že vám chci pomoct?“ 
Ptáci se dál neklidně plácali ve sněhu. 
„Kdybych se teď mohl jen na pár okamžiků proměnit v jednoho z vás, pochopili byste, že vás chci 
opravdu zachránit!“ zoufale vykřikl František. 
Tu náhle zašuměl vítr a jako by přinesl poznání: „Františku, Františku, už chápeš, proč se Bůh musel 
stát člověkem?“ 
 
Mnoho lidí si myslí, že Pán Bůh je přísný soudce, tvrdý a bezcitný vládce. Takoví lidé ale také nevědí, 
proč slavíme Vánoce. Nebojme se jim to připomenout. Oni to dobře skrývají, ale v srdci prožívají veliký 
strach, že až předstoupí před svého Stvořitele, neobstojí. Řekněme jim, že se nemusí bát, protože Bůh 
už dávno poslal svého syna, aby nás zachránil. 

Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se 
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko 
v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto 
chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 

Lukáš 2,9–14 
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7. dubna 
 
Jan 13,15-17: Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím 
vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, 
jestliže to také činíte. 
 
Chodící kázání 
Jednoho odpoledne roku 1953 se reportéři a představitelé města shromáždili na vlakovém nádraží 
v Chicagu. Člověk, na kterého čekali, byl držitelem Nobelovy ceny za rok 1952. O pár minut později 
vlak přijel do stanice a z vlaku vystoupil vysoký muž s hustými vlasy a širokým knírkem. Fotoaparáty 
blýskaly. Představitelé města se k němu hrnuli s otevřenou náručí. Různí lidé mu začali říkat, jaká je 
to pro ně čest, že se s ním mohou setkat. 
Muž jim slušně poděkoval, zadíval se jim přes hlavu a zeptal se, jestli ho mohou na chvilku omluvit. 
Rychle prošel davem až ke staré černošce, která se potýkala se dvěma velikými zavazadly. S úsměvem 
tašky zvedl a doprovodil ji až k autobusu. Pomohl jí nastoupit a popřál jí příjemnou cestu. Když se 
vracel k vítajícímu davu, omluvil se: „Je mi líto, že jsem vás nechal čekat.“ 
Ten muž byl Albert Schweitzer, slavný lékař, misionář, který celý život strávil pomáháním chudým 
v Africe. Jako odezvu na Schweitzerův čin řekl jeden člen uvítacího výboru vedle stojícímu reportérovi 
s velkým obdivem: „To je poprvé, co jsem viděl kázání chodit.“  
 
Nevíte co dělat, jak se chovat? Ježíš nám je přece velmi dobrým příkladem. Dokážeme i my být 
dobrým příkladem svým kamarádům, spolužákům, lidem kolem sebe? 
 
Tak také víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo ale řekne: „Ty máš víru a já mám skut-
ky.“ Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. 

List Jakubův 2,17–18 
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8. dubna 
 
Jan 13,34: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se 
milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k dru-
hým. 
 
Paní se smutnýma očima 
Vždycky jsem se rád hýbal. Jednou, když jsem odcházel z tělocvičny, míjel jsem hlouček žen, které 
o něčem vzrušeně debatovaly. „Nikoho nemám, kdo by mně pomohl,“ zaslechl jsem z hloučku. 
„Co budeš dělat? „Já fakt nevím.“ 
„Dámy, nechci se vám míchat do hovoru, ale mohu vám nějak pomoct?“ 
„Tady Zdenička má na sobotu domluvený náklaďák a nemá žádné chlapy na stěhování.“ 
„To je jako nějaký problém?“ řeknu se smíchem. „Kolik toho je?“ 
„Půlka vybavení třípokojového bytu.“ „Na kolik máte domluvené to auto?“ 
„Na osmou, ale bydlím až u nádraží,“ řekne paní se smutnýma očima, jak jí v duchu přezdívám. „Tak 
to je v pohodě. Máme v sobotu s dětmi výlet a sraz máme v devět na nádraží. Pošlu jim oběžník a 
sejdeme se v osm. Tak jsme domluvený. V sobotu v osm. Mějte se,“ mávnu na ně a už běžím ke kolu. 
Tehdy jsem vedl skupinu asi dvaceti středoškoláků, se kterými jsme podnikali různé výlety, hráli 
bláznivé hry, byli jsme prostě prima parta. Protože tehdy nebyl facebook ani mobily, měli jsme 
vypracovaný systém, jak si dát vědět, když bylo něco důležitého. Říkali jsme mu oběžník. Několikrát 
jsme to stopovali a většinou do hodiny všichni věděli, co se děje. Poslal jsem zprávu, která se pomocí 
naší důmyslné štafety dostala i k ostatním. V sobotu se nás sešlo asi patnáct. Najeli jsme na to a celé 
stěhování netrvalo ani půl hodiny. Paní se smutnýma očima nám děkovala, jako kdybychom udělali 
kdoví co. To už jsme ale byli na odchodu, hlavu plnou výletu. Uběhlo patnáct let. Dostal jsem 
pozvánku na sraz všech, co cvičili ještě ve staré tělocvičně. 
„Zdravím všechny,“ mávnu na houf lidí, kteří se nerušeně baví. „Ahoj! Zdarec! Jak se máš? Tebe už 
jsme neviděli celou věčnost!“ ozývá se ze všech stran. Někdo se prodírá davem. Paní se smutnýma 
očima. Chci jí podat ruku, ale ona mně skočí kolem krku a začne plakat. „Ty jsi mi zachránil život, a já 
ti nikdy ani nepoděkovala!“ 
„Já?“ divím se. „Kdy to bylo?“ 
„Pamatuješ si ještě, jak jste mně pomáhali se stěhováním?“ „Připomeňte mi to trochu.“ 
Paní se rozpovídala a já se začal pomalu rozpomínat. „Vždyť to tenkrát byla taková bleskovka, to ani 
nestálo za řeč.“ „Víš, já jsem se tenkrát rozhodla, že odejdu od svého manžela. Bil mě, ponižoval a já 
to už nemohla vydržet. Stálo mě to ohromné úsilí, protože jsem se ho bála. Když jsem mu řekla, že 
odcházím, vysmál se mi a řekl mi, že jsem taková nána pitomá, taková budižkničemu, že mně stejně 
nikdo nepomůže. Že jsem budižkničemu, mi říkal tak dlouho a tak často, že jsem tomu věřila. Tenkrát 
jsem si řekla, že když nikoho neseženu na stěhování, jsem opravdu k ničemu a pro takové tu není 
místo. Chtěla jsem spáchat sebevraždu. No, a pak jste se tu objevili vy. Houf mladých lidí, kteří to, co 
pro mě byl nepřekonatelný problém, zvládli za pár minut. Pro mého bývalého manžela to byl takový 
šok, že se nezmohl ani na slovo a já mohla v pokoji odejít. Vlilo mně to takový elán do žil, že to, co 
pak následovalo, jsem zvládla s lehkostí, která mě nepřestávala udivovat.“ 
Stál jsem jako opařený. „Jak se děkuje za život?“ zeptala se mě paní s dnes už veselýma očima a já 
nevěděl, co jí na to mám říct.  
 
Tehdy na mě padla veliká tíha, ale i radost. Uvědomil jsem si, jak málo stačilo, a byl by zmařený lidský 
život. Stačila půlhodina mého času a život byl zachráněn, protože jsem byl v pravý čas na správném 
místě a projevil jsem malý ždibec lásky. Buďme pozorní k tomu, co se děje kolem nás, třeba někomu 
jde o život. 
 
Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: 
budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný 
váš Otec. 

Lukáš 6,35–36 
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9. dubna 
 
Jan 14,6: Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne.“ 
 
Ztracené hodinky 
Říkali jsme mu Kašpar. Časem mu ale nikdo neřekl jinak než Kašpy. Byl to takový ten typ kluka, se 
kterým vždycky přicházel smích. Dokázal vymyslet neuvěřitelné kousky. Pořád vtipkoval, a i když 
nebyl kdoví jak šikovný, krásný ani chytrý, všichni jsme ho rádi viděli ve svém středu. 
Jednou jsme tábořili v malebném údolí při břehu říčky. Voda líně poskakovala po kamenech a svým 
zvukem dokreslovala pohodu, která na tábořišti vládla. Vracel jsem se z lesa, když jsem narazil na 
smutného Kašpyho, jak brousí po louce uprostřed tábora sem a tam. 
„Kašpy, co hledáš?“ 
„Hodinky. Byly skoro nové. Víš, to byly ty, co jsem dostal od strýce ze Švýcarska k narozeninám.“ 
Jasně, kdo by o nich nevěděl. Byl čas, kdy jsme nemluvili o ničem jiném. 
„Počkej, já ti pomůžu.“ A tak jsme začali hledat spolu. Netrvalo dlouho a připojili se k nám další kluci. 
Pak nás uviděl Lišák, náš vedoucí. To už nás hledalo asi dvacet. 
„Kluci co hledáte?“ 
„Ale Kašpy ztratil ty svoje švýcarské hodinky. Hledáme tu už nejmíň půl hodiny a pořád nic.“ 
„Počkejte, vezmeme to systematicky. Uděláme rojnici a budeme postupovat pomaličku kupředu 
a určitě je najdeme.“ 
Roztáhli jsme se do dlouhé řady přes celou louku a pomalu, pomaličku jsme prohledávali každou píď 
země. Na konci jsme se zklamaně shlukli kolem Kašpyho a Lišáka. „Co budeme dělat, zkusíme to 
znovu?“ 
„Tak pěkně od začátku,“ rozhodl Lišák. 
„Kdys ty hodinky ještě měl?“ 
„Po nástupu jsem se ještě díval, kolik mám času na to, abych se nachystal na tu bojovku, co jsi nám 
slíbil.“ 
„Dobře. Tak před bojovkou jsi je ještě měl. No a co potom?“ 
„No když jsme se vrátili do tábora, tak už jsem je neměl!“ 
„Počkat. Ty víš, že jsi je ztratil v lese na bojovce?“ udiveně kroutil hlavou Lišák. 
„Jo.“ 
„Tak proč je hledáme tady?“ nestačil se divit Lišák a s ním ostatní kluci. 
„No, mě už se nechtělo zpátky a tady se tak dobře hledá.“ 
 
Hodinky jsme nakonec našli. Příhoda mi uvízla v paměti asi ze dvou důvodů. Dodnes se usmívám nad 
tím, jak nás Kašpy všecky doběhl. A ten druhý? Jistě vám přijde nesmyslné hledat něco na místech, 
kde to nemůže být. Uvědomil jsem si, že jsem se v životě choval často velmi podobně. Například když 
jsem hledal životní partnerku. Těžko budu hledat děvče, které miluje sport, v začouzených hospodách. 
Nebo dívku, která miluje módu a krásné šaty, na horách nebo v lese. Je sice možné, že ji tam potkám, 
ale byla by to nejspíš náhoda. Jedna věc mě ale moc těší. Pán Bůh není omezený žádným místem. 
Můžeme ho najít všude, stačí jenom pořádně hledat. Jak poznám, že hledám na správném místě? Ježíš 
jasně říká: „Chceš-li k Nebeskému Otci, pak jedině skrze mě. Jinak to nejde.“  
 
Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo 
prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému 
synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač 
jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho 
prosí! 

Matouš 7,7–11 
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10. dubna 
 
Jan 15,11-12: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. To je 
mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. 
 
Zastavení cihlou 
Asi před deseti lety projížděl mladý a velice úspěšný ředitel jménem Martin ulicemi města. Jel 
poněkud rychle ve svém elegantním černém Jaguáru XKE, který byl jen pár dní starý. Miloval auta 
a konečně si po letech dřiny mohl dovolit koupit auto svých snů. Dával pozor na děti, které občas 
vyběhnou mezi zaparkovanými auty, a zpomalil, když si myslel, že něco vidí. Když jeho auto 
projíždělo, žádné dítě nevyběhlo. Místo toho přiletěla cihla a narazila do boku jeho černého 
nablýskaného jaguára. Brzdy zaskřípaly… 
Zařadil zpátečku a pneumatiky zběsile vystřelily Jaguára zpět na místo, odkud přiletěla cihla. Martin 
vyskočil z auta, chytil chlapce a přitlačil ho na zaparkované auto. 
Křičel na dítě: „Co to mělo znamenat a kdo jsi? Co to tady vyvádíš?“ A plnou parou pokračoval: „To je 
můj novej Jaguár. Ta cihla, cos hodil, tě bude stát majlant. Proč jsi ji hodil?“ 
„Pane, prosím vás…, je mi to líto! Už jsem nevěděl, co mám dělat!“ prosil chlapec. „Hodil jsem tu 
cihlu, protože nikdo nechtěl zastavit!“ Slzy mu tekly po tvářích, když prstem ukázal za zaparkované 
auto. „Můj bratr, pane, sjel z obrubníku a vypadl z invalidního vozíku a já ho nedokážu zvednout. Když 
tam bude ještě chvilku takhle ležet, zadusí se. Pomohl byste mi ho, prosím vás, zvednout zpátky na 
vozík? Asi je i zraněný a je pro mě moc těžký.“ 
Pohnut a beze slov se mladý ředitel zoufale snažil spolknout rychle rostoucí knedlík v krku. 
S námahou zvedl mladého muže zpátky na vozík, vzal svůj kapesník a otřel mu rány a škrábance 
a zkontroloval, jestli všechno bude v pořádku. Potom se díval, jak ho chlapec tlačí po chodníku 
směrem domů.  
Byla to dlouhá cesta zpět k elegantnímu černému nablýskanému Jaguáru – dlouhá a pomalá cesta. 
Martin nikdy nespravil promáčklinu na dveřích svého Jaguára. Nechal ji tam, aby mu připomínala, že 
nechce jet životem tak rychle, aby na něj někdo musel hodit cihlu, aby si ho všiml.  
 
Spěcháme. Všechno se zrychluje. Na dopis už nemusíme čekat, protože mail nebo esemeska nám 
přijdou téměř okamžitě. Na internetu najdeme nepřeberné množství informací během malé chviličky. 
Jsou ale informace, které můžeme získat jen pozorným sledováním a citlivým srdcem. Na internetu se 
nedovíme nic o skutečné bolesti našeho kamaráda nebo třeba souseda. Přes klávesnici nemůžeme 
nikoho pohladit ani obejmout. Nikdy nespěchejme tolik, aby nás museli lidé zastavovat tak zoufalým 
způsobem, jako to musel udělat chlapec v našem příběhu.  
  
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku 
než ten, kdo položí život za své přátele. 

Jan 15,12–13 
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11. dubna 
 
Jan 15,26–27: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, 
ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. 
 
Musím je varovat 
„Tatí, tatí, budou ty hory fakt vysoký?“ „To víš, že budou,“ odpovím a nakládám poslední batohy a 
batůžky do auta. Bude to první velká rodinná výprava do hor. Od té doby, co jsem se oženil a narodily 
se nám děti, jsem na horách nebyl. Už to bude nějaký pátek. Přitom se ženou hory milujeme. 
Kilometry ubíhaly a auto spokojeně předlo. Objevily se první horské štíty. Všichni tři naši prckové 
užasle zírali z okna. Hory, opravdické hory! Už hodnou chvíli jedeme pořádným stoupáním. Kolem les, 
a když se náhodou rozestoupí, jsou vidět pěkně strmé srázy hned vedle cesty. 
„Tatínku, volantuj požádně, ať tam nešlítneme,“ zašišlá náš nejmladší klučík a všechny rozesměje. 
„Tatínku, mně se chce strašně čůrat,“ hlásí naše prostřední. „Tady ale nemám kde zastavit.“ 
„Já to ale fakticky nevydržím.“ „Vydrž, alespoň chvilinku, já tady zkusím někde zastavit.“ 
„Jú, paráda! Podívej, cesta se rozšiřuje, tady to půjde.“ Otevřu dveře a děti se hrnou ven. „Fajn, také 
si potřebuji odskočit,“ pomyslím si. 
Popojdu pár kroků ve směru jízdy za ostrou zatáčku. Šok. Cesta tady úplně chybí. To ty lijáky. Cesta je 
podemletá a kus se zřítil. Kdybychom náhodou nezastavili, zřítili bychom se i my. Udělalo se mi 
špatně. Takový kousek! Vracím se k autu. 
„Co je ti?“ ptá se mě moje žena. „Vypadáš jako by na tebe sáhla smrt.“ „Taky že sáhla. Za zatáčkou 
chybí kus cesty, asi se utrhla po těch lijácích. Musíme lidi varovat!“ „Postavím auto napříč cesty,“ 
navrhuji. „To je ale pěkně nebezpečné. Co když někdo nestihne zastavit?“ oponuje mi moje žena. „Víš 
co? Postavíme ho jen tak napůl do cesty, a budeš mávat tím mým červeným svetrem. Já zatím budu 
zkoušet telefonovat. Je tu pěkně mizerný signál. Budu muset najít lepší místo.“ 
Připadám si jako blázen. Držím v ruce červený svetr mé ženy a jsem připravený skočit pod kola 
prvnímu autu, které tudy pojede. Moje žena běhá s dětmi opodál a hledá signál. Slyším zvuk motoru. 
Sevře se mi žaludek. Co když to nezvládnu? Běžím proti autu a mávám jako šílený. Řidič si klepe na 
hlavu, ale pak zastaví. „Je tam utržená silnice,“ vyhrknu. „To vám mám jako věřit, když tu není žádná 
značka?“ „Tak běžte a přesvědčte se,“ nenechám se odbýt. „To je šílené,“ lamentuje vracející se řidič, 
„žádná značka, žádné varování. Málem jsem tam vlítl!“ „Já jsem vás varoval!“ „To se nepočítá, vy 
nejste oficiální orgán.“ Nevěřím svým uším. Chlapík naskočí do auta, otočí se a je pryč. 
Další auťák. Podle zvuku motoru nějaké silné auto. Ze zatáčky se vyřítí nablýskaný sporťák. Opět 
mávám jako šílený. Řidič z okna vystrčí ruku se zdviženým prostředníčkem v neslušném gestu. Křičím, 
co mi síly stačí. Ještě přidal plyn. Rána… To je šílené, proč nezastavil? Reakce byly různé. Lidé mně 
sprostě nadávali. Dokonce mě jedna paní obvinila, že jim chci zkazit dovolenou. Naštěstí se našlo i pár 
takových, kteří se ke mně přidali. Potom přijela správa silnic a celý úsek zavřela. Přestože to byl moc 
těžký den, nikdy jsem nelitoval vynaložené námahy. Vždyť lidský život za to stojí. 
 
Je to už hodně dávno, kdy jsem „čirou náhodou“ zjistil, že každý z nás se blíží k takové propasti – na 
konci svého života. Já měl to štěstí, že jsem do ní nespadl. Přijal jsem nabízenou pomoc. Sám Ježíš mě 
varoval. Ukázal mi, že až zemřu, nemusím jít do té propasti, ale můžu jít k němu, do věčné radosti. Do 
té doby jsem nevěřil, že je to možné. Tehdy jsem pochopil, že musím jít a varovat ostatní. Mnoho lidí 
mi nadávalo. Viděl jsem i zdvižené ukazováčky. Někteří zastavili a šli se sami přesvědčit. Jiní prostě 
uvěřili tomu, co jsem jim říkal. Někdy už jsem unavený. Ale potom vždycky vstanu a jdu znovu mávat. 
Kdybyste mě náhodou potkali u cesty, zastavte. Skutečně je na konci života propast plná nekončícího 
trápení. Nikdo z nás tam ale nemusí.  A nesnažte se mě odradit. Konec konců, co byste si pomysleli 
o člověku, který náhodou nespadl do propasti a pak by nevaroval ostatní? 
 
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna (Ježíše), aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj 
byl svět spasen (zachráněn). Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť 
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Jan 3,16–18 
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12. dubna 
 
Jan 16,23–24: V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li 
o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste 
a dostanete, aby vaše radost byla plná. 
 
Vyčerpal jsi všechny možnosti? 
Jednou se tatínek se svým malým synkem vypravili na procházku. Toulali se spolu po lese, povídali si 
a těšili se z pěkného dne. Bylo už k poledni, když si spolu sedli na pařez u cesty a začali svačit. Jak tak 
seděli, všiml si chlapec velkého kamene, který se uvolnil ze svahu a zůstal ležet na cestě. 
„Tati, podívej se na ten kámen, jak nešikovně leží, vždyť by do něho mohl někdo vrazit. Je zrovna 
v zatáčce a není moc vidět.“ 
Tatínek se podíval směrem, kterým chlapec ukazoval a řekl mu: „Tak běž a odval ho.“ 
Chlapec srdnatě vyskočil a opřel se do kamene. Tváře mu zrůžověly námahou, ale kamenem sotva 
pohnul. „Tati, to asi nezvládnu.“ 
„Zkus to jinak,“ povzbuzuje chlapce tatínek. 
Chlapec chvíli obchází kámen, pak zvedne suchou větev, která leží opodál, strčí ji pod kámen a znovu 
zabere.  
„Výborně,“ chválí tatínek malého synka. 
Chlapec se chvíli namáhá, ale kámen stejně nedokáže odvalit. 
„Je moc těžký,“ vzdychne. 
Tatínek ještě chvilku nechá synka zápasit a pak se zeptá: „Tak co, už jsi vyčerpal všecky možnosti?“ 
Chlapec chvíli přemýšlí a pak řekne: „Už nevím. Nic mě nenapadá. Je moc těžký.“ 
„Jsi si jistý?“ usmívá se tatínek. 
„Jo,“ řekne chlapec.  
„Vždyť jsi mě ještě nepožádal o pomoc. Nebo si snad myslíš, že bych ti nepomohl?“ 
Chlapec se podíval na tatínka zářícíma očima. Tatínek vstal a spolu kámen snadno odvalili do houští, 
kde nikomu nepřekážel. 
 
Někdy vynaložíme spoustu sil a námahy jen proto, že nedokážeme dobře zvážit všechny svoje 
možnosti. Požádat přátele, kamarády nebo svoje blízké je jedna z velmi dobrých možností, jak 
zvládnout úkol, na který nestačíme. A pak je tu ještě jedna možnost, o které málo uvažujeme. Je to 
pomoc našeho nebeského Otce. Často se domníváme, že když není vidět, že nám nemůže, nebo 
nechce pomoct. Jenže opak je pravdou. Nikdo k nám nemá vřelejší a láskyplnější vztah než On. 
Nebojme se to vyzkoušet. Někdy to chvilku trvá, ale sami se brzy přesvědčíme, že On je pomocník nad 
jiné. 
 
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. 

Žalm 34,9 
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13. dubna 
 
Jan 17,1–3 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého 
Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi 
mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, 
a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ 
 
Klec 
George Thomas, pastor v malém městečku v Nové Anglii, s sebou jednoho velikonočního rána do 
sboru přinesl starou zrezavělou ptačí klec a položil ji na kazatelnu. Několik obočí se nadzvedlo.  
„Včera jsem šel městem, když jsem uviděl malého chlapce, jak jde směrem ke mně a v ruce pohupuje 
touto ptačí klecí. Na dně klece byli tři malí ptáčci, třásli se zimou a strachem.“ 
Zastavil jsem chlapce a zeptal: „Co to máš?“ 
„Jenom pár ptáků,“ přišla odpověď.  
„A co s nimi budeš dělat?“ ptal jsem se. 
„Vezmu si je domů a trochu si s nimi pohraji,“ odpověděl. „Budu je škádlit a vytrhnu jim pár pírek, 
aby se prali. Bude to fakt sranda.“  
„Ale dřív nebo později tě to začne nudit. Co s nimi uděláš pak?“ 
„Máme doma kočky,“ řekl chlapec. „Mají rády ptáky. Dám jim je.“  
Pastor se na chvíli odmlčel. „Kolik za ty ptáky chceš?“ 
„Co?! Přece byste je nechtěl, pane! Jsou to jen obyčejní polní ptáci. Nezpívají a nejsou ani hezký!“ 
„Kolik?“ ptal se pastor znovu. 
Chlapec si pohledem změřil pastora, jako kdyby to byl blázen a řekl: „Dvě stovky?“  
Pastor sáhl do kapsy a vytáhl dvoustovku. Dal ji chlapci do ruky. Než se nadál, chlapec byl pryč. Pastor 
vzal klec a odnesl ji na konec cesty, kde byl strom a tráva. Položil ji na zem a otevřel dvířka. Jemně 
ťukaje na klec přesvědčil ptáky, aby vyletěli ven. To vysvětlovalo prázdnou klec na kazatelně. Potom 
pastor začal vyprávět tento příběh: 
Jednoho dne měl Satan s Ježíšem rozhovor. Satan se právě vrátil ze zahrady Eden a škodolibě se 
posmíval a vytahoval: „Jo, Pane, právě jsem nachytal lidi. Políčil jsem na ně. Věděl jsem, že neodolají. 
Dostal jsem je!“  
„Co s nimi budeš dělat?“ ptal se Ježíš. 
Satan odpověděl: „No, trochu si s nimi pohraji, naučím je, jak se ženit a zas rozvádět, jak se nenávidět 
a zneužívat, jak pít, kouřit a proklínat. Naučím je, jak vymýšlet zbraně, bomby a navzájem se zabíjet. 
Budu se fakt dobře bavit!“ 
„A co s nimi uděláš pak?“ ptal se Ježíš. 
„No, pak je zabiju,“ řekl Satan pyšně. 
„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš. 
„Přece ty lidi nechceš. Nejsou k ničemu. Vezmeš si je a oni tě budou akorát nenávidět. Budou na tebe 
plivat, proklínat tě a nakonec tě zabijí! Tyhle lidi přece nechceš!“ 
„Kolik?“ ptal se Ježíš znovu. 
Satan se podíval na Ježíše a jízlivě se zašklebil. „Všechny tvé slzy a tvou krev.“ 
Ježíš řekl: „Domluveno,“ a pak zaplatil cenu. 
Pastor vzal klec, otevřel dveře a odešel z kazatelny.  
 
Jen přítel dokáže obětovat svůj život za přítele. Jak neskutečná a krásná musí být láska Ježíšova, když 
obětoval svůj život i za nepřátele? Jak velká musí být, když dokáže na nás trpělivě čekat celé roky? 
Bůh nás nepotřebuje, a přesto se rozhodl milovat nás víc, než si kdo z nás dokáže představit. 
 
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný. 

Jan 3,16 
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14. dubna 
 
Jan 18,9: Tak se mělo naplnit slovo: Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho. 
 
Moudrý vojevůdce 
Žil jednou jeden král, jehož zemi sužoval sousední vladař. Již léta spolu žili v nepřátelství. Jednoho dne 
král povolal svého nového vojevůdce. Byl to veselý mladík, o kterém se povídalo, že vyniká moudrostí 
a bystrým úsudkem. Vždy splnil velmi šikovně svůj úkol a co víc, vojáci, kterým velel, ho milovali. 
Dokonce ho ctili i staří váleční veteráni. Proto ho starý velitel doporučil králi jako svého nástupce. 
Když mladík předstoupil před krále, král mu řekl: „Slyšel jsem na tebe jenom samou chválu. Proto 
bych chtěl, abys vytáhl s celým vojskem do sousední země a zničil jednou pro vždy naše nepřátele!“ 
Mladík jen pokývl hlavou a zanedlouho vyrazil i s celým vojskem na hranice sousední země.  
Prošlo několik měsíců a ke králi se nedostala žádná zpráva. Vyslal několik rychlých poslů, ale pořád 
nedostal žádné zprávy. Nakonec se rozhodl, že vyrazí se svým ozbrojeným doprovodem na bitevní 
pole, aby zjistil, co se děje. Když se blížil k místům, kde měla zuřit válka, všude byl klid. Králi to bylo 
velmi divné. Brzy narazil na tábor obou armád. Již z dálky bylo slyšet veselí, smích a oslavy. Přiblížil se 
a uviděl, jak u jednoho stolu sedí jeho vojevůdce s nepřátelským králem a jeho vojáky. Král se velmi 
rozhněval a pomyslel si: „Zradil mě!“ V nestřežené chvíli si vojevůdce nechal zavolat. 
„Co to má znamenat? Ty jsi mě zradil, nesplnil jsi můj rozkaz! Měl jsi přeci zničit jednou pro vždy naše 
nepřátele a místo toho tu s nimi sedíš a slavíš!“  
Vojevůdce jen mlčky stál a pak pravil: „Můj králi, já jsem tvůj rozkaz splnil. Jednou pro vždy jsem tě 
zbavil tvých nepřátel!“ 
„Jak to?“ řekl rozhořčeně král. 
„Nepřátele jsem zničil – udělal jsem z nich přátele!“ 
 
Někdy si i my myslíme, že se silou dokážeme zbavit svých nepřátel. Jindy si zase myslíme, že sílu a moc 
je nutné použít k prosazení svého názoru. Když se nad tím ale zamyslíme, nezvolil náš vojevůdce 
mnohem lepší cestu? Nesplnil rozkaz, který mu dal král mnohem lépe tím, že se se sousedním králem 
spřátelil, než kdyby válčil? Ježíš nám v tom byl nejlepším příkladem. 
 
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží 
na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, 
neboť je psáno: „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán“. Ale také: „Jestliže má tvůj nepřítel 
hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.“ Nedej se přemoci 
zlem, ale přemáhej zlo dobrem. 

Římanům 12,17–21 
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15. dubna 
 
Jan 18,37: Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem 
se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, 
slyší můj hlas.“ 
 
Cvrček 
„Kam se chystáš, Manilo?“ 
„Jdu navštívit svého přítele Toma do města. Pozval mě na návštěvu a slíbil, že mi všechno ukáže.“ 
„Nikdy jsem ve městě nebyl. Prý je tam hrozný zmatek.“ 
„Tom mě bude čekat na nádraží. Pak ti o všem budu vyprávět“, pohladil Manila chlapce po hlavě 
a vyrazil. 
Město Manilu vyvedlo z míry. Tolik shonu, hluku a nových věcí Manila jaktěživ neviděl. Když tak šli po 
jedné ulici, Manila zvolnil a zavolal na Toma: „Slyšíš to také?“ 
Tom se zaposlouchal a řekl: „Jediné, co slyším, je houkání aut, rachocení motorů, kroky a hlasy 
spousty lidí.“ 
„To nemyslím,“ usmál se Manila. „Cvrček. Někde tu cvrká cvrček.“ 
Tom se znovu zaposlouchal. „Ne, nic neslyším.“ 
Manila přistoupil k domu porostlému břečťanem a pozorně si ho prohlížel. Pak velmi opatrně 
rozhrnul listí a opravdu- cvrček. Teď když ho Tom uviděl, tak ho slyšel také. 
„No jo, vy indiáni, máte vytrénovanější smysly. Nám, bělochům, sluch tady v tom hluku už dávno 
zakrněl.“ 
„Tome, myslím, že se mýlíš. Víš, co? Uděláme malý pokus.“ 
Než stačil Tom něco říct, sáhnul Manila do svého váčku a vytáhl drobný peníz a hodil ho na dlažbu. 
Zvuk, který se ozval, byl ještě slabší než cvrkání cvrčka, přesto se několik lidí ohlédlo. Jeden z nich se 
sehnul a peníz zvedl a strčil do kapsy. 
„Vidíš, přestože zvuk, který mince vydala, nebyl silnější než hlas cvrčka, přesto jej bílí lidé slyšeli 
a otočili se za ním. Hlas cvrčka jsem slyšel jenom já. Myslím, že příčinou nebyl můj lepší sluch, ale to, 
na co jsme zvyklí dávat pozor.“ 
 
V dnešní době na nás působí mnoho zvuků a dalších podnětů. Myslím, že si ani neuvědomujeme, 
v jakém vnitřním chaosu žijeme. Zkusme si někdy vyjít třeba ven do přírody a náš vnitřní chaos 
uklidnit. Není to jednoduché, ale postupně to půjde snáz a snáz. Možná nás překvapí, co uslyšíme. 
 
Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před 
Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po 
větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani 
v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?“ 

1. Královská 19,11–13 
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16. den 
 
Jan 19,17: Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. 
 
Strom a kámen ve větvích 
Jednoho dne jeden moudrý člověk vysázel stromy. Stromy začaly růst a měly potěšení z toho, jak je 
na světě krásně. Ale jednoho dne, když ještě nebyly velké, přišel zlomyslný člověk a jednomu ze 
stromečků dal do větví veliký kámen. Stromeček plakal, naříkal a snažil se kámen setřást. Ale ať se 
snažil, jak se snažil, kámen byl pevně zaklesnutý ve větvích a ani se nehnul. Ze začátku si stromek 
myslel, že se mu zlomí kmen a že zahyne. Postupně ale začal sílit a pomaloučku rostl. Protože nahoru 
to nešlo, začal růst dolů. Jeho kořeny se prodíraly hlínou a postupně se dostávaly až k těm nejvydat-
nějším vodním pramenům. 
Jeho druhové se mu často smáli. „Podívejte na toho prcka!“ volali z výšky. 
„Podívej se na nás, jak jsme krásní, vysocí a urostlí. A ten výhled!“ 
Náš stromek býval často smutný a záviděl svým kamarádům ten štíhlý vysoký kmen. 
„Ach, jak to musí být krásné dívat se na svět z výšky“, vzdychal. 
Jednou přišla veliká bouře. Prudký vítr se opřel do kmenů stromů, a ty to nevydržely. Mnohé se 
zlomily, jiné vyvrátily. Jen náš stromek se otřásal, ale protože byl pevný a kořeny měl hluboko, vítr 
mu neuškodil. Ba naopak, vyrval kámen z jeho větví a stromek byl svobodný. 
Od toho dne začal stromek zbavený břemene růst dvojnásobnou rychlostí. Jeho kořeny ho napájely 
tou nejlepší vláhou a on rostl a rostl. Brzy to byl nejmohutnější strom v dalekém okolí. V jeho větvích 
měla spoustu ptáků hnízda a poskytoval stín poutníkům. Už nelitoval, že musel podstoupit tolik 
trápení, protože bez něho by nikdy nedorostl do takové výšky a nespatřil věci, o kterých se mu dřív 
ani nesnilo. 
 
V životě se dostáváme do těžkých situací. Mnohdy nechápeme, proč je na nás Pán Bůh dopustil. 
Jestliže ale věříme v jeho lásku, pak víme, že jsou nám k dobrému a uvidíme to až za čas. Stává se ale, 
že tomu ani za čas neporozumíme. Učedníci, když provázeli Ježíše, také měli o jeho kralování jinou 
představu. Teprve později pochopili, že utrpení a smrt na kříži bylo to největší vítězství v dějinách 
lidstva a týká se každého z nás. 
 
Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste 
splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. 

Židům 10,35-36 
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17. dubna 
 
Jan 19,30: Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu, skonal. 
 
Prázdná židle 
Dědeček těžce onemocněl. Mnoho dní nevstal z postele a babička poznala, že je to vážné. „Moje 
milá, myslím, že moje dny jsou sečteny,“ řekl jednoho dne své ženě. 
„Prosím, zavolej Jana, našeho kněze, rád bych si ještě urovnal pár věcí, než předstoupím před svého 
milovaného Stvořitele.“ 
Jakmile vstoupil Jan do pokoje, usmál se. Židle stála na svém místě vedle hlavy nemocného. Měla 
tady svoje zvláštní místo. Před několika lety, když tu byl poprvé, se zeptal, proč tam je. Děda se 
tenkrát usmál a odpověděl: „Představuji si, že na židli sedí Ježíš. Právě, než jste přišel, jsem s ním 
mluvil. Dlouhá léta pro mě modlitba byla pěkná dřina, až mi jeden přítel poradil, že modlitba je 
vlastně povídání si s Ježíšem. Tak si teď představuji Ježíše na židli naproti sobě, vyprávím mu o svých 
radostech a starostech, poslouchám, co mi odpovídá. A už nemám s modlitbou těžkosti, stala se pro 
mě radostí.“ 
Za několik dní přišla babička na faru, aby oznámila, že její manžel zemřel. 
„Nechala jsem ho jen chvilku samotného,“ řekla. „Když jsem se vrátila do pokoje, našla jsem ho už 
mrtvého. Hlavu měl položenou na židli a na tváři spokojený úsměv.“ 
 
Mnohdy si myslíme, že modlitba je něco, co se musíme naučit zpaměti. Lidé vyhledávají magické 
formule a myslí si, že čím obřadnějším jazykem je budou pronášet, tím větší záruka je, že je Bůh 
vyslyší. No, a když je pronesou ještě na posvátném místě, tak to už Pánu Bohu ani nic jiného nezbude, 
než je vyslyšet. Jenomže náš nebeský Otec stojí o úplně něco jiného. Stojí o naši lásku, upřímnost 
a možnost přebývat v našem srdci. Chce, abychom s ním hovořili jako děti se svým milovaným otcem. 
 
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou 
nazváni syny Božími. 

Matouš 5,8-9 
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18. dubna (Velký Pátek) 
 
Jan 20,8–9: Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. 
Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. 
 
Bitevní loď 
Dvě námořní lodě zařazené do cvičné eskadry byly již několik dní na moři v nepříznivém počasí. 
Sloužil jsem na velitelské lodi a měl jsem službu na můstku, když se začalo šeřit. Viditelnost byla 
špatná a nad vodou se válely cáry mlhy. Kapitán proto zůstal na můstku a dohlížel na všechny 
činnosti. 
Brzy po setmění hlídka na pozorovatelně hlásila: „Světlo před námi.“ 
„Stojí, nebo se pohybuje dozadu?“ vykřikl kapitán. 
Hlídka odpověděla: „Stojí, kapitáne,“ což znamenalo, že nám hrozí srážka s jinou lodí. 
Kapitán pak nařídil signalistovi: „Signalizujte té lodi: Hrozí nám srážka, doporučuji vám změnit kurs 
o 20 stupňů.“ 
Zpátky přišel signál: „Doporučuji vám změnit kurs o 20 stupňů.“ 
Náš kapitán řekl: „Signalizujte: jsem kapitán, změňte kurz o 20 stupňů.“ 
Odpověď zněla: „Jsem námořník druhé třídy. Raději změňte kurz o 20 stupňů.“ 
Kapitán byl již rozezlen. Vykřikl: „Signalizujte: Jsem válečná loď, změňte kurz o 20 stupňů.“ 
Zpět přišla odpověď: „Jsem maják.“ 
Kapitán nařídil okamžitě změnit kurz. 
  
Jsou situace, kdy se nám zdá, že k nám Pán Bůh nemluví, nebo nám odpovídá způsobem, kterému 
nerozumíme. Když jsme ale trpěliví, po čase se objeví moudrost, se kterou Pán Bůh všechno řídí. Od 
nás to chce jenom trochu pokory, abychom připustili, že nevidíme věci v celé šíři, tak jako je neviděl 
náš kapitán, a že to, co žádáme, by nám mohlo ublížit. Když k trpělivosti přidáme i lásku, uvidíme, že 
porozumíme věcem daleko lépe než dříve. 
 
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou 
nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. 

Izajáš 55,8-9 
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19. dubna 
 
Jan 20,11–16: Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila 
dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy 
a druhého u nohou. Otázali se Marie: „Proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, 
kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 
Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže 
tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila 
se a zvolala hebrejsky: „Rabbuni“, to znamená „Mistře“ 
 
Čas ukáže, co je štěstí 
Před mnoha lety žil jeden starý muž, který měl syna a jednoho koně. Nastal den, kdy se ten kůň 
dostal z ohrady a utekl do hor. „Upláchnul ti kůň!“ volali sousedé. „To je ale smůla!“ „Čas ukáže,“ 
usmál se sedlák, „věřím, že vše napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha.“ Příští den se vypravil 
sedlákův syn koně do hor hledat. Za pár dní se vrátil a kromě koníka, který jim utekl, přihnal ještě 
sedm divokých koní. 
Když to sousedé viděli, závistivě pokyvovali hlavami a pobrukovali: „Ty máš ale štěstí!“ Sedlák jen 
pokýval hlavou a řekl: „Čas ukáže, jestli to bylo štěstí, ale věřím, že vše napomáhá k dobrému těm, 
kteří milují Boha“. Druhý den se farmářův syn pokusil zkrotit jednoho z divokých koní, ale spadl z něj 
a zlámal si nohu. Ještě týž večer si sousedé pospíšili s dalším unáhleným soudem: „Tvůj syn si zlámal 
nohu. To je ale smůla! Zrovna teď před sklizní! Kdo ti pomůže dostat úrodu pod střechu?“ 
Ale moudrý farmář znovu namítl: „Jak můžete vědět, jestli je to smůla, nebo štěstí? Čas ukáže, jak to 
je. Já jen vím, že vše napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha.“ A vskutku! Za několik dní přišli do 
vsi verbíři a všechny zdravé mladé muže odvedli do války, ale farmářův syn díky své zlámané noze 
zůstal doma. 
 
Jsou situace, které na první pohled vypadají jako neštěstí. Marie si také byla jistá, že jejího milované-
ho Pána ukradli. Ale už za malou chvilku viděla, že všecko je jinak. Její smutek se proměnil v radost. 
Slova, kterými komentoval svoje zdánlivé neštěstí náš sedlák, jsem si zapamatoval už dávno, protože 
jsem si ověřil, že jsou pravdivá.   
 
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. 

Římanům 8,28 



42 
 

20. dubna (Neděle vzkříšení) 
 
Jan 21,18-19: Ježíš Petrovi řekl: „Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával 
a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ 
To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj mne!“ 
 
Stopy v písku 
Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží s Ježíšem. Na temném nebi se promítaly obrazy 
z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty druhé patřily Jemu. Když 
se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe a jaké bylo moje překvapení! V nejtěžších 
obdobích mého života byly v písku jen jedny šlépěje. 
Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích obrátila na Ježíše s otázkou. „Pane, když jsem se 
vydala následovat Tě, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou a budeš ke mně promlouvat. Ale v těch 
nejhorších chvílích mého života jsem viděla jen jedny stopy. Vskutku nechápu, jak jsi mne mohl 
nechat samotnou, když jsem Tě nejvíc potřebovala.“  
On zašeptal: „Dítě moje drahé, Mám tě rád a nikdy bych tě neopustil. Nikdy, ani kdybys procházela 
sebetěžší zkouškou. Ty jedny stopy, které jsi viděla, byly moje. Tehdy jsem tě nesl v náručí.“  
 
Tak toto je poslední slovíčko pro vás. Ježíš je skutečně živý. Nejlaskavější a nejvěrnější bytost v celém 
vesmíru. Přál bych vám, aby toto byla vaše nejvnitřnější zkušenost, největší jistota vašeho života. Pak 
budete pevní a hned tak něco vás neporazí. 
 
Vždyť Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ 

Židům 13,5 
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PÁR SLOV NA ZÁVĚR 
 
Celých 40 dní jsme se Vám snažili přiblížit, s jakou láskou o nás náš nebeský Otec pečuje. Věříme, že 

jste prožili pěkné společné chvilky. Jestli se Vám naše příběhy líbily, máme pro Vás dobrou zprávu. 

Chystáme knihu „Skryté poklady nejen pro děti,“ kde jich najdete ještě mnohem víc, a když se to 

podaří, budou i s pěknými ilustracemi. 

Váš Z. Fikejs 


