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Zastávka, která nebyla v jízdním øádu. (str. 5)

Zastávka, která nebyla v jízdním øádu.
Bylo pozdní odpoledne v jednom velkém mìstì  hodina, kdy se
lidé navracejí z práce domù. Pøeplnìná tramvaj jela smìrem k pøedmìstí.
V jednom rohu sedìli vedle sebe silná a k tomu teple obleèená
paní a malý chlapec. Kdy prùvodèí vyzval cestující, aby se sesedli,
uposlechla ona paní tak horlivì, e její aty to malé dítì témìø úplnì
zakryly, take vykukoval jen jeho drobný, trpìlivý, svìtlými vlásky
orámovaný oblièejík s modrýma, upøímnýma oèima. Kadý by se jen
mohl divit, e se ona paní témìø vùbec nestarala o to dítì, které u
pøece muselo být tou dlouhou, runou cestou unaveno. Proè je alespoò nevzala na klín a neopøela mu o sebe hlavièku?
Cestující jednotlivì i po meních skupinách vystupovali a nakonec
nezbyl ve voze u nikdo kromì oné paní, malého hocha a jetì jiné,
èernì odìné paní. Koneènì dala i ta silná paní znamení k výstupu
a vùz zastavil. Kdy byla u dveøí, zavolal na ni prùvodèí:
Haló, paní, vy jste nám tu zapomnìla svého chlapce!
Jakého chlapce? Co si myslíte? Já pøece ádného chlapce nemám! Mu se na ni zahledìl s údivem.
Komupak tedy patøí? Celou tu cestu pøece sedìl u vás! Vypadá
to, jako byste se ho chtìla zbavit!
Coe! Já, a zbavit se ho? Co vás to napadá!
Paní témìø nemohla rozèilením popadnout dech.
Vdy já jsem to dítì nikdy v ivotì nevidìla!
Ponìvad onen mu jí nevìøil, obrátil se k dítìti: Povìz, je to
tvoje maminka?
Ach ne, pane, odpovìdìlo smutným hlasem. Moje maminka
odela do nebe a já tam chci také jít, abych se s ní zase vidìl. Tady
jsou mé peníze. U jsem vám je chtìl dávno dát, ale vy jste je nevidìl.
Øeknete mi, prosím vás, a tam budeme?
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Mu se zoufale podíval kolem sebe. Co já vím? zamumlal,
a jakoby mu nìkdo sevøel hrdlo, dodal: Je mi líto, ale nebe není na
naí lince.
Tu bylo slyet zaustìní atù, lehký pohyb a ona paní v èerném
vzala dítì do náruèe.
Povìz mi, chlapèe, jak se jmenuje a kde bydlí?  Jmenoval
jsem se Ría, ale teï mi øíkají èíslo padesát sedm a bydlíme v sirotèinci. Jeden pán mne tam odvedl, kdy maminka odela. Je tam mnoho
malých chlapcù a dìvèátek, ale není tam ádná maminka. Není tam
nikdo, kdo by mi dal pusu, kdo by mne pøikryl peøinou, a nikdo se
tam se mnou nemodlí. Byla jste snad v nebi? Je to jetì daleko?
Ne, já sama jsem tam nebyla, ale mìla jsem jednoho malého
chlapeèka, který tam odeel. Je to odtud velmi daleko. Vím, e sám
bys tam asi nikdy nenael cestu.
Ale neztratil se ten vá malý chlapeèek cestou?  Ne, protoe
nìkdo ho po celé té cestì vedl.  Povede mne také nìkdo?
Ano, jednou ano, ale teï ne. Musíme trpìlivì èekat, a pøijde, aby
nás tam odvedl.
Kdo je to, jen pøijde, aby nás odvedl do nebe?
Je to Jeí, Spasitel, Syn Boí. Zemøel na køíi za vechny lidi,
aby jim otevøel cestu do nebe. Kdy Mu budeme dùvìøovat a vìøit
v Nìho, vrátí se zpìt z nebe, kde nyní sedí po Boí pravici, a odvede
si nás. Ach, v nebi to musí být tak krásné!
Ano, to maminka také øíkala. A také øíkala, e musím èekat, a
On pøijde. Ale já u jsem tím èekáním unaven.
Já také, chlapèe. Ji se tolik tìím, a budu moci jít k svému
malému chlapeèkovi. Chtìlo bys jít, milé dítì, ke mnì a oba bychom
pak spolu èekali?
Modré oèi se dlouho tie upíraly do druhých hnìdých oèí. Na
dìtském oblièeji se pak rozhostil výraz dokonalé dùvìry. Dvì malé
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ruce se oné paní poloily kolem krku a kudrnatá hlavièka se opøela
o její hruï. Chlapec nalezl novou maminku.
Prùvodèí si otøel rukávem oèi. Mýlil jsem se, øekl si polohlasnì,
nebe ovem není uvedeno v naem jízdním øádu, ale myslím, e
tentokrát bylo aspoò na konci této linky.

Boí spolupracovníci.
Rùa kleèela u své postýlky, mìla sepjaté ruce a modlila se nahlas: ...A prosím Tì také za tatínka a za maminku, za bratry a za
sestru, a za dìdeèka a za babièku. A poehnej také vem, které neznám. A udìlej to, abych byla jako Pán Jeí, kdy Mu bylo osm let.
A pak uèiò také, aby sleèna Vorlová byla zítra hodnìjí. Amen.
A najednou jetì dodala: Já si myslím, e s tím nebude mít pøíli
mnoho práce. Amen.
Ví, øekla své starí sestøe Jarmile, já nìkdy pøemýlím o tom,
jak si Bùh mùe pamatovat vechno, oè Ho lidé prosí?
Jarmila jí hned neodpovìdìla. Sice vùbec nevìdìla, jak si Bùh
mùe vzpomenout na vechno, co Mu lidé øíkají, ale jednou vìcí si
byla jista: e On na nic nezapomene.
Ví, mnì se zdá, e toho chce pøíli mnoho, kdy prosí, aby
poehnal vem lidem, i tìm, které vùbec nezná. Na svìtì je pøece
mnohem více lidí, ne ty si myslí. A pak také to, co prosí ohlednì
sleèny Vorlové...
Ale copak by to nebylo úasné, kdyby byla zítra hodnìjí, protoe jsem za to prosila? Kdy udìlám v seitì kaòku, anebo nìco poeptám sousedce, a paní uèitelka by mi jenom øekla: ,Rùeno, tohle nesmí dìlat, namísto aby se rozzlobila, a já bych jí odpovìdìla: ,Ano,
sleèno, já u to neudìlám! Jak bychom byly astnìjí!
Jarmila se na ni zadívala, tak trochu s pøekvapením.
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Ví, nesmí toho èekat najednou pøíli mnoho. Rázem se to
vechno neudìlá.
To je pravda, øekla Rùa, ale já jsem se nauèila zpamìti ten
ver: Modlete se za ty, kteøí vás hanìjí, a pronásledují vás. (Ev.
Matoue 5,44). Ne e by mne sleèna Vorlová pronásledovala, to ne,
ale èasto mne velice pøísnì hubuje, a i nespravedlivì.
Moná, e kdyby sleèna Vorlová vìdìla, e za ni prosí, pomohla
by Bohu zmìnit svou povahu, øekla Jarmila. Ale velká nadìje tu asi
nebude, dokud ona sama nebude chtít zmìnit se.
Kdyby se aspoò pokusila troinku se zmìnit! Moná, e bych
mìla øíkat Bohu: Udìlej to, a se o to troku pokusí!
Ale já si myslím, e ty bys také mohla Bohu pomoci, odvìtila
Jarmila.
Já? øekla Rùa udivenì. Jakpak?
Inu, já si myslím, povìdìla Jarmila, a øíkala to pomalu, a jakoby
to mìla dobøe promylené, moná e sleèna Vorlová by se tolik a tak
èasto nezlobila, kdyby vidìla, e se opravdu snaí nedìlat nic, co by
ji vyvedlo z míry, kdyby si byla jistá, e uloené úkoly dìlá co nejsvìdomitìji a e jsi zarmoucená, kdy nìco udìlá patnì. Potom by
i Bùh mìl pøíleitost zmìnit její povahu. Ví, mnì se zdá, e Bùh asi
neudìlá to, zaè Ho prosíme, kdy si sami se sebou nedáme práci,
abychom Mu pomohli.
Rùa, kdy vyslechla svou sestru, zùstala velice zamylená. To
bylo pro ni úplnì nové. Pomáhat Bohu, aby sleèna Vorlová jednala
jinak. Copak to není úasné? A nikdo by to nevìdìl, ne jen Bùh
a ona! Èím více o tom pøemýlela, tím více byla nadena tou mylenkou. A tak se rozhodla, e se do toho pustí u od zítøka.
Bylo to dopoledne v 11 hodin. To bývá hodina, kdy uèitelé èasto
bývají pøísnìjí, protoe dìti u jsou unavené a touí být u ze koly
venku. Rùa byla celé dopoledne opravdu zpùsobná. Neudìlala ádnou hloupost. Seity byly naprosto èisté. Nebavila se se svou sousedkou. Ale jenom Rùa vìdìla, co ji tato zpùsobnost stála! Cítila po
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celou tu dobu, e Bùh s ní poèítá a spoléhá na ni. Její kamarádka
árka, která sedìla vedle ní, se pokusila upoutat její pozornost tím, e
jí velicos vyprávìla. Jene Rùa si jí vùbec nevímala a se zaloenýma rukama se stále dívala jen pøed sebe. Byla si jistá, e sleèna
Vorlová ji sleduje, co ostatnì byla pravda. Paní uèitelka se jí zeptala,
zda ji snad nìco nebolí: nemohla si toti nijak vysvìtlit její tichost
a zpùsobnost. A kupodivu, celá tøída byla to dopoledne velice zticha,
dokud se neozvala rána, kdy árce spadla na zem brana.
Vichni s sebou trhli. Potom vak nastalo veliké ticho, protoe
kdekdo èekal, e dojde k pøísnému pokárání.
Co to tam dìlá, árko...?
Paní uèitelka, která u zaèala zvyovat hlas, se vak, k údivu
vech, najednou zastavila. A pak tieji dodala: Podruhé si, dìvèe,
dávej vìtí pozor .
Proè jen byla paní uèitelka dnes na nás tak hodná? øíkaly si dìti
mezi sebou, kdy vycházely ze koly.
Já vím, proè, øekla Rùena, ale nepovím vám to.
A v hloubi srdce si myslila: Dnes dopoledne jsem pomohla
Bohu.

9

... kdy vyslechla svou sestru, zùstala velice zamylená. (str. 8)
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Pro jaké dìti pøiel Pán Jeí?
Ano, tuto otázku poloil jeden strýèek v nedìlní kole skupinì
dìtí, jim vyprávìl poselství o spasení.
Dìti na to hned odpovìdìly jako jednìmi ústy: Jen pro hodné.
Jene vichni se divili, kdy uèitel na to nic neøíkal. Copak to nebyla
správná odpovìï? Zdálo se, jakoby v jeho oblièeji bylo vidìt spíe
opak. A on pak skuteènì øekl: Pán Jeí pøiel pro zlé dìti.
Vichni byli velice pøekvapeni.  Jenom malá Andulka se tak trochu rozpaèitì zeptala, zda to je skuteènì pravda. Moná e si myslila,
e je to pøíli krásné, ne aby to mohla být pravda. Strýèek uèitel ji
vak ujistil, e to je naprostá pravda. Tu se jí po tváøích vyøinuly
veliké slzy.
Já jsem tolik ráda, vzlykala, protoe jsem zlá holka.
Potom strýèek uèitel pøeèetl dìtem toto místo z Písma:
Nepotøebují zdraví lékaøe, ale nemocní. Nepøiel jsem volati
spravedlivých, ale høíných. (Ev. Marka 2,17)
Vypravoval jim pak o lásce Spasitele, který pøiel zachránit a spasit nemocné, høíníky.  A pøed Bohem jsme vichni høíníci. Není,
kdo by èinil dobré, není ani jednoho. (Ep. Øímanùm 3,12)
Kdo se  jako ona Andulka  pøizná, e je høíník, smí slyet
radostnou zvìst, e kdy jsme jetì høíníci byli, Kristus umøel za
nás. (Ep. Øímanùm 5,8)

Pilné ruce.
Rodièe Vilmy nebyli bohatí. Vilma byla nejstarí a mìla jetì nìkolik sourozencù. Aèkoli jí bylo teprve 8 let, musila být mamince
èasto k ruce. Tak tøeba ráno: oblékala malého bratøíèka, pomáhala
mu pøi snídani a dìlala pro maminku i jiné drobné práce, jako umýt
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nádobí nebo pøinést uhlí, a u byl èas jít do koly. Odpoledne zase
musila chodit nakupovat. Lidé v obchodì ji mìli rádi, protoe vdy
byla plná radosti. A také maminka z ní mìla radost: Vilma dìlala
vechno ráda a nestýskala si, i kdy si nìkdy nemohla jít hrát
s kamarádkami. Tím se uèila ji od mládí nemyslit na sebe.
Vedle dobrého zdraví jí Bùh dal pár obratných rukou. Bylo to
vidìt i na jejích kolních seitech a kníkách. Nikde ádná kaòka,
vechno èisté a udrované v nejlepím poøádku. Ani prospìch nemìla
patný a diktáty byly témìø bez chyb.
Jednoho dne se jí Milena, jedna árlivá spoluaèka, zaèala posmívat. Volala za ní, e prý má veliké a opravdu oklivé ruce. (Trochu to
bylo pravda, e ruce Vilmy, které více pracovaly, nebyly tak hezké
jako ruce jejích spoluaèek.) A k Milenì se hned pøidaly dalí a tu
teprve zaèalo trápení a posmívání! Vilma pøila domù s pláèem
a s tìkým srdcem. Vypravovala o vem mamince.
To je ale oklivé, e tvé spoluaèky takhle mluví, to je patné,
øekla maminka. Ale ví, Vilmo, musí si na to zvykat a mnohé, co
øíkají, jednodue pøeslechnout. Vìtina lidí nezná, el, Pána Jeíe.
Oni vùbec nemyslí na to, jak je oklivé pùsobit jiným bolest a øíkat
jim vìci, které nejsou pravda. Dìkuj Bohu za to, e ti dal takové ruce.
Spoluáci, kteøí se ti kvùli tomu posmívají, by ti tvé ruce spíe mohli
závidìt. A ví co? A budete nìkdy mít prázdno, pozveme Milenu.
A ukáeme jí, jak se dovedou takové ruce pohybovat a mohou být
uiteèné pro druhé. Nedávno jsme pøece èetli z Boího slova, e
máme být V pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu slouíce (Ep.
Øímanùm 12,11) a e ruka pracovitých zbohacuje. (Pøísloví 10,4).
Kdy nám to øíká sám Bùh, je pak jetì dùleité, jak nae ruce vypadají?
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My milujeme Jej, nebo On døíve miloval nás.
(1. Ep. Janova 4,19)
Maminka sedìla s dìtmi Martinem a Evou u kamen a vyprávìla
jim o Spasiteli, Pánu Jeíi Kristu. Venku silnì prelo, take nemohli
jít na slíbenou procházku. A zatím co maminka vyprávìla, Eva mìla
najednou otázku:
Maminko, je to skuteènì pravda, e Pán Jeí mìl ve Svých rukách a nohách høeby a e zùstal viset na køíi, kdy pøece mohl
s køíe sestoupit?
Ano, Evo, je to naprostá pravda. Mohl sice okamitì sestoupit
s køíe a ukázat lidem Svou vemohoucnost, ale v tom pøípadì by ani
tebe ani mne nemohl spasit. Jene On právì toto chtìl, aby nás mohl
mít s Sebou v nebi, a proto musil zemøít namísto nás.
Maminko, ale pak Ho za to opravdu musíme mít rádi! zvolala
Eva vzruenì.
A nemìla snad pravdu, milé dìti?
Milovat Pána Jeíe Krista, dùvìøovat Mu, chválit Ho a vyprávìt
o Nìm jiným, to by mìlo být hlavní vìcí naeho ivota!

Falenì obvinìn.
Luïku, pojï u! volal nìkdo ze dvora do druhého poschodí nájemního domu. A za nìkolik okamikù se nahoøe v oknì objevila
svìtlovlasá hlava chlapce.
Pøijdu, Petøe! Poèkej chvíli, hned budu dole! znìla shùry odpovìï. Svìtlovlasá hlava zmizela a brzy na to bylo slyet, jak nìkdo
rychle utíká po schodech.
Kdy se ji oba chystali vyjít, objevila se v tém horním oknì jiná
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hlava a dvorem se ozval silný muský hlas: Kam jde, Luïku? Nejprve bylo ticho. Potom vak jeden z tìch hochù zavolal:
Na Panský vrch, tati!
Tam nepùjde! odpovìdìl otec, je to tam v kamenolomech
a jeskyních nebezpeèné. Choï si vude jinde, ale na Panský vrch
nesmí! Rozumí?
Oba chlapci se pomalu a jaksi s váháním vzdalovali, jak tomu
zpravidla bývá, jestlie nìkdo nemá pøed sebou dobrý cíl, a zdá-li se,
e pùvodní ujednání musí padnout.
Ten tvùj otec ale musí vechno zkazit, øekl Petr rozmrzele, nedopøeje ti nic pìkného! Mnì to tatínek s maminkou u také víckrát
zakázali chodit na Panský vrch, ale já tam stejnì chodím!
Ludìk zùstal stát, zøejmì s pocitem, e to vlastnì nemá smysl jít
dále. Øekl: Vrátím se domù!
Jdi, ty hloupý! Pojïme pøece, øekl Petr nahnìvanì, vdy nás
tvùj otec neuvidí! Pùjdeme druhou cestou, zadem.
Ne, já nesmím. Tatínek by se to mohl dovìdìt! Má jistì strach,
protoe minulý týden se tam nìkdo zøítil z horní jeskynì a tìce se
zranil, namítl Ludìk.
Ty jsi ale hloupouèký! Jestlie se nìkdo zranil, byl tím pøece sám
vinen, ne? My si na sebe dáme pozor a nic takového se nám nestane,
vedl si Petr nahnìvanì svou.
Ludìk zavrtìl odmítavì hlavou a chtìl, vzdor pøemlouvání, zaboèit do opaèné ulice. Tu ho ale ten druhý uchopil za rukáv a øekl: Ty
jsi ale strapytel! Kdy nepùjde, nebudu u si s tebou nikdy hrát.
A najdu si lepího kamaráda, který mne nikdy neopustí!
Tím se dotkl Luïkovy slabiny. Petr byl ve tøídì vùdcem a osnovatelem vech chytøe vymylených kouskù, byl odváný a podnikavý.
Proto si ho vichni spoluáci, pro nì tyto vlastnosti nìco znamenaly,
vysoce váili. Jeho slovo platilo a pøi sporných názorech bylo rozhodující. Takového kamaráda Ludìk pøece nemùe jen tak ztratit. Mìl
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sice také vdycky sklon k smìlým kouskùm a k roáctví, ale strach
z otce ho pøece jen zadrel pøed øadou vìcí. Ale aby ho nìkdo nazýval
strapytlem a babou  to pøece ne! Bál se posmìchu od kamarádù.
A tak mu nakonec øekl: Ví, tolik odvahy, jako má ty, mám jetì
i já! A oba zamíøili k Panskému vrchu.
Byl to dosti vysoký kopec ze zvìtralé horniny, plný rozsedlin. Kdo
tam chtìl vystoupit, musil se prodrat rozsáhlými porosty ostruin,
ne se dostal na horní terasu, odkud u vedly úzké pìiny k vrcholu
kopce. Za onou terasou, tedy asi v polovinì kopce, byl kamenolom se
spoustou chodeb a jeskyò, které chlapce obzvlátì lákaly.
Petr s Luïkem vystoupili a k lomu a setkali se tam jetì s jinými
kamarády. Vichni se hned dali do práce s hloubením pøíkopu, který
se jim zdál být nedostateèný. Nikdo je tam neruil. Namísto lopat
pouívali vìtinou velkých kusù bøidlice. 
Chlapci byli delí dobu zabráni do práce, kdy tu náhle nìco jako
rychlý tmavý stín prolétlo kolem nich dolù  do propastné hloubky.
Jeden pøestal dìlat a vyhlédl, po nìm druhý a nakonec si vzájemnì
poloili otázku: Co to jen asi bylo? V tom zvolal Petr: Mùj malý
bratr chybí! Opravdu, malý Bøetislav se zøítil po hlavì po srázné
stìnì. Petr, velice vylekaný, utíkal na jedno vhodné místo a odtamtud
rychle sklouzával dolù. Ostatní ho následovali. Petr, bílý jako stìna,
se zastavil pøed svým mladím bratrem. Potom úpìnlivì vykøikl.
Malý Bøea tu leel v bezvìdomí na kupì kamení a z úst mu po tváøi
tekla krev. Hoi vzruením nejprve nevìdìli, co dìlat. Potom jeden
vybìhl a utíkal to oznámit rodièùm a zavolat lékaøskou pomoc. 
Ludìk cítil, jak se ho zmocòuje nevýslovná úzkost.
Ani ne za pùl hodiny pøispìchala matka malého Bøetislava, sotva
popadajíc dech, a kdy vidìla, co se stalo, dala se do pláèe. Pak se ale
vzchopila, vzala malého chlapce do náruèe a tie plaèíc sestupovala
s kopce. Chlapci zùstali stát jetì nìkolik minut na místì netìstí
a upøenì se dívali na to místo, kde pøedtím leel Bøea. Potom celá
druina zaèala øídnout, jeden po druhém se mlèky vytrácel a kadý,
hluboce zaraen, el domù.
Druhý den el Ludìk do koly pln dojmù z nové události. Stále
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...rychle sklouzával dolù. (str. 15)

vidìl v mylenkách malého Bøeu, a to zvlátì, kdy se dovìdìl, e
prý lékaø zjistil tìká vnitøní zranìní. Pøi vyuèování se vùbec nemohl
soustøedit a jen tìko sledoval výklad uèitele.
Na zaèátku první pøestávky el k ostatním chlapcùm, kteøí se
dnes jako oèití svìdci vèerejí váné události dreli od ostatních stra16

nou, ponìkud dále od ruchu kolního dvora a tie probírali celý vèerejí pøípad. Ludìk poloil Petrovi, bratrovi Bøetislava, nìkolik otázek
plných úèasti, ale nedostal ádnou odpovìï. Díval se z jednoho na
druhého a brzy vycítil, e se k nìmu chovají odmìøenì, e si ho
nevímají, ba dokonce e nìkteøí se na nìho dívají nepøátelsky. Proè
asi? Ludìk zaèal tuit nìco nepøíjemného, tísnivého. V tom ukonèil
kolní zvonek pøestávku.    Tøída zase sedìla v lavicích na svých
místech. Pojednou Ludìk ucítil, jak ho nìkdo zatáhl za rukáv. Otoèil
se, a ten, co sedìl za ním, mu zaeptal:
To ty jsi toho malého sestrèil v lomu dolù? Ludìk vzhlédl vydìen.
Já? Kdo to øekl? Kdo?
Petr to øíká, to je pøece tvùj kamarád, a také druzí to tvrdí!
Ludìk cítil, jak mu vechna krev mizí z hlavy; srdce mu nad tím
faleným obvinìním builo a nìkde v krku.
Taková podlost! øekl a oèi se mu zalily slzami. Nebyl témìø
vùbec schopen psát diktát, s ním nyní uèitel zaèal. Sedìl tu v lavici
jako na øeøavém uhlí. Kdy na konci hodiny odevzdával svùj seit,
hemilo se to v nìm samými chybami. Teprve cestou domù se mu
ponìkud ulevilo. Koho by to napadlo! øíkal si stále, já e bych mìl
být pøíèinou veho toho netìstí, kdy pøece mám Bøeu tak rád!?
A e jsem ho úmyslnì sestrèil do lomu?  To ale je bídácké, tvrdit
nìco takového!
Kdy byl u témìø doma, zastavil se. Napadlo mu ihned vyhledat
Petra a vyøídit si s ním jeho naøèení. Brzy byl u jejich bytu a zaklepal
na dveøe. Otevøela mu matka a øekla, e Petr není doma. Potkal ho
vak dole na chodbì a poznal na nìm, e je nìjaký divný a jako na
rozpacích. Nejistì se díval kolem a vyhýbal se Luïkovu pohledu. To
Luïkovi dodalo jetì více odvahy. Tak to tys mne obvinil, e jsem
tvého malého bratra sestrèil dolù?  Jak jsi na to pøiel? Se zaatou
pìstí stál tu Ludìk pøed svým alobcem, který si chtìl nìjak vynutit
prùchod. Petr asi dobøe vycítil, e na tak rozzlobeného protivníka
nestaèí, proto se spokojil se strohou vybídkou: Jdi pryè, nebo uvidí!
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U jsem tì prohlédl, ty...! odpovìdìl Ludìk zuøivì. Na tìstí pro
oba se u jednoho dolního bytu otevøely dveøe. Jinak by asi mezi nimi
dolo k poøádné pranici. 
Ludìk el domù. 
Jestlie o nìkom vznikne nìjaká patná povìst, zpravidla se íøí
dál a dál, a jí nakonec kdekdo vìøí.
Tak se stalo, e si tu a tam vyprávìli, e Ludìk zlomyslnì sestrèil
malého Bøeu do kamenolomu, a vude se nyní dívali na Luïka jako
na nezvedeného kluka a neurvalce, který zaslouí, aby byl jaksepatøí
potrestán.
Nakonec se ona povìst donesla a k sluchu uèitele a ten si Luïka
zavolal, chtìje s ním nejprve promluvit mezi ètyøma oèima. Kdy se
dozvìdìl, jak tomu bylo ve skuteènosti, a zdálo se mu, e Luïkovo
vyprávìní je vìrohodné  vìdìl o nìm pøece, e to je svìdomitý ák 
dal zavolat také Petra a ostatní áky, kteøí byli pøítomni netìstí, aby
je kadého zvlá vyslechl. Kdy se vyptával Petra, s ním ostatnì
jako uèitel nebyl pøíli spokojen, nabyl brzy z jeho výpovìdi dojmu, e
obvinìní jsou naprosto neudritelná. A své mínìní také bez okolkù
vyjádøil. Jenome Petr trval tvrdoíjnì na svém a nic nechtìl vzít zpìt,
tøebae ji ètyøi spoluáci tvrdili, e Ludìk na tom místì, kde dolo
k netìstí, vedle malého Bøetíka vùbec ani nestál. Nyní si dal onen
moudrý uèitel práci, aby si zjednal jasno v pøítomnosti vech svìdkù.
Ludìk nejprve jetì jednou jasnì a krátce vypravoval o vem, co se
stalo. Po nìm pøiel na øadu Petr, který dále trval na svých obvinìních, tøebae jeho výpovìdi ji nebyly tak jasné a urèité.
Ostatní áci se stavìli zèásti na stranu jednoho, zèásti na stranu
druhého.  Pan uèitel si nakonec nevìdìl rady.
Ale právì tu, kdy byl v nejvìtích rozpacích, se ozvalo zaklepání
na dveøe. Na uèitelovo: Dále! vstoupil mistr kováø Bartùnìk se svou
paní a oba poádali uèitele o krátký soukromý rozhovor. Zùstali venku asi ètvrt hodiny. Potom pøili s panem uèitelem znovu do tøídy
a otázky zaèaly znovu.  Proè asi u vech vudy? mohl si myslit
kterýkoli ák. A proè tu asi byli oni starí lidé a dívali se tak vánì? 
Oèi vech ákù prozrazovaly veliké napìtí.
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Jakmile skonèilo druhé dotazování, pøistoupil pan uèitel k Petrovi,
dívaje se na nìj pøísným, pronikajícím pohledem. Vzruenì pak øekl:
Tím pádem Bøeti jsi vinen ty! Tys to byl, kdo zavinil, i kdy neúmyslnì, pád svého mladího bratra. Mistr Bartùnìk se na vás s manelkou díval oknem z jejich bytu, který je blízko Panského vrchu. Vidìli
vai hru a dobøe si povimnuli, jak jsi chtìl Bøeovi vytrhnout z ruky
kus bøidlice, jí jste hloubili pøíkop. Jen proto se ten malý hoch zøítil.
A ty jsi se choval tak zbabìle a jako bez svìdomí jsi klidnì pøihlíel,
kdy tvùj kamarád ze koly musil tak dlouho trpìt pod takovým tìkým obvinìním. Jakou ctí by pro tebe bývalo, kdybys byl od poèátku
mluvil jenom pravdu! Petr se roztìkanì díval hned sem, hned tam.
Pøilo to vechno tak neèekanì rychle, jako blesk s nebe! Díval se
k zemi a neodváil se pohlédnout vzhùru. Pøizná u koneènì, jak to
bylo doopravdy? otázal se ho uèitel po krátkém odmlèení.
Ano! ozvalo se váhavì a témìø neslyitelnì z Petrových úst.
Luïkova tváø se rozjasnila, kdy uvidìl, jak je rázem zprotìn toho
tìkého obvinìní. Také na ostatní to velice zapùsobilo, ale zvlátì na
ony tøi, kteøí se, tøebae nevìdìli nic urèitého, postavili na Petrovu
stranu. Tím prvním, oè nyní jde, øekl pak uèitel pevným hlasem,
je, e Petr upøímnì poprosí Luïka, kterému zpùsobil tak velikou
køivdu, za odputìní. A také vy tøi pochybní svìdkové máte k tomu
vechny dùvody. Povate, co jste svému spoluákovi tím faleným
obvinìním zpùsobili!  Bùh vidí vechno, a vechno, co dosud bylo ve
tmì, vyvedl na svìtlo, take Ludìk nyní pøed vámi stojí zprotìn
obvinìní a pohany. Po tìchto slovech Petr ji neváhal, rychle el
k Luïkovi, a bylo na nìm vidìt, e veho upøímnì lituje, i kdy toho
ústy mnoho neøekl. Ale zdálo se, jakoby Ludìk nebyl úplnì spokojen
 pan uèitel si to alespoò myslil. A neklamal se.
Ano, pane uèiteli, chtìl bych jetì øíci nìco o sobì. Uèitel ho
samozøejmì jen jetì povzbudil, a tu vichni slyeli, jak Ludìk sám na
sebe aloval, e nedbal otcova zákazu, a pøesto el na Panský vrch.
Sám si ve zavinil tím, e neuposlechl otce, který mu pøikázal, aby
tam nechodil. Uèitel byl rád, kdy od nìho slyel takové upøímné
doznání. Nakonec vybídl áky, aby si z toho veho vzali dobré ponauèení, pøedevím pak aby poslouchali své rodièe, s èím je spojeno
trvalé poehnání. Hluboce pohnut pak vechny propustil. A podobnì
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jako na nìho, také na áky ve, co právì zaili, zapùsobilo mohutným
dojmem. 
Vichni se zaradovali, e malý Bøea svùj pád pøeil. Jeho ivot
sice byl dlouho jako na vlásku, ale Boí dobrotivost zpùsobila, e se
nakonec pøece jen úplnì uzdravil.

Velmi, velmi, velmi radostná zvìst!
Jeden cestující se na silnici potkal s malým chlapcem, který se na
nìho díval tak pøátelsky, e nemohl jinak, ne ho oslovit. Kdy tak li
spolu cestou, rozpøedla se mezi nimi zajímavá ivá rozmluva.
Jde také do nedìlní koly? otázal se pán.
Ano, samozøejmì, odpovìdìl malý se záøícím oblièejem.
A èemu se tam uèíte?
Vyprávìjí nám o nebi.
Zdalipak ale myslí na nebe také bìhem týdne?
Ano, èasto, odpovìdìl hoch.
A vìøí, e tam také pøijde?
Chlapec se na nìho s úsmìvem zadíval a odpovìdìl:
Ano, jistì, chtìl bych pøijít do nebe, a zemøu.
Ale jak myslí, e tam pøijde, chlapèe?
Tato otázka onoho kluèinu zarazila. Chvilku pøemýlel a brzy odpovìdìl: Myslím, e kdy budu zboný, nebudu nikdy lhát a nikdy
nebudu pyný nebo neposluný, e pak jistì pøijdu do nebe.
Pøes oblièej toho cizího pána pøelétlo nìco jako stín, a pak pokraèoval: A jsi tedy vdy hodný, chlapèe?
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Dítì také zvánìlo, kdy vidìlo toho pána najednou tak smutného
a nesmìle odpovìdìlo: Vdycky ne.
A mluví vdycky pravdu?
Chlapec sklopil oèi, zaèervenal se a doznal: Vdycky ne.
A nikdy nejsi pyný?
Malý hoch se na okamik zamyslil a vzpomnìl si, jak se právì
dnes ráno radoval z nových letních atù, v nich vypadal mnohem
lépe ne jeden spoluák v obnoených atech. Tentokrát odpovìdìl
docela potichu a znovu pøitom svìsil svou kudrnatou hlavu: Nìkdy
jetì bývám pyný!
Tu mu onen cizí pán poloil ruku na rameno a pokraèoval: Tedy,
chlapèe, jestlie jsi jetì pyný a nìkdy jetì le a nejsi vdycky
hodný, nikdy nepøijde do nebe! Nastalo hluboké ticho, zatímco
hoch tu stál se sklonìnou hlavou a slzami v oèích.
Ne, hochu, do nebe nikdy nepøijde, jestlie si myslí, e tam
pøijde proto, e jsi hodný, e mluví pravdu a nikdy nejsi pyný. Ale
mám pro tebe jednu radostnou zvìst. Je to velmi, velmi radostná
zvìst. Bùh dobøe vìdìl, e nebude moci vdycky být takovým, jakým bys mìl být. Ale On mìl jednoho milého Syna, který takovým
vdycky byl.
Pána Jeíe? doplnil hoch. Ano, Pána Jeíe, který sestoupil na
nai zem, vdy poslouchal své rodièe, nikdy nebyl neposluný, ani
jako chlapec. Nikdy nelhal, a také nikdy nebyl pyný. A ponìvad byl
tak dobrý a nechal se potrestat namísto tebe, mùe pøijít do nebe.
On po celý Svùj ivot vdycky jednal správnì a nakonec, na køíi,
zvolal: Je dokonáno! Sám si nikdy nemùe nebe získat ani zaslouit  to pro tebe udìlal Pán Jeí. Brána nebe by nám zùstala navìky
zavøená, protoe z nás lidí nikdo nebyl hoden tam vejít. Ale Pán Jeí
se sám stal tìmi dveømi. A On nyní øíká: Já mám klíè. Klepejte
a bude vám otevøeno.
Znovu nastalo ticho. Potom ten starí pán øekl: A ty, chlapèe,
nepotøebuje udìlat nic víc, ne jen to pøijmout. Nechtìl bys Pánu
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Jeíi vyznat své høíchy? Potom On ti odpustí celou tvou vinu a ty Mu
bude moci dìkovat za Jeho velikou lásku.
Chlapec se podíval na toho neznámého pána s pøekvapením, pak
si stiskl ruce a plným, jasným hlasem odpovìdìl: Ano, dìkuji Pánu
Jeíi, e také pro mne uèinil vechno, abych mohl pøijít do nebe.
Mùete to øíci i vy, milé dìti? Pøijaly jste Pána Jeíe a vìøíte u, e
On také pro vás vechno uèinil, e vechno je pro vás dokonáno,
hotovo?  A není to skuteènì velmi, velmi, velmi radostná zvìst?
Syn èlovìka pøiel, aby hledal a spasil, co jest ztraceno. (Ev.
Lukáe 19,10)

Malá sluba.
Jindøiko, nechtìla bys udìlat jednu malou slubu pro Pána Jeíe, který tì spasil? zeptala se uèitelka z nedìlní koly jednoho dìvèete, o nìm vìdìla, e patøí Pánu Jeíi.
Ano, odpovìdìla dívka pøívìtivì.
Ví tedy co? Zajdi dnes odpoledne ke staré paní Dolealové
a pøeèti jí jednu kapitolu z Bible. Zná ji pøece a ví, e je slepá, a e si
tolik pøeje slyet nìco o Pánu Jeíi a nemá nikoho, kdo by jí mohl
nìco pøeèíst, anebo povìdìt jí nìco o nebeských vìcech.
Jindøika byla v rozpacích, trochu se zaèervenala a dívala se
k zemi. Za chvíli øekla: Já si myslím, e to nemohu, protoe jsem pro
to jetì pøíli malá.  Jindøiko, k tomu, abys mohla mluvit o Pánu
Jeíi, nemusí být stará, a kdy nepùjde k paní Dolealové, pøipraví se o pøíleitost získat jednu dui pro Pána.
Pøi tomto pomylení se Jindøika zarazila. Veèer, kdy pøed spaním poklekla k modlitbì, prosila Pána, aby jí dal sílu a odvahu, a ona
byla hotova v nedìli pro Nìho nìco udìlat. A tak se stalo, e ona
stará paní mohla øadu týdnù slyet z úst Jindøiky z evangelií pøíbìhy
o lásce Spasitele a Pán Jeí pouil toto dítì, aby ona trpící slepá
staøena byla pøivedena a k Nìmu.
Milí mladí pøátelé, dávejte si také pozor, abyste nepromekali nì22

jakou pøíleitost, kdy mùete nìco udìlat pro Pána Jeíe. A to je
jakákoli práce pro Nìho, k ní vás volá, a je malá anebo trochu vìtí,
On vám dá sílu vykonat ji, kdy se na Nìho obrátíte. Pro Pána Jeíe
není ani vá mladý vìk, ani nedostatek zkueností ádnou pøekákou,
abyste Mu mohli slouit. Zùstávejte jen u Jeho nohou (jako Maria
z Betánie) a dejte se Jím vést. Potom On bude moci pouít i vás,
budete-li pro Jeho slubu pøipraveni, abyste mohli nést íznícím duím kolem vás vodu ivota.

Poslední pøíèel ebøíku.
Bylo to pozdì odpoledne a trochu se ji eøilo. Malým okénkem
ve stodole pronikalo jen trochu svìtla, kdy tam právì vstoupil Boøek, nejmladí syn sedláka.
Díval se na ebøík, pøistavený k hornímu seníku. Slyel, e nahoøe
nìkdo nìco dìlá. To mùe být jenom tatínek! Pøistoupil tedy k ebøíku a zavolal nahoru: Tati, jsi tam? Mohu tam k tobì pøijít?  Ano,
hochu, jen pojï! ozvalo se shùry.
Boøek poloil nohu na nejspodnìjí pøíèel, ale pak zaváhal.
Úzkostlivì se díval vzhùru. Ale kdy já ten poslední pøíèel nevidím!
Tu se musil jeho otec zasmát. Povzbuzoval svého syna: Jen pokraèuj
a stoupej vdy o jeden krùèek výe, pøíèel za pøíèlem. Poslední pøíèel
je u mne nahoøe. Já ho vidím, ale ty ho uvidí, a bude tady u mne.
A tak se Boøek dal do stoupání. Opatrnì zdolával pøíèel za pøíèlem, a netrvalo to dlouho, a byl nahoøe, kde byl tatínek. Ten u ho
chytil do své silné náruèe a zdvihl ho z posledního pøíèle k sobì. Jak
byl Boøek rád, e u byl u tatínka!
Zdalipak se nemùeme z tohoto obyèejného pøíbìhu nauèit nìèemu velice dùleitému? Ve svém ivotì musíme èasto zaèínat s nìjakou vìcí, o ní nevíme, jak bude pokraèovat a jak skonèí. Nìkdo se
tøeba musí pøestìhovat do nového bydlitì, musí zaèít chodit do jiné
koly anebo nastoupit práci na nìjakém novém pracoviti. Tu by jistì
èasto u na poèátku rád vidìl konec. Avak ná vìrný Bùh a Otec nás
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Úzkostlivì se díval vzhùru. (str. 23)

ujiuje, e vechno dopadne dobøe, budeme-li jen posluni Jeho Slova a budeme-li se jím øídit. Øíká nám shùry: Já vidím v plném svìtle,
jak vechno skonèí. Jdi jen krok za krokem dále, a nakonec bude
u Mne.
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Vìrná modlitebnice.
Anima byla hindské dìvèátko v jedné malé vesnici v Paòdábu
v severní Indii. Rodièe byli podle jména køesané a pravidelnì chodili
v nedìli do misijního kostela naslouchat Boímu slovu. Mnoho lidí
v té vesnici èinilo toté, jiní vak zùstali úplnými pohany a celá øada
jich mìla velice patnou povìst. Anima byla kvùli nim velice smutná.
Øekla si tedy: Budu se modlit k Pánu Jeíi, aby se obrátili a mohli
být spaseni.
A v této modlitbì vytrvávala a neustávala. Ve svých atech nosila
kus papíru, na nìm mìla dìtským písmem napsaná jména onìch
muù, kteøí byli postrachem vesnice. Vdy se stáhla nìkam do ústraní, tam vyòala onen papír a vechna jména, jedno po druhém, pøedkládala na modlitbì Bohu. Dìlala to tak kadý den ji dlouhou dobu,
ale pøesto její modlitby nebyly vyslyeny.
Pojednou onemocnìla a v dobì své nemoci byla tak smutná, e
ani jeden z tìch, za nì tolik prosila, nejevil známku, e by se chtìl
obrátit. Napadlo ji: zdalipak Bùh slyí mé modlitby? Vdy já jsem jen
malé, nevìdomé dítì!  Avak vzpomnìla si, e Pán Jeí zaslíbil, e
vyslyí modlitby, a také vìdìla, e On Své slovo nikdy nezruí. Choulila se v nemoci na své ínìnce, která jí slouila za lùko, zmoøená
bolestí, ale opatrovala svùj seznam pod poltáøkem a stále pokraèovala v modlitbách za obrácení onìch høíníkù.
Pøiel den, kdy si ji Bùh vzal k Sobì. Hned za nìkolik hodin bylo
její tìlo pøedáno zemi. Kdy matka s pláèem svinovala ínìnku, nalezla ten papírek.
Copak to je? ptala se a podala ho svému mui. Ten ho vzal,
prohlíel a potøásal hlavou, nebo také neumìl èíst a nerozumìl tomu.
Musíme to ukázat naemu misionáøi, a pøijde, rozhodl.
S velikým údivem proel misionáø seznamem tìch nejhorích lidí
v okolí. Zdálo se mu, e to jsou vechno beznadìjné pøípady. Proè
jen to dítì zamìøilo svou mysl právì na nì? Pøesto onen tajemný
papírek peèlivì uschoval.
25

Ubìhla øada mìsícù. Bìhem nich misionáø pøipravoval evangelizaèní práci v Animinì vesnici. Kdy pøily dny evangelizace, bylo
zvlátní, e shromádìní byla navtìvována ve velikém poètu a mnohá svìdomí se probudila. S jakou radostí misionáø pozoroval, e právì
mezi tìmi nejhorími bylo Boí pùsobení nejnápadnìjí. Tu mu pøiel
na mysl seznam malé Animy; pøinesl ho a prohlíel. A hluboce pohnut zjistil, e lidé, kteøí byli usvìdèeni ze svých høíchù a pøili ke
Spasiteli, byli právì ti, kteøí byli uvedeni na tom seznamu, a e témìø
v takovém poøadí, v jakém byli zapsáni, se obraceli a èinili pokání.
Jen dva z nich, za které dítì s takovou vìrností prosilo, zùstali
jetì nedotèeni. A kvùli nim nyní stoupaly k Pánu vroucí modlitby
a stalo se, e jetì pøed koncem evangelizaèních shromádìní také
patøili k poètu obrácených.

Choulila se v nemocnici na své ínìnce... (str. 25)
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JAN TØI, ESTNÁCT.
V jedné ulici irského mìsta Dublinu stál v zimní noci chudý chlapec, takový malý mìstský poulièní tulák  bez domova, bez pøístøeí,
bez pøítele. Ji dlouhý èas vedl patný ivot a spøátelil se se zlodìji,
kteøí ho u tak malého vedli na cestu høíchu a zloèinu.
Kdy tu tak stál, tøesa se zimou, poloil mu nìkdo znenadání ruku
na rameno. Byla veliká tma. Ustraený hoch mohl rozeznat jen nìjakou vysokou postavu, která u nìho stála. Pøívìtivý hlas vak øekl: Co
zde dìlá tak pozdì, chlapèe? Takové dítì, jako jsi ty, nemá pøece co
pohledávat na ulici tak pozdì v noci. Jdi domù, do postele.  Já
nemám ádný domov ani postel, kam bych mohl jít.  To je tedy
velice zlé, ubohý hochu! Kdy ti ale nìjaký domov a nìjakou postel
opatøím, pùjde tam?  Samozøejmì, a hned! odpovìdìl chlapec. 
Nue, v téhle ulici a v tomto èísle dostane na noc pøístøeí.  Ne
mohl øíci nìco více, chlapec se sebral a u bìel.  Poèkej! zavolal
ten hlas, jakpak si myslí, e se bude moci dostat dovnitø? Musí
znát heslo. Bez nìho se neobejde. Zde ho má. Umí èíst?  Ne,
pane.  Tedy si dobøe zapamatuj, e heslo zní:
Jan 3,16. Nezapomeò to, protoe jinak tì dovnitø nepustí. Tedy
jetì jednou: Jan 3,16. Tam je, chlapèe, nìco, co ti pomùe a prospìje.
Hoch s radostí odbìhl, znovu si opakuje slova hesla a brzy se octl
v udané ulici pøed velikými eleznými vraty. Ve bylo tak velkolepé
a krásné, e chlapec ztrácel dùvìru, e by se mohl dostat dovnitø.
Ustraenì zazvonil. Otevøel noèní vrátný, a zeptal se rozmrzelým hlasem: Kdo je to?  To jsem já, pane; prosím vás, pane, já jsem JAN
TØI, ESTNÁCT, odpovìdìl hoch rozechvìným hlasem.  Dobrá,
pojï dále, to je to pravé heslo, a hoch vstoupil pln údivu.
Brzy leel v posteli, v takové, jakou v ivotì pøedtím jetì nikdy
nevidìl, a kdy se stoèil k spánku, napadlo mu: Tohle jméno znamená tìstí. Ponechám si ho! Ráno dostal hrnek horkého mléka
a krajíc chleba a el zase na ulici, protoe pøístøeí bylo pouze pro tu
noc.
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Já jsem JAN TØI, ESTNÁCT. (str. 27)
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el a el, stále dále, boje se, aby se nesetkal se svými bývalými
zlými spoleèníky. Pøitom pøemýlel o svém novém jménì. Jak tak
nepozornì pøecházel jednu velice ivou ulici, zachytil ho projídìjící
vùz a tìce jej zranil.
Hned se kolem sebìhlo mnoho lidí a chlapec, který byl v bezvìdomí, byl rychle dopraven do nejblií nemocnice. Jetì po cestì se
probral z mdloby.
V dublinských nemocnicích bylo zvykem napsat na tabulku náboenství, jméno a adresu pacienta, který byl pøijat. Zeptali se ho tedy,
zda je katolík èi protestant. On to ale nevìdìl. Myslil si, e vèera byl
katolík, e vak dnes je JAN TØI, ESTNÁCT. Tato odpovìï je rozveselila a vzbudila smích.
Kdy byly jeho rány obvázány, byl dopraven na chirurgické oddìlení. Brzy se k jeho utrpení pøidala horeèka a malý pacient zaèal
zmatenì mluvit. Bylo ho slyet, jak opakovanì hlasitì volá: JAN TØI,
ESTNÁCT! To mi mìlo prospìt a to mi prospìlo.
Toto stále se opakující volání vzbudilo pozornost ostatních nemocných. Otevøeli si Nové zákony, aby si vyhledali, co je tím mínìno.
A tu jeden zde a jiný tam zase èetl ona vzácná slova:
Nebo tak Bùh miloval svìt, e Syna Svého jednorozeného dal,
aby K A  D Ý, kdo vìøí v Nìho, nezahynul, ale mìl ivot vìèný.
Luther nazval tento ver Biblí v kostce. Kdy si ti chudáci nemocní
pøeèetli ta vzácná slova a slyeli, jak zranìný chlapec k tomu
v polovìdomí dodává: To mi mìlo prospìt a to mi prospìlo! musili
o tom zaèít pøemýlet a Duch Svatý pak pouil toho vere Písma
k obrácení nemocných. Svrchovaná moc Boha Ducha Svatého pouila tohoto textu z úst chudého chlapce a øada pacientù na chirurgickém oddìlení byla spasena od høíchu a smrti a pøivedena do svìtla
a svobody evangelia.
Po urèité dobì odpoèinutí a lékaøské péèe se malému chlapci
navrátilo plné vìdomí. Díval se nechápavì kolem sebe. Jak veliká
byla ta místnost a jaké tu panovalo ticho! Kde ale vùbec je? Tu se ho
zeptal jeden nemocný ze sousední postele: Jene tøi, estnáct, jakpak
je ti dnes?  Copak, e znáte mé jméno?  Jak bych ho neznal!
29

Vdy jsi stále opakoval své JAN TØI, ESTNÁCT, a já u mám dùvod, abych za sebe øekl: Poehnaný buï Jan 3,16!
To bylo uchu malého chlapce trochu divné. On pøece pro nìho
nic neudìlal, a tu on mu pøesto øíká, e je poehnaný!  Copak ty
neví, e slova Jan 3,16 jsou vzata z Bible?  Bible? Co je to?  Ten
malý uboák dosud nikdy neslyel o Bibli  o té poehnané Knize,
Boím slovu, které Bùh dal èlovìku.  Pøeètìte mi to, øekl, a jakmile ta slova zaznìla v jeho uích, zaeptal: To je krásné; to je vechno
o lásce a ne o pøístøeí pro jednu noc, nýbr o domovu pro celou
vìènost!  Brzy se tomu veri nauèil nazpamì a øíkal si: Nedostal
jsem jen nové jméno, ale jetì nìco k nìmu! To mu pùsobilo skuteènou radost.
Míjely dny a v chirurgickém oddìlení se ledacos zmìnilo, ale ná
malý pøítel se nikdy necítil smutný. Radoval se z toho vere a z jeho
vzácných slov, ani tuil, jak brzo je upotøebí. Mìl se stát poehnaným nástrojem k získání jetì jiné due z toho sálu pro Krista. Blízko
hocha leel na posteli jeden staøec, který byl velice nemocen. Jednoho dne brzy ráno pøistoupila k jeho posteli jeptika a ptala se ho:
Patriku, jakpak ti je dnes?  patnì, patnì, zasténal starý mu. 
Byl u u tebe knìz? tázala se dále.  Ano. Ale je to jetì horí! Dal
mi poslední pomazání, a nyní mám zemøít? Já nejsem na smrt pøipraven. Co mám dìlat?  Patriku, mnì je tebe upøímnì líto, kdy tì
takhle vidím, odpovìdìla vlídnì; podívej se, dám ti tady rùenec 
to ti pomùe, abys v pokoji zemøel. Ovinula mu rùenec kolem krku,
rozlouèila se s ním a odela.
Ale jak by mohla taková òùra korálkù zpùsobit úlevu umírajícímu mui, který má neodputìné høíchy a pøed sebou vìènost? Ubohý
Patrik hlasitì povzdechl. Boe, smiluj se nade mnou, zvolal. Jsem
tak veliký høíník a nejsem pøipraven zemøít. Ach, co se se mnou
stane?
Ná malý pøítel slyel jeho úpìnlivá slova. Ubohý staøec, pomyslil si, potøebuje heslo! Patriku, zvolal, já vím nìco, co vám pomùe, a to zcela jistì, jako to pomohlo mnì.  Øekni mi to, rychle mi to
øekni, zvolal Patrik. Kdybych jen znal nìco, co by mi prospìlo! 
Je to tohle, a teï dobøe poslouchejte: Jan 3,16. Slyel jste?  Ano,
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ano; pokraèuj.  Jan 3,16: Nebo tak Bùh miloval svìt, e Syna
Svého jednorozeného dal, aby K A  D Ý, kdo vìøí v Nìho, nezahynul, ale mìl ivot vìèný .  Pomocí tìchto slov Patrik nalezl tìsnì
pøed svou smrtí smíøení a pokoj s Bohem a mohl vejít do vìèné
radosti.
Ná malý pøítel znovu nabyl zdraví. Dlouhou dobu byl jeho jediným biblickým textem Jan 3,16. Bùh poehnal jeho prosté víøe; získal
si mnoho pøátel, kteøí ho poslali do koly. Nyní je z nìho horlivý milý
hlasatel evangelia ve slubì svého Pána a Mistra. Chtìl bys také
poloit své jméno do toho slova K A  D Ý v Evangeliu Jana 3,16
a stát se astným majitelem vìèného ivota ji nyní, a nekoneèného
poehnání potom? Udìlej to hned teï, a pak i ty bude dìkovat Bohu
a oslavovat Ho za ver Jan 3,16.

Dìti mají pøednost.
Frantiek z Assisi byl slavný mu. Jednou dìlal nìjakou velice
dùleitou práci a øekl svému pøíteli, e ho nyní nikdo nesmí ruit.
Kdyby prý pøiel tøeba i nìjaký uèenec a nutnì s ním chtìl hovoøit, e
má být odeslán pryè. Po tomto pøísném pøání se vak ponìkud zamyslil a pak øekl: Jestlie ale pøijde nìjaké dítì, tedy chci být zavolán.
Ponìkud nám to pøipomíná Pána Jeíe. Také On mìl dìti rád,
velice rád. Kdy jednou chtìli uèedníci odeslat dìti pryè, øekl Spasitel: Nechte malièkých pøijíti ke Mnì a nebraòte jim. Bral dìti do
náruèe, kladl na nì ruce a ehnal jim. A takový je Pán Jeí podnes.
Chce-li k Nìmu jít a nìco Mu povìdìt, anebo o nìco Ho prosit, pak
má pro tebe vdycky èas. Slyí tì. Chce ti pomáhat a ehnat ti.
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Rozhodl by ses také tak?
Jeden kolportér Biblí se zastavil na hlavní ulici vìtí vesnice
a nabízel kolemjdoucím Boí slovo. Tu k nìmu pøiel asi tøináctiletý
hoch a zeptal se ho, zda má na prodej Nové zákony. Kolportér otevøel
branu a zatímco mu ukazoval jeden Nový zákon, onen chlapec uvidìl v branì jednu vìtí knihu. Zeptal se: Prosím vás, to je celá
Bible? Kdybych ji tak mohl mít. Buïte tak hodný a poèkejte chvíli, já
se pùjdu zeptat tatínka, zda by mi tu celou Bibli nekoupil.
Za nìkolik minut pøiel hoch i s otcem. Ten se zeptal, co Bible
stojí. Kdy se dozvìdìl, jakou má cenu, zdálo se mu to pøece jen
hodnì a obrátil se k odchodu. Chlapec tu stál hluboce zarmoucen
vedle kolportéra, kdy se tu náhle jeho tváø rozjasnila. Napadlo mu
toti nìco, co v nìm vzbudilo novou nadìji. Tatínku, øekl, tys mi
chtìl k narozeninám koupit nový kabát. Ale já ho jetì tolik nepotøebuji, mohu zatím dobøe nosit ten starý. Kup mi, prosím tì, radìji
Bibli!
Tatínek splnil pøání svého syna, který pak, plný radosti, si pøitiskl
svou Bibli k srdci a bìel s tímto svým pokladem domù. Ted moná
nebude ani jíst a spát, øekl otec, tak velice u má rád Boí slovo.
Ké by to Bùh dal, aby se mu stalo poehnáním!
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Je spousta lidí, jim se dosud nedostalo té milosti, aby mohli mít
svou vlastní Bibli nebo aspoò Nový zákon, anebo aby si v nìm mohli
sami èíst. Tobì, milý malý ètenáøi, daroval Bùh nìco nesmírnì velikého, jestlie u má drahé Boí slovo a mùe si v nìm èíst. Je to
opravdu zvlátní Boí milost! Jsi za to Bohu vdìèný a dìkuje Mu?
Miluje Jeho Slovo?

Váné nauèení.
Jindøich a Alice bydlili ve velkém domì jedné z mnoha ètvrtí
hlavního mìsta. Jejich rodièe byli lidé svìta, kteøí nemìli rádi Pána
Jeíe a vùbec je ani nenapadlo, líbit se Mu anebo Ho následovat.
Kadou nedìli sice chodili do kostela a myslili si, e jim to staèí.
Dìtem nikdy nemluvili o Boí lásce ani o smrti Jeíe Krista na køíi.
Tak se obì ty dìti nic nedozvìdìly o Spasiteli.
Jednoho krásného èervnového dne, kdy bylo Jindøichovi devìt
a Alici sedm let, sedìli právì u jídla, kdy listono pøinesl nìjaký
dopis. Byl od tety Marie, která bydlela na pobøeí moøe a zvala je, aby
u ní strávili jeden mìsíc.
Dìti byly pozváním celé nadené a prosily rodièe, aby je nechali
jet. Kdy byl potom návrh dùkladnì prohovoøen, bylo rozhodnuto, e
Jindøich s Alicí pozvání od tety pøijmou a odcestují k moøi ji za tøi
dny.
Jindøich byl smìlý, ivý chlapec, který se hned tak nìèeho nebál.
Ji se tìil, jak bude lézt po skalách a koupat se v moøi. Jeho sestra,
tiché, milé a nesmìlé dìvèe, chtìla radìji sbírat mule a hrát si na
pobøeí na písku.
Koneènì pøiel den odjezdu a dìti po dosti dlouhé cestì astnì
dorazily na místo urèení. Teta Marie u je èekala na nádraí a srdeènì je pøivítala. Tøi roky u je nevidìla a byla pøekvapena, jak mezitím
vyrostly. Dìti se na svou tetu ji ani nemohly upamatovat, ale protoe
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je pøijala tak mile a s úsmìvem, zmizely jejich ostychy a plachost
jetì døíve, ne pøily k jejímu domku, který stál na návrí.
Jakmile vypily èaj, který u byl pøipraven, pøály si pøirozenì jít
ven a trochu obhlédnout novou krajinu, pobøeí a moøe.
V prvních dnech se spokojily s tím, e se procházely kolem skal,
trhaly kvìtiny a stavìly v písku hrady. Jindra si udìlal malou lodièku,
kterou poutìl po vlnách, a Alice dostala lopatku a kbelíèek.
Teta Marie byla opravdová køesanka, protoe znala a milovala
Pána Jeíe. Ráda o Nìm vyprávìla a bylo jí také radostí slouit Mu a
líbit se Mu. Protoe Jindra s Alicí doma o Pánu Jeíi nic neslyeli,
rozhodla se teta, e jim bude vypravovat o Jeho lásce o a Jeho díle
smíøení. Kdy spoleènì sedìli na bøehu moøe, vyuèovala je biblickým
pøíbìhùm a také je nauèila zpívat pìkné písnì.
Jednoho dne uvidìl Jindøich, jak nìjací chlapci lezou po skalách a
vybírají v dìrách a rozsedlinách ptaèí hnízda. Jindøich dosti dlouho
mlèky pøihlíel. V tom jeho tváø oivla a zalila se rumìncem urèitého
pøání. Obrátil se k tetì Marii a øekl: Dovolí mi, abych tam nahoru
také vylezl? Chtìl bych také hledat ptaèí hnízda.
Ne, odpovìdìla. To, co tam dìlají ti chlapci, je velmi nebezpeèné. Oni ale jsou tomu u zvyklí, kdeto ty ne. Nemysli na to. Stavìj si
radìji hrady z písku!
Ale Jindra u nemìl ádnou chu spokojit se jenom s pískem! Jeho
zrak byl upoután ke skalám a k chlapcùm, take teta, která to zpozorovala, ho zavolala k sobì.
Pojï sem, Jindøichu! øekla. Nechtìl by sis s Alicí poslechnout
pøíbìh o jednom chlapci, který se pøed èasem z té skály zøítil?
Ó ano, vyprávìj nám to, zvolali oba a usedli k tetì, která zaèala
vypravovat:
V dubnu tomu bude rok, kdy jeden chlapec jménem Petr Pegg si
usmyslil, e vyplhá a na vrch této skály pøed námi, aby vidìl, zda
tam také jsou ptaèí hnízda a vejce. Jeho kamarádi ho od toho zrazova34

li, protoe to bylo velice nebezpeèné a právì u toho místa byla skála
velice pøíkrá. Kdyby mu uklouzla noha, zøítil by se a jistì by se zabil
anebo pøinejmením vánì zranil. Ale Petr si postavil hlavu, na nic
nedbal a dal se do lezení. Potøeboval mnoho èasu ne se dostal
k dìrám s hnízdy, protoe tam nemohl lézt pøímo, ale musil dìlat
veliké okliky. Pøitom, aby se nezøítil, se chvílemi musil pevnì chytat
trsù trávy a keøù, které rostly v rozsedlinách. Dìti ho sledovaly
a kdy Petr nakonec pøece jen dorazil k cíli, zpozoroval ho také jeden
námoøník. Pokrèil pøitom rameny a øekl, e Petr udìlal velikou hloupost, protoe sestup pro nìho bude jetì nebezpeènìjí ne byl výstup.
Petr prohlédl nejblií otvory ve skále, ale ty byly bez hnízd. Proto se pøipravoval k sestupu. Diváci dole pøihlíeli se zatajeným dechem. Zdálo se, jako by chvílemi dostával závratì. Ano, Petrovi to
bylo skuteènì hrozné, musit se dívat dolù, ale byl k tomu nucen,
protoe musil hledat cestu k sestupu. Jen s velikou námahou pokraèoval vpøed. Nakonec se chvìjícíma rukama zachytil na jednom výbìku skály, ale jeho nohy nemìly ádnou pevnou oporu. Námoøníkovi, který to sledoval, by to trvalo pøíli dlouho, ne by pøiel ke
vhodnému místu skály a mohl mu hodit lano. Pøemýlel, jak by mu
pomohl jinak.
Petr se koneènì pustil skalního výstupku, aby se jetì jednou
pokusil nalézt cestu, jí se dostal nahoru. Nanetìstí uklouzl. Vìtev,
které se pøitom chytil, se zlomila a on se kutálel po skále dolù.
Dole stojící dìti vykøikly hrùzou. Nemyslely na nic jiného, ne e
se Petr zabije. Ale právì, kdy byl u nejstrmìjího místa skály, se mu
podaøilo uchopit se vìtve nìjakého keøe. Zùstal tam viset a volal o
pomoc. Ale nikdo tam nemohl vylézt. Byl na malém skalním výstupku, kde sice mohl trochu stát, ale nikdo se k nìmu nemohl dostat.
Jedinou moností, jak ho zachránit, bylo, e ten stateèný námoøník se
postavil na úpatí skály právì pod Petrem a zavolal na nìho: Petøe,
kdy se pustí keøe a padne dolù, chytím tì a bude zachránìn!
Nikdo k tobì nemùe pøijít, aby ti nìjak jinak pomohl.
Petr se podíval dolù. Vzdálenost mezi ním a námoøníkem se mu
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vak zdála být pøíli velká. Bojím se toho, øekl s námahou, protoe
pád zcela ochromil sílu jeho vùle.
Jen se toho keøe pus! opakoval námoøník. Zùstane-li tam nahoøe, jistì zahyne zimou, nebol nastane noc a brzy bude pøíliv, take
já zde u nebudu moci stát. Ji tomu námoøníkovi dosahala voda a
k nohám.
Mìj rozum a pus se! Ujiuji tì, e tì chytím do náruèe.
Ale ubohý Petr se nechtìl pustit. Stále jenom opakoval: Ne, ne,
to nemohu. Zùstanu zde a do rána a potom mne jistì nìkdo zachrání.
eøilo se stále víc a námoøník u brzy nemohl chlapce vidìt. Byl
také nucen opustit skálu, nebo mu voda sahala ji po kolena. A kdy
obcházel skálu, dosahovala mu a po pás. Zcela promoèen dorazil do
vesnice, kde v prvních domcích vyprávìl, co se stalo. Nìkolik muù
nyní vystoupilo s lany na skálu, ale nadarmo, protoe z té výky
nemohli vidìt ono místo, kde byl Petr. A kdyby ho i byli vidìli, nemohl by se asi ubohý chlapec uchopit hozeného lana, ponìvad byl úplnì prokøehlý zimou. Druhého dne bylo jeho mrtvé tìlo vyvreno na
bøeh. Musil být u nìkolik hodin mrtev. Bezpochyby se v noci zøítil
ze skály.
Ach, teto! volaly dìti. Proè se nepustil do náruèe toho stateèného námoøníka? Vdy mohl být tak snadno zachránìn?
Milé dìti, asi proto, e nevìøil slovùm a síle toho námoøníka.
Pochyboval, e to staèí k jeho záchranì. Ale zdalipak mnozí lidé nejednají právì tak jako onen Petr?
Já bych dolù skoèil, øekl na to Jindra.
Jen nebuï tak sebejistý. Zkusím tì jiným zpùsobem a uvidíme,
zda jsi moudøejí ne Petr. Poslouchej, co ti nyní øeknu. I ty jsi ve
velkém nebezpeèí, ale mùe být z nìho zachránìn a dostat se do
naprostého bezpeèí. Staèí, uèiní-li nìco docela jednoduchého, toti
e bude dùvìøovat nìkomu mnohem silnìjímu, ne byl onen stateèný námoøník. Myslí, e mne poslechne a uèiní, co ti dále øeknu?
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Urèitì to, teto, udìlám. Nejsem pøece ádný zbabìlec! øekl Jindøich a doufal, e mu teta uloí nìjaký smìlý a stateèný èin, který se
bude snait ihned vykonat.
Nue oba dobøe poslouchejte. Doposud, tøebae jste jetì mladí,
jste jednali podle své vùle. Bùh pøikazuje, aby se nìkteré vìci nedìlaly a vy jste je pøesto dìlali a tím jste Ho popouzeli k hnìvu. Èasto jste
neposlouchali své rodièe, neøíkali jste vdycky pravdu, co svìdèí
o tom, e i vy jste høíní. Tím nemùete být s Bohem v míru a jistì
se bojíte setkat se s Ním. Vae nohy uklouzly a jste ve velkém nebezpeèí, v horím ne byl Petr Pegg. Vichni høíníci jsou daleko od
Boha. Tím se nalézáte na okraji hrozné propasti. Staèí jediný krok,
abyste se dostali tam, kde u není ádného prostøedku, jak byste
mohli být zachránìni. Ale jetì dnes, kdy s vámi mluvím, jsou vichni, kdo toto nebezpeèí poznají, vybízeni, aby se vrhli do náruèe Pána
Jeíe, který má moc je spasit, zachránit. On dobøe ví, e jste ztraceni, zùstanete-li daleko od Nìho. Proto vás tak naléhavì vybízí, abyste
li k Nìmu. Vìøím ti, Jindro, e kdybych ti øekla, abys vykonal nìjaký
tìký a veliký èin, e by ses pokusil ihned ho provést. Poselství,
které mám nyní tobì a Alici vyøídit, je toto: Uniknìte
ohni pekla tím, e pùjdete k Jeíi a uvìøíte, e On vás chce zachránit
a e Jeho krev vylitá na køíi má moc oèistit vás ode vech vaich
høíchù.
Co to znamená, teto, být ztracen?
To znamená být provdy vzdálen od Boha a trpìt vìèný trest. Je
to hrozný údìl být v trápení sám, nemít nikoho, kdo by potìil
a uèinil dobøe, a pøitom trpce litovat, e jsem neposlechl hlasu Pána
Jeíe, dokud k tomu byl èas. Bùh je svatý a spravedlivý. Nemùe
èlovìku dovolit, aby il v høíchu a zùstal bez trestu. Jenome Bùh
miluje ztraceného høíníka a chce ho zachránit  spasit. Proto dal
Svého jednorozeného Syna, aby na køíi umøel za høíníky. Pán Jeí
na Sebe vzal trest, který my jsme zaslouili. Potom vstal z mrtvých
a to je dùkazem, e i ta nejmení stopa høíchu je pøed Bohem odstranìna. Bùh nechce, abyste byli navdy potrestáni a ztraceni. On naopak øíká: Nechte dítek jíti ke Mnì!
Nue, dìti, neøíkejte jako Petr Pegg: Radìji zùstanu tam, kde teï
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jsem. Pøijmìte Pána Jeíe za svého Spasitele, mìjte k Nìmu
a k Jeho Slovu dùvìru a budete Ho moci navìky chválit.
Jindøich se vzdal plánù lézt na skály. Mnoho pøemýlel o tom, co
jim teta øíkala. Pøedtím nic neslyel o tìchto váných pravdách. Nyní
si ale pøál dovìdìt se o nich co nejvíce.
Kdy pøili domù, el sám do svého malého pokojíku a zaèal Pánu
Jeíi na kolenou dìkovat za to, co pro nìho uèinil. Prosil Ho, aby mu
pomáhal chodit vìrnì v Jeho lépìjích a vìøit Boímu slovu. A brzy
potom nabyl úplné jistoty, e mu jsou jeho høíchy odputìny skrze
drahou Kristovu krev.
Rovnì malá Alice uvìøila radostné zvìsti a také ona byla ráda, e
mohla slyet o svém Spasiteli. Kdy se opìt po estitýdenním pobytu
u tety vrátili domù, vyprávìli svým rodièùm vechno, co zaili a jak
pøili k Pánu Jeíi.

Boí oko bdí!
Bylo nás osm sourozencù a bydlili jsme v S. Nejstarí z nás, kteøí
byli trochu silnìjí, musili chodit do práce, které døíve bylo u sedlákù
dost i pro dìti. Já jsem sice jetì mìl chodit do koly, ale pøesto jsem
musil jednomu sedlákovi pást krávy. To byla pro chlapce jetì docela
pìkná práce. Brzy ráno jsem zahnal krávy do lesù a veèer, po západu
slunce, jsem je pøihánìl zpátky. Jenom jedno mi pùsobilo starost.
Jestli nìjakou krávu ztratí, musí ji tvùj táta zaplatit! øekl mi onen
sedlák s pohrùkou, kdy jsem u nìho nastupoval do práce. Bylo to
nìco, co mi nahánìlo notný strach, take jsem si musil dávat veliký
pozor. Mùj tatínek toti byl nádeníkem a doma jsme mìli jenom jednu
kozu. Kdepak bychom mohli vzít najednou tolik penìz, kolik stála
kráva! A tak se mi ta sedlákova pohrùka hluboce vtiskla v pamì.
Byl to nádherný letní den, kdy jsem jednou brzy ráno vyhánìl
osm krav do podhùøí. Zùstali jsme na jedné krásné mýtinì uprostøed
lesa, kde byla spousta velikých lesních jahod. Dobytek kolem mne se
39

tie pásl. Bylo tu tak krásnì a takové ticho. Z malého návrí jsem mìl
dobrý rozhled na vechna zvíøata, take jsem si mohl i sednout.
Dal jsem se do vyøezávání píalky. Jak úasnì krásná byla zemì
ve své letní nádheøe! Podhùøí se táhlo asi velice daleko. Ani jsem si
nevzpomnìl, e mi rodièe kdysi vyprávìli o Boí vemohoucnosti
a majestátu a e ve mnì chtìli vzbudit pochopení pro Boí vìci. Vìøil
jsem vak v Boha, tøebae jsem se nemodlil. Byl jsem tak asten, e
jsem tu byl sám. Ale staré pøísloví øíká: Nechval dne pøed veèerem!
O pravdì této lidové moudrosti jsem se pøesvìdèil jetì tého dne.
Náhle mì napadlo: kde je ta strakatá kráva? Ano, kde je? Nìkolikrát
jsem krávy poèítal, ale bylo jich stále jenom sedm. Straèena chybìla.
Ach, jak mi bylo úzko! Kam jen mohla zabìhnout a kde bych ji mìl
hledat? Tìko ji asi najdu. Sehnal jsem zbylé krávy do houfu. Plakal
jsem a stále jsem si opakoval: Tvùj táta ji musí zaplatit!
Mezitím slunce zapadlo. Mou klidnou a radostnou náladu vystøídala úzkost a pláè. Copak se mohu vrátit bez té jedné? Ne, to není
moné, to nesmím. Rozhlíel jsem se s návrí do vech stran. Ale kde
hledat? Lesy se pøece táhly velice daleko. Zbývající krávy se zaèaly
tlaèit kolem mne.
Ó Boe, který má trùn na nebi a udìlal jsi tyto lesy, Ty vidí
dolù a Ty jedinì ví, kde ona je  ta ztracená kráva. Ach, Boe, pomoz
mi! Ano, tak se mi to bezdìky dralo z due. A byla to v mém ivotì
má první opravdová modlitba.
Stmívalo se èím dál víc. Vydali jsme se na zpáteèní cestu, protoe
krávy pøece musily být jetì podojeny. Ani nevím, kolikrát mi jetì
cestou s pláèem unikl ze rtù vzdech: Tvùj táta ji musí zaplatit! Kdepak bychom vzali tolik penìz! Co se stane, a pøijdu do vsi, a pøijdu
do dvora bez straèeny  ? Ale co teprve ten bohatý, pøísný sedlák!
Plakal jsem zoufale a tìkal oèima hned sem, hned tam. V tom  co to?
Tam vzadu po horní silnici jde nìjaká kráva. Pøimhouøil jsem oèi.,
abych vidìl ostøeji. Ach, vdy to byla ta má, ta strakatá! Kdo by
popsal radost a bouøi citù, které zaplavily mou dui! Bùh tedy bdìl
nad tou mou ztracenou krávou a také dobøe vidìl bolest srdce dvanáctiletého chlapce. Srdce se mi naplnilo velikou, hlubokou vdìèností vùèi tomuto neviditelnému, vemohoucímu Bohu.
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Ona kráva nalezla z takové dálky sama cestu do chléva. Døíve,
ne sedlák nìco zpozoroval, byla ve dvoøe. Toho veèera nebyl asi
nikdo tak astný, jako já.
Pøíhoda s tou strakatou krávou mi pro dalí léta vtípila hluboký
smysl pro odpovìdnost. Jakmile jsem skonèil kolu  chodil jsem do
koly jenom v zimì  byl jsem najat do sluby jiným sedlákem, kterému jsem slouil roènì za tøicet tolarù a za jedny plátìné modré aty.
Kdy mi bylo asi 19 let, zail jsem nìco zvlátního. Mìl jsem za
úkol dìlat z kusu vykáceného lesa pozemek pro pole. Byla to tìká
práce, protoe nástroje, které se k tomu pouívají dnes, tenkrát nebyly. Pracoval jsem tam u øadu dní. Jednou pøiel sedlák a byl potìen,
kdy vidìl, kolik práce jsem udìlal. Ne ale odeel, vyòal
z kapsy láhev, nalil mi sklenku a podal mi ji se slovy:
Poèkej, hochu, napije se nìèeho! To dává sílu k práci!
Dosud jsem neznal alkohol. Napil jsem se. Ta vìc mìla ale prabídnou chu. Pøítího dne pøiel mùj zamìstnavatel ve stejnou dobu znovu. Opìt mi nalil sklenku  a hle!  ta u nemìla tak odpornou chu!
A tak se to opakovalo øadu dní a také práce rychle pokraèovala.
Jednou vak sedlák vynechal, a kdy tu nebyl on, nebyla ani láhev. Ji
jsem si na jeho návtìvy zvykl a také na jeho sklenièky. A jak to bylo
dobøe, e ji více nepøiel. A jednoho dne, kdy jsem zase nadarmo
vyhlíel po sedlákovi, mi bylo, jako by mnou náhle prudce zatøásla
nìjaká neviditelná ruka a já jako bych se probudil ze spánku, do
nìho u jsem témìø upadal. Zhrozil jsem se té své touhy po láhvi
sedláka. Jak veliké nadvlády ji nade mnou dosáhl za tak málo dní
jedovatý alkohol! Opìt Boí oko bdìlo, bdìlo nade mnou, ubohým,
hloupým mladým hochem. Bùh tomu hroznému zhoubci duí nedovolil, aby po mnì vztáhl svou ruku. Vdy jsem toho dosud tak málo
vìdìl o ivém Bohu. Ale Jeho slitování zpùsobilo, e jsem jasnì rozeznal, v jakém jsem právì nebezpeèí, take jsem nabyl opravdového
odporu k moci toho nepøítele  alkoholu. Toho dne ve mnì uzrálo
pevné rozhodnutí a Bùh mi pomohl, e jsem je mohl uskuteènit.
Jak krásnì toho dne zapadalo slunce. Byl jsem velice asten
a kdy jsem usnul, bylo to v pevném vìdomí: Boe, Ty o mnì ví
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a vidí mne. Ráno, kdy jsem se probudil, cítil jsem takovou sílu, jako
nikdy pøedtím. Ptáci nìjak jásavìji zpívali, slunce mileji svítilo a pùda
pøi práci úplnì jinak vonìla ne ve dnech pøedtím. Pracoval jsem
s opravdovou radostí. Tu se náhle odpoledne pøede mnou objevil
sedlák. U jsem ho vùbec neèekal. Jako obvykle vyòal zase z kapsy
láhev a povídá:
Tu má, napij se nìèeho!
Zpøíma jsem se na nìho podíval. Ne, pantáto, ode dneka u
z vaí láhve nechci ani kapku. Já bych tomu jedu brzo podlehl, ale
Bùh mne toho uchránil. Mé ruce jsou vám k slubám a vy si jistì na
mou práci nebudete stìovat  ale svou dui vám neprodám. Sedlák
sebou trhnul. Co prý jen mohu mít proti jeho dobré itné koøalce? Ta
pøece dává sílu k práci! Ale já jsem zùstal neoblomný a dìkoval jsem
Bohu, e mne v tom utvrdil. A svým rozhodným odmítnutím jsem
pak zùstal uchránìn dalích pokuení.
Zanedlouho poté jsem se dostal na vojnu do K., kde jsem slouil
u jízdy. Poznal jsem v tom mìstì vìøící køesany. Bùh, který ve Své
dobrotivosti nade mnou bdìl, zpùsobil, e jsem zaèal chodit do shromádìní a nalezl jsem pokoj s Bohem skrze Jeíovu krev.
A tak mám tolik pøíèin vyvyovat Boí milost! Jak hluboce se Bùh
sklání k èlovìku! Pomohl malému chlapci, kdy se na Nìho obrátil
modlitbou, aèkoli Ho neznal. Bdìl nad mladíkem, kdy se octl v nebezpeèí, e propadne pití. A vedl pak toho v mue dorostlého do
takového prostøedí, kde Ho poznal jako Spasitele Boha, zjeveného
v Kristu Jeíi, Jeho Synu.
A potud vyprávìní naeho pøítele z podhùøí. A my k tomu mùeme dodat, e Bùh ho dále vedl a ostøíhal a do vysokého stáøí. Celý
svùj ivot musil tìce pracovat, ale i pøi ví své práci si vdy nalezl èas
ke slubì lidem v potøebách jejich due. Jeho radostí bylo pøivádìt
høíníky ke Spasiteli, Pánu Jeíi. Zvlátì v nedìli podnikal delí cesty, aby s nimi mohl o Nìm rozmlouvat anebo jim poslouit dobrými
køesanskými spisy. Pomáhal rád také chudým a oputìným, pro nì
vdycky mìl otevøenou ruku. A tak byl køesanem slovem i skutky.
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Kdyby tyto øádky èetl nìkdo, kdo se dosud nenapil ivé vody,
kterou On, jen sám je Dar Boí, dává, pak nech mu jsou ukazatelem cesty ke Spasiteli svìta. A prostøedkem, jak se uchopit Jeíe, je víra.
Kdo VÌØÍ v Syna, MÁ ivot vìèný. (Ev. Jana 3,36)

Tu má, napij se nìèeho! (str. 42)
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Seit omalovánek.
Nedìlní kola skonèila. Zatímco se dìti v pøedsíni oblékaly, uèitel
nedìlní koly jetì sbíral zpìvníky, z nich pøedtím dìti zpívaly. Pøitom zahlédl leet pod jedním stolkem seit omalovánek. Zdvihl ho a
zeptal se chlapcù, kteøí jetì stáli v atnì, zda nìkdo neví, kdo tam
ten seit zapomnìl. Ten je mùj! zvolal hned malý Libor. Vzal si seit
a odeel. 
Uplynulo zatím asi deset let. Jednoho dne navtívil Libor svého
bývalého uèitele z nedìlní koly a ádal ho, zda by si s ním nemohl
promluvit. Pøiznal se mu: Ten seit, co jsem si tenkrát vzal, mi nepatøil. Tolik se mi líbil a chtìl jsem ho mít, protoe mìl takovou krásnou
pestrobarevnou obálku. Proto jsem jednodue øekl: To je mùj! Odpustíte mi to, e jsem vás tenkrát tak obelhal?
Strýèek mu to samozøejmì rád odpustil. Dozvìdìl se, e svìdomí
nedalo tomu mladému mui po celá léta pokoj. On sice svùj høích
Pánu Jeíi vyznal, ale jasnì cítil, e tu vìc musí dát do poøádku také
se svým bývalým uèitelem z nedìlní koly. Jak se nyní radoval, kdy
byl koneènì zbaven toho svízelného bøemene.
Milý ètenáøi, moná e i v tvém ivotì je nìco, co tíí tvé srdce
a svìdomí. Mùe to být nìjaký høích, který se stal u dávno. Vyznej
ho jetì dnes Pánu Jeíi. On ti ho rád odpustí. V 1. Epitole Jana
v první kapitole v 9. veri èteme: Jestlie... budeme vyznávati høíchy
své, vìrný jest Bùh a spravedlivý, aby nám odpustil høíchy, a oèistil
nás od veliké nepravosti.
Avak jestlie jsi zhøeil proti nìkterým lidem, dodej si odvahy
a vyznej svou vinu také pøed lidmi. Zakusí, e i v tvém srdci se
rozhostí pokoj a radost.
Vyznávejte se... jedni druhým z høíchù. (Ep. Jakuba 5,16)
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Dávej si dobr ý pozor!
Skupina mladých lidí podnikla o prázdninách delí cestu. Dostali
se také do kraje, kde bylo mnoho uhelných dolù. Prosili o dovolení,
aby mohli jeden dùl navtívit a sfárat pod zem. Jedné dívce, která
mìla bílé aty, bylo vak øeèeno: Jene vy v tìch bílých atech nemùete sfárat pod zem!  Ale jdìte, proè bych nemohla? namítla dívka. Vedoucí skupiny odpovìdìl: Oveme mùete sfárat s bílými
aty, jene zpátky na povrch se u s bílými aty nevrátíte!
Tato odpovìï obsahovala hlubokou praktickou pravdu, nad ní by
se mìli zamyslit zvlátì mladí vìøící! Sestupujeme-li do píny svìta,
vdycky se naí due nìco pøichytí, nìco, co si ona vezme s sebou;
nemùe zùstat èistá a nezapinit se, necháme-li do svého nitra pronikat neèisté, høíné mylenky. Dávejme si tedy dobrý pozor!

Jsou navdy pr yè.
Jeden malý chlapec chtìl vìdìt, kde zùstanou vechny ty mnohé
høíchy, které Bùh odpustí.
Co se s nimi stane? zeptal se své maminky. Matka tomu malému
odpovìdìla:
Mùe mi øíci, kde zùstala vechna ta èísla, která jsi si vèera
napsal na tabulku?
Ta jsem pøece vechna smazal, odvìtil hoch.
A kde jsou nyní? tázala se matka dále.
Nikde, jsou pøece pryè! odpovìdìl chlapec.
Na to mu jeho matka øekla:
Právì tak je tomu s naimi høíchy, jestlie jsme je pøinesli Pánu
Jeíi; vechny nae høíchy jsou odstranìny. Pøines si svou Bibli
a podíváme se, co nám o tom Bùh øíká. A maminka pak pomalu
a zøetelnì pøeèetla ze 44. kapitoly proroka Izaiáe:
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Zahladil jsem jako hustý oblak pøestoupení tvá, a jako mrákotu
høíchy tvé. (22. ver) 
Blahoslavený, kdo mùe souhlasnì s básníkem øíci:
Vechny høíchy, je jsme mìli
na Beránka vloil Bùh,
abychom my nezemøeli,
smrtí zaplatil ná dluh.
Høíchy více nepoèítá;
andìl smrti míjí dùm,
na dveøích kde krev prolitá
èelí soudu nárokùm.
Budou-li høíchy vae jako èervec dvakrát barvený, jako sníh zbìlejí, budou-li èervení jako arlat, jako vlna budou. (Izaiá 1,18)

Jsou navdy pryè. (str. 45)
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Moc modlitby.
Uèitel v misijní kole vyprávìl ákùm o skuteèném Bohu. Mezi
posluchaèi byla také desetiletá a-jo. Poznala, e Bùh je svatý a ona
høíná, a tak Mu své høíchy vyznala, uvìøila v Pána Jeíe a nalezla
odputìní a velikou radost. Zamilovala si Pána Jeíe a mnoho se
k Nìmu modlila.
Jene její dìdeèek, u nìho bydlila, protoe její rodièe zemøeli,
nechtìl o Pánu Jeíi nic vìdìt ani slyet. Nìkdy a-ji nabil anebo ji
udeøil, kdy vidìl, e se modlí. V Èínì byla tenkrát tìká doba a a-jin
dìdeèek musil velice trpìt od skupiny vojákù, kteøí se k nìmu nastìhovali a vykradli ho. Jednoho dne, kdy el kolem mìstské zdi, zahlédl, jak se ti obávaní vojáci znovu blíí v èele s dùstojníkem, kterého a
pøíli dobøe znal.
Co mìl dìlat? Zatímco tak pøemýlel, jak se zachránit, napadlo
mu, e pøece má vnuèku. A e ona se umí modlit! Rychle tedy bìel
domù, probudil ji a vzkøikl: Jestlie jsi se kdy v ivotì modlila, udìlej
to teï! Zase k nám jdou ti vojáci. Vidìl jsem je od mìstské zdi. Ty
øíká, e Bùh vyslýchá modlitby, tak jdi do svìtnice a modli se. Modli
se, aby ti vojáci nepøili do naeho domu!
Kdy to doøekl, vstrèil a-ju do prázdného pokoje a zavøel za ní
dveøe. a-jo ihned poklekla. Modlit se nebylo pro ni nic nového. A její
dìdeèek, naslouchající za dveømi, zda opravdu udìlá, co jí rozkázal,
slyel, jak øíká: Milý Pane Jeíi, já jsem tak ráda a vdìèná, e dìdeèek sám øekl, abych se la modlit. Døíve mi vdycky nabil, anebo
mne uhodil, kdy jsem se chtìla modlit, ale teï mne o to sám poádal. Prosím Tì, chtìl bys dìdeèkovi ukázat, e jsi tu moji modlitbu
slyel? Prosím Tì, zadr ty vojáky, aby k nám zase nepøili bydlit.
Vojáci proli mìstskou branou a ji si to namíøili právì do ulice,
kde bydlila a-jo se svým dìdeèkem. Velitel, který jel v èele vojákù,
pobídl konì, aby el do dvora. Jene co to? Kùò se vzepjal a zaèal
vyhazovat. Otáèel se napravo a nalevo, ale do vrat nechtìl jít. Dùstojník ho bil bièíkem, bodal ho ostruhami, ale nic naplat. Pojednou se
zaèal bát, protoe vìøil povìrám. Otoèil se ke svému mustvu a øekl:
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V tomto domì musí bydlit zlí duchové. My je sice nemùeme vidìt,
ale ten kùò je vidí. Nikdo z vás tam nevstupuj!
Nato se s konìm otoèil a odebral se s èetou do jiné èásti mìsta.
Druhého dne pøiel ten pohanský dìdeèek do domu misionáøe
a øekl mu: Vypravuj mi o tom tvém Bohu, který tak divným zpùsobem vyslyel modlitbu mé vnuèky. Já jsem døíve tvého Boha nenávidìl. Odpustí mi mé viny? A nauè mne také, jak se mám modlit.
Mnoho mùe modlitba spravedlivého opravdová, moc svou
provodící. (Ep. Jakuba 5,16)

A co potom?
Kterýsi mladý mu navtívil jednou známého profesora slavné
univerzity. Záøil radostí, kdy mu sdìloval, e se nyní splnilo jeho
dlouho skrývané pøání studovat práva. Rodièe k tomu dali souhlas.
Univerzita, vedená pøítelem jeho otce, mìla výbornou povìst.
Odebral se tam s rozhodnutím, e nebude litovat práce ani výloh, aby
svá studia co moná brzo a s nejlepími výsledky dokonèil. Asi
v takovém tónu chvíli mluvil. Kdy se koneènì odmlèel, øekl onen
starý pán, který klidnì naslouchal, mírným hlasem:
Dobrá. A kdy dokonèíte svá studia, co potom máte v plánu?
Potom udìlám doktorát!  odpovìdìl mladý mu.
A potom? otázal se jeho váný pøítel.
A potom..., pokraèoval student, potom budu projednávat tìké
a spletité pøípady a upozorním na sebe svou výøeèností a bystrostí
rozumu. Získám si veliké jméno.
A potom? opakoval starý profesor.
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A potom? Potom bezpochyby dostanu nìjaké vysoké státní místo
a budu bohatý .
A potom? opakoval svou otázku onen starý èlovìk.
A potom? øekl mladý mu, a potom  potom zemøu.
Zde se hlas tazatele pozdvihl a znovu a s dùrazem a hlubokou
váností se zeptal: A potom?
Mladý student nic neodpovìdìl a tie a zamylenì odeel.
To poslední A potom? mu proniklo srdcem jako nìjaké bodnutí
dýkou a zasáhlo jeho dui jako úder blesku. Dojem z toho byl tak
silný, e se ho u nikdy nezbavil.
Zpùsobilo to úplný obrat jak v jeho mysli, tak v jeho ivotì. Opustil studium práva dal se do èetby Písma svatého, obrátil se k Pánu
Jeíi a pak vechny své zbývající dny zasvìtil Jeho slubì.
Milé dìti! Pìkné postavení v ivotì má velkou cenu. Ale i ta nejlepí místa bývají jenom doèasná a èasto staèí i velice malá vìc, aby
bylo otøeseno tím, co se zdálo být tolik jisté.
Èlovìk si èasto staví velijaké vzduné zámky, ale i kdyby se nìkterý z takových plánù uskuteènil, jak dlouho se z nìho bude radovat? Ani bohatství si nebude moci vzít s sebou na vìènost. Co je
platno èlovìku, kdyby celý svìt získal a své dui kodu uèinil? (Ev.
Matoue 16,26)
Ve smrtelném tìle máme nesmrtelnou dui, a proto si pøede vím
jiným máme zajistit vìènou budoucnost. Musíme si zajistit nebeské
postavení, které je nepohnutelné. Ve vech vaich plánech by toto
mìlo být prvoøadou vìcí, protoe se to týká vaí due. Budete-li se
snait jenom o to, abyste jednou zbohatli, pomyslete, e døíve nebo
pozdìji tu budete musit vechno zanechat, a co bude potom s vaí
duí?
Mùe vám být uiteèné mnoho se nauèit, s èím byste to v ivotì
daleko dotáhli, ale pochopte, milí mladí pøátelé, e nae due neijí
jenom chlebem, nýbr e potøebují jiné bohatství, ne je støíbro
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a zlato, toti onen na pevné skále zaloený poklad v nebesích (Ev.
Lukáe 12,33; 1. Ep. Timoteovi 6,19).
Vím, co je mládí, a vím, jak snadno bývá srdce upoutáno èasnými
vìcmi a radostmi. Ale chtìl bych vám pomoci, abyste uchopili to, co
je skuteènì ivotem, a pøipomenout vám slova Pána Jeíe: Pracujte
ne o pokrm, který pomíjí, nýbr o pokrm, který zùstává k vìènému
ivotu, který vám dá Syn èlovìka (Ev. Jana 6,27). Zde vidíte, mladí
ètenáøi, èeho je tøeba.
Jeí Kristus, ná drahý Vykupitel, za nás ve Své neskonalé milosti zemøel. Na golgatském køíi dal Svùj ivot, take nyní mùe skrze
Nìho kadý obdret odputìní høíchù a vìèný ivot. Na této zemi je
vechno nejisté. Neoddávejte se klamu. Svìt pomíjí i jeho ádost.
Lidská sláva je jako polní kvìtina, vechno tìlo je jako tráva,
a po smrti bude soud!
Dám vám 25 000 korun, kdy mi darujete jetì jeden den ivota,
øekl jeden nemocný svému lékaøi.
Ale ani to není v moci èlovìka, aby si prodlouil ivot, dokonce
ani o malý okamik. Jak hrozný vak je pøechod z tohoto svìta na
vìènost pro toho, kdo nemá Spasitele!
Jistì, 25 000 korun nemá ani takovou cenu, jako jeden jediný den
ivota. Podívejte se ale, jak veliký je onen Boí dar. Je to vìèný ivot
v Kristu Jeíi, naem Pánu (Ep. Øímanùm 6,23). Ti, kdo tento Boí
dar nepøijali, jsou bez jistoty, a proto se bojí zemøít. Naproti tomu Boí
dìti mají nadìji, která je neochvìjná; nic ji neznièí, ba ani smrt, protoe jejich nadìje spoèívá na Kristu, Kníeti ivota.
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Já s vámi jsem po vechny dny...
(Ev. Matoue 28,20)
Rodièe Markéty bydlili v malé vesnici u moøe. V létì je tam pro
dìti pøekrásnì. Mohou si na pobøeí hrát na jemném písku, budovat
zdi a pøíkopy, stavìt domy a hrady, silnice a mosty a dìlat rybníèky a
jezírka. Anebo mohou sbírat drobné mulièky, kterých je tam na tisíce.
Kdy ale nastanou zimní mìsíce, rozpoutají se nìkdy na moøi
veliké bouøe a moøe pak doráí na pevninu obrovskými vysokými
vlnami. Ve vnitrozemí bývá takové bouøe slyet na kilometry daleko!
Takové poèasí se dìtem samozøejmì vùbec nelíbí. Tu mùe mít nejeden chlapec nebo dívka strach, zvlátì kdy je noc a vude tma.
Také Markéta nemohla jednou v takové bouølivé prosincové noci
usnout. Vítr nepøestával kolem domu huèet a jeèet, umot a huèení
moøe se ozývaly i v nejzadnìjích koutech domu. Vícekrát bylo zvenèí slyet ostré zapraskání, jak bouøe lámala z vysokých stromù jednu
silnou vìtev za druhou.
Markéta se neklidnì a se strachem pøevalovala na posteli. Nakonec si toho povimla i její maminka, e dítì jetì nespí. Zavolala:
Markéto, copak je?
Dcera se ihned ohlásila: Mami, ty jsi tu?
Ano, Markéto, já jsem tu.
Tìch málo slov staèilo Markétu uklidnit. Otoèila se pak na druhý
bok a za nìkolik okamikù tvrdì usnula.
Kdy se ráno Markéta podívala z okna ven, zhrozila se. Venku, jen
nìkolik metrù od jejich domu, leel na zemi mohutný strom, pøelomený v pùli. Maminko, vykøikla Markéta a pospíchala k matce,
pøedstav si, e ná krásný topol se zlomil. Leí venku u naeho domu
a vìtinu vìtví má zlámaných. Jaká koda! Proto jsem také dnes
v noci nemohla spát. Teprve kdy jsem tì uslyela, usnula jsem.
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Nato se jí matka zeptala: Ale, Markéto, copak jsem ti v noci
øekla?
Ty jsi jenom øekla: Já jsem tu.
A proè jsi potom mohla usnout? otázala se matka láskyplnì
a dívala se na svou malou dcerku.
Protoe potom u jsem se nebála.
To je hezké, Markéto. Ale zdalipak u ví, e Pán Jeí øíká velice
podobná slova vem, kdo v Nìho vìøí? Pøines si Bibli a najdi si poslední ver v Evangeliu Matoue!
Markéta pøeèetla nahlas: A aj, Já s vámi jsem po vechny dny, a
do skonání svìta.
Maminka se jí pak otázala: Rozumí tomu, co Pán míní tìmi
slovy?
Markéta odpovìdìla: e se v noci vùbec nemusím bát.
Ano, je to tak, odpovìdìla její maminka. A co Pán Jeí slibuje,
to také splní. Obì, matka i dcera, pak poklekly a dìkovaly Pánu
Jeíi, e je v noci ostøíhal a chránil, a dìkovaly také za mnohá slavná
zaslíbení, která dal ve Svém Slovì.

Také vojín.
Vladimír byl synem vìøících rodièù a ji v mládí dal své srdce
Pánu Jeíi. Také ve kole se èastokrát pøesvìdèil, e Bùh vyslýchá
i modlitby dìtí. Tyto zkuenosti mu byly vzpruhou, take kadý svùj
den zaèínal tím, e se napøed osobní modlitbou cele odevzdal Boímu
vedení a ochranì. Byl pøesvìdèen, e pìkná vysvìdèení i dobrá mínìní uèitelù o nìm znaènì souvisela s jeho modlitbami.
Dokud byl doma, nebylo mnoho pokuení, jim by musil èelit.
Horí to bylo, kdy pøiel èas a Vladimír musil nastoupit vojenskou
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slubu. Byl to tvrdý pøechod z útulného domova do drsné skuteènosti
vojenského ivota. Jene Vláïa nebyl ádný rozmazlenec. Plnil svìdomitì své vojenské povinnosti. A také ostatní vojáci ho zprvu mìli rádi.
Postupem èasu vak se to zmìnilo. Na pochodech a také v kasárnách
se mnoho zpívalo. A tu se Vladimíra velice bolestnì dotýkalo, kdy
byly zpívány lehkomyslné anebo dokonce bezboné písnièky. Takové
s nimi zpívat nemohl. Tu bývala jeho ústa sice zavøená, ale z jeho
srdce stoupala k Bohu nejedna vroucí modlitba. Bolestnì se ho dotýkaly vechny ty neèisté vìci. Pùsobilo mu témìø tìlesnou nevolnost,
kdy musil ty lehkováné písnièky nebo oklivé øeèi slyet.
Toho si ovem musili povimnout také ostatní vojáci. Nejprve si
ho dobírali. Potom vak se mu veøejnì vysmívali, a tìch, kteøí se proti
nìmu stavìli, bylo stále víc. Musil vdy více poznávat, e jako køesan
je úplnì sám.
Celá vìc se donesla a k veliteli. Ten ovem o Vláïovi vìdìl, e je
poøádný a svìdomitý, ba e je dokonce jedním z nejlepích vojákù.
Trápilo ho, kdy se dovìdìl, e prý to je nìjaký svatouek. Byl by
mu rád od toho nìjak odpomohl, ale jak? Tolik ho trápilo, e Vladimír,
jinak tolik svìdomitý voják, má takovou hloupou chybu. Kdo ví, zda
by se mu nepodaøilo nìjak mu to jeho podivínství vyhnat z hlavy? 
Jednoho krásného sluneèného dne byla rota nastoupena. Velitel
vykonal prohlídku. Vechno bylo v poøádku. V tom se podíval na
Vladimíra. Stál v pozoru  pravý voják. Tu velitele nìco napadlo.
Cvièitìm se rozlehl povel:
Vojín Matouek: vystoupit!
Vladimír vystoupil z øady a postavil se pøed svým velitelem. Ten
mu opìt silným hlasem, take to mohl kadý slyet, rozkázal:
Vojíne Matouku! Nyní zazpíváte pøed rotou svou nejoblíbenìjí
píseò!
Vláïa se zarazil. S takovýmto rozkazem nepoèítal. Ale musí uposlechnout  uposlechnout nejenom svého poruèíka, nýbr také svého
nebeského Velitele. Nejprve se krátce pomodlil a pak se cvièitìm
rozlehlo:
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Kdy nebeský dui mou proniká mír,
a hrozí mi svìt ze vech stran,
mé srdce u nestrhne bouølivý vír,
bezpeènou kotvou mou je mùj Pán.
asten jsem v Bohu svém, asten jsem v Bohu svém,
asten jsem, asten jsem v Bohu svém!
První sloka byla u konce a Vláïa cítil v srdci úasné blaho.
Pokraèujte dál! zvolal poruèík.
Kdy Satan by stíhat mne alobou chtìl,
já pospíím v bezpeèný stan,
tam ke køíi, na kterém Jeí mùj pnìl,
neb mne tam s Otcem smíøil mùj Pán...
Dalí rozkaz nepøiel. Poruèík stál beze slova. A tak Vladimír
pokraèoval:
On pøetìké høíchù mých bøemeno sòal,
já dítkem ji Boím jsem zván,
to právo mi Jeí mùj z milosti dal,
ó jak jest laskavý ten mùj Pán!...
Velitel stále jetì mlèel. Ale netváøil se, jakoby byl rozzloben. Naopak. Po tváøích mu tekly slzy. Vláïovo nitro vak jásalo radostí. A tak
s pohledem upøeným vzhùru zazpíval jetì poslední sloku:
Ty, due má, prozpìvuj na Jeho èest,
buï celý mùj ivot Mu dán,
vdy nejvìtí vdìènosti hoden On jest,
pøedobrý, milostný Kristus Pán...
Nevidìl kolem sebe nic. Stál tu jako vítìz nad poraeným.
Matouku, zaøadit! Ké by to Bùh dal, aby celá má rota zpívala
jenom takové písnì! øekl dùstojník hlasem, v nìm se jevilo potlaèované dojetí.
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Byl hluboce zasaen. Vdy tu píseò dobøe znal, protoe sám ji
døíve také zpíval. V tu chvíli mu pøed oèima ivì vyvstal obraz jeho
zesnulé matky. Jakoby znovu slyel její varovná slova. Proè jen opustil
onu úzkou cestu? Vdy tenkrát po ní jetì el. Jen proto, e se nevzepøel høíchu, e nebojoval, e nedokázal snést posmìch. Tento udatný
dùstojník byl vlastnì zbabìlec. Vojín Matouek, jeho podøízený, to
dìlal lépe. A právì jej chtìl navdy vyléèit pøed celou nastoupenou
rotou. Zatím vak byl sám poraen. V této chvíli se za své slzy nestydìl. Onen den se mìl stát mezníkem v jeho ivotì.
Celá nastoupená jednotka vidìla slzy svého velitele, ale pochybuji,
e by se tomu byl nìkdo smál. Jisté je, e Vláïova píseò se asi hluboce dotkla a probudila nejednoho z jeho kamarádù. Avak tento den
byl také obratem v postavení Vládi v oèích roty. Bùh se pøiznal
k jeho vìrnosti a rozhodnosti. Nemusil u snáet ádné tupení a výsmìch, a zøídkakdy se stalo, e v jeho pøítomnosti nìkdo zaèal zpívat
nìjakou píseò, kterou by spolu s ním Vláïa zpívat nemohl. Pøidali se
k nìmu i jiní vojáci, take svou rozhodností se stal ukazatelem cesty
celé øadì svých kamarádù.
Bdìte, stùjte (pevnì) u víøe, zmuile sobì poèínejte, buïte silní!
napsal kdysi jiný veliký vojín (1. Ep. Korintským 16,13). Ké by pisatel i ètenáøi tìchto øádkù, ano, vichni, kdo milují Pána Jeíe, byli
také vojíny pro Jeho vìc! Ké bychom vichni vedli ten dobrý boj
víry jako onen hrdina skuteèné události!
Vzývej Mne v den souení, vytrhnu tì, a ty bude Mne slaviti. (alm 50,15)
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Modré svìtlo blesku.
Budu mu tøeba øíkat Jeník, tomu malému ibalovi, který byl miláèkem celého domu, jene byl také jeho nezbedou a trápením.
Byl to hezký, estiletý kluèina s kudrnatými vlasy a s veselýma
oèima, z nich vyzaøovala volnost, liáctví a radost ze ivota. Ze vech
synovcù a neteøí, které jsem mìla za úkol vychovávat, mi dìlal nejvíce starostí a nepøíjemností.
Jakých rozpustilých kouskù se navyvádìl! Jednou pøevrhl pracovní stùl a rozkramaøil obsah zásuvek po celém pokoji, jindy mi zase
schoval klíèe a s vánou tváøí mi je pak pomáhal hledat vude jinde,
ne kde ve skuteènosti byly! Ale pøes vechny ty takaøiny jsem si
Jeníka oblíbila, i kdy byl takovou nezvedenou oveèkou mého malého stádeèka, a vroucnì jsem si pøála pøivést ho co nejdøíve k Pánu
Jeíi, tomu dobrému Pastýøi.
Ale nezdálo se, e by jeho malé srdéèko bylo otevøené lásce Spasitele; o Jeho Slovo vùbec nemìl zájem. Kdy jeho bratøi a sestøièky
sedìli kolem mne a pozornì naslouchali poutavým pøíbìhùm z Bible,
Jenda nedokázal tie posedìt ani pìt minut. Skákal mi do øeèi nìjakou hloupou otázkou anebo prohodil tak legraèní poznámku, e
vichni se, k mé nelibosti, dali do smíchu, zatímco on z toho mìl
ukrutánskou radost.
Co mne vak pøekvapilo, bylo, e v nedìli dopoledne pøi shromádìní byl Jeník zticha jako myka; dokázal poslouchat i dlouhý
proslov, ani pohnul tøeba jen prstem nebo brvou a upøenì sledoval
mluvícího strýèka. Dlouhou dobu jsem si to nedovedla vysvìtlit, a
jednoho nedìlního odpoledne jsem nala klíè k této záhadì.
Z dìtského pokoje se ozývaly zvuky nevázaného veselí. la jsem
tam a tie otevøela dveøe. Karlík, nejstarí Jendùv bratr, pøiel ke mnì
a vysvìtloval: Podívej se, teto Milado, jak Jeník káe! A vskutku ten
malý èlovíèek tu stál a s váným oblièejem a svratìlým èelem mìl
pøednáku. Pøesnì napodoboval gesta a slova dospìlého z dneního
dopoledne.
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Tie a ráda, e mne nikdo nevidìl, jsem zase odela. Nikdy na to,
co jsem vidìla, nezapomenu. Jetì dnes ho tak ivì vidím, jak káe
s takovou vánou tváøí. Ach, Jendo, ty mùj trapièi! Ty mùj milý Jeníku! Pán Jeí, ten dobrý Pastýø, tì chtìl brzy pøitáhnout k Sobì
a pøivinout do bezpeèí na Své milující srdce, jene, ach, musilo se to
stát takovým tìkým zpùsobem a cestou plnou slz, po ní tì provedl.
Té nedìle jsem pøivedla svùj malý houfeèek do veèerního shromádìní, aby slyeli Boí slovo. Jeník tam byl tentokrát zvlá nepokojný. Toèil se nalevo, napravo, zíval nudou a nakonec se mi hlavou
opøel o ruce a usnul.
A i já jsem slyela slova výkladu Písma jen jakoby ve snu. Byl toti
takový zvlátní teplý a tìký vzduch a neobvyklé ticho, jaké bývá
pøed bouøí. Kdy shromádìní skonèilo, kadý pospíchal nejkratí
cestou domù. Na obzoru se nebe zabarvilo divnou mìdìnou barvou.
Nebylo ji pochyb, e se blíí nìjaká veliká bouøe.
Sotvae jsem s dìtmi dola domù, ozvalo se první zahømìní,
otøásly se vechny zdi a rozechvìly okenní tabulky. Zavedla jsem
drobotinu do nejzadnìjího pokoje, zavøela jsem okenice a rozsvítila
svìtlo, tøebae bylo teprve krátce po západu slunce. Ale ani svìtlo
silné árovky nestaèilo skrýt vydìeným zrakùm pøíli jasné svìtlo
bleskù.
Ach, teto Milado, nebude to konec svìta? zeptal se rozechvìlým
hlasem Karel, jeho odvaha s rozmáhající se bouøí klesala stále víc
a víc.
Ale kdepak, Kájo, odpovìdìla jsem s urèitým váháním, jene
i kdyby k tomu mìlo dojít, my se pøece nemáme èeho bát, protoe
jsme v bezpeèí u Pána Jeíe, jak je to v té krásné písni. Pojïte, dìti,
zazpíváme si ji!
A tak nejprve trochu se strachem, ale potom stále smìleji, tenké
dìtské hlásky uprostøed bouøe zpívaly:
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Má Pán Jeí, má mne rád! Dí to Písmo nastokrát.
Vím, e dítky miluje, ehná jim, je celuje,
zve i mne a má mne rád! Dí to Písmo nastokrát.
Má mne rád, neb krví Svou vykoupil té dui mou,
ivot za mne poloil, abych høícha zbaven byl...
Má mne rád! I v nemoci, kdy ji není pomoci,
jako stráce pøi mnì dlí, kyne: Já tì miluji!...
Má mne rád!  On, Pastýø mùj, ze mne nespustí zrak Svùj,
On mne vìrnì povede, do nebe mne uvede...
Má Pán Jeí dìti rád, ó ké by to smìly znát!
Ké by mnohé k Nìmu se obrátilo, kdy je zve!
I já jim chci zvìstovat: Má Pán Jeí dìti rád!
Pojednou mne jedno z dìtí zatahalo za rukáv, økouc: Teto Milado, podívej se, co Jeník dìlá!
Ten zprvu sedìl celý polekaný, ale potom jakoby zapomnìl na
vechen strach z bouøe, rozpustile poskakoval po pokoji a oèi mu
svítily radostí.
Jendo! zavolal Karel, sedni si pøece a buï zticha! Copak se ani
trochu nebojí?
Já bych se mìl bát? opakoval smìle malý chlapec. Ne, já se
vùbec nebojím; mnì se ta krásná modrá svìtla tolik líbí. Jen kdyby se
zase ukázala!
Ale Jendo, Jendo, jak mùe nìco takového øíkat, zvolaly najednou vechny dìti zvýeným tónem. Jenome Jenda na to vùbec nedbal. Vybìhl z pokoje ven do vedlejí velké jídelny.
V tém okamiku zasvítil nový blesk, mnohem jasnìjí ne byly
ony pøedtím a souèasnì se s ním rozlehla ohluující rána hromu.
Vichni jsme se tøásli a tentokrát se u neozval jásavý hlas Jeníka,
který jsme slyeli vdy po kadém modrém svìtle dalího blesku.
Protoe jsem ho nechtìla ztratit s oèí, bìela jsem za ním.
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V tém okamiku zasvítil nový blesk... (str. 60)

Ne, jaká hrùza! Co to slyím? Hrozný výkøik úzkosti mi pronikl
do srdce, take se a zastavilo a nohy jsem mìla jako chromé. To
vak trvalo jen okamik. Kdy jsem se vzpamatovala, vrhla jsem se
do pokoje. Tam jsem vidìla okno otevøené dokoøán a chudáka Jeníka
leícího bez hnutí na podlaze.
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Není mrtev, prohlásil lékaø, který byl u asi o deset minut pozdìji u postýlky naeho malého... Nechala jsem toti vydìené dìti na
starost nejstarímu, a bìela jsem bez kabátu a bez átku lijákem
a bouøí pro nejbliího lékaøe. Ale on jen opakoval:
Není mrtev, ani smrtelnì zranìn, avak blesk mu zasáhl oèi;
bude celý ivot slepý.
Celý ivot slepý! Celý ivot slepý! Tak se mi to stále ozývalo
v uích jako tikání nìjakých hodin, kdy jsem sedìla u lùka naeho
ubohého Jeníka.
Ihned jsme poslali jeho otci telegram. Byl na cestách. Vrátil se
domù, jetì ne se rozednilo, aby spoleènì s námi nesl tíi té hrozné
zkouky. Vichni jsme èekali, a Jeník nabude vìdomí.
Trvalo to delí dobu, ne se chlapec probral z omdlení. Dostal
uklidòující nápoj a na nìkolik hodin usnul. Sedìla jsem s jeho otcem
u jeho lùka. Koneènì se víèka oèí, popálená bleskem, trochu pohnula. Pak se jeho oèi pomalu otevøely a dívaly se na nás. Ale jak byly
zmìnìné! Vechen jejich lesk a jas byl pryè. Jeníkovy oèi byly neklidné a bez cíle tìkaly sem a tam po pokoji! Chudák otec si zakryl
rukama oblièej a hluboký povzdech se mu vydral z prsou. Také mnì
bylo zatìko udret se a navíc se ve mnì budily høíné mylenky
pochybující o lásce a dobrotì naeho Boha, kdy dovolil, aby ná
milý Jeník na celý ivot oslepl.
Pojednou se ze rtù Jeníka vydral ostrý, srdcervoucí výkøik. Sklonila jsem se k nìmu a zatímco se zdvihal z poltáøù, objala jsem ho
kolem krku.
Teto Milado, copak je poøád jetì noc? øekl, a tiskl svou rozpálenou tváø na moji. Proè nerozsvítí svìtlo? Je taková tma, e tì ani
nevidím!
Chudák! Jak mi to svíralo srdce. Venku se ji rozednilo a první
zlatavé sluneèní paprsky pronikaly záclonami, a jakoby výsmìnì si
pohrávaly na Jeníkovì bledé, zmìnìné tváøi, obrácené ke mnì.
Je taková tma, opakoval vícekrát a pøitahoval mne k sobì. Je
noc a oèi mne tolik bolí. Teto, prosím tì, rozsvi svìtlo!
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Potom, sevøen úzkostí (ani sám vìdìl proè), propukl v zoufalý
pláè.
Ihned plaèky, nebo zase s hnìvem ten malý uboák na nás stále
chtìl, abychom mu pøinesli svìtlo. Nakonec jsme mu otevøenì musili
vysvìtlit, e pøiel o zrak a e na tomto svìtì u nikdy nebude vidìt
svìtlo.  Nejprve jsme se ovem poradili s nìkolika vynikajícími oèními lékaøi, kteøí vichni shodnì prohlásili, e jeho pokození zraku je
nevyléèitelné. Jeník oslepl a nebyla ádná nadìje na uzdravení!
Z naeho domu se vystìhovala radost.
Z Jeníka, který døíve bavil celý dùm, se stal mrzout, ba a i tyran.
Jeho malí bratøi a sestry se z útrpnosti a soucitu snaili vyhovìt vem
jeho pøáním a snáeli jeho roztodivné nálady. Pùjèovali mu i své nejoblíbenìjí hraèky a vdy se mu snaili bez váhání vyhovìt.
Jendova vzpurnost mi zaèínala dìlat starosti. Co se z toho malého
chlapce stane?
Nechci být hodný, teto Milado. Nechci mít rád Boha, kdy na
mne poslal to modré svìtlo, aby mne oslepilo. Ne, já Ho nechci mít
rád!
Tak to znìlo vzpurnì den co den, a jeho malí sourozenci mu nijak
nemohli pomoci, ba spíe se zdálo, e ho v té vzdorovitosti jen jetì
utvrzují.
Ale tøebae malý Jan jetì nemìl rád Boha, Bùh miloval jeho
a jednal s ním s milostí a nikoli se soudem, aèkoli ten hoch tomu jetì
nerozumìl. Kolik starích a zkuených lidí pochybuje o Boí lásce,
kdy je Bùh vede po nìjakých cestách, které se jim nelíbí!
Uplynul rok, ach, jak dlouhý rok! A znovu tu byl teplý mìsíc
èerven. Nadelo výroèí oné osudné bouøe a jejích hrozných následkù, a shodou okolností, jak u to tak v ivotì bývá, toho veèera,
tøebae nebyla nedìle, bylo ohláeno veèerní shromádìní.
Mìl mluvit jeden milý sluebník Pánì, kterému se dostalo zvlátního daru, pøivádìt malé dìti k Pánu Jeíi, dobrému Pastýøi.
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Teto Milado, øekl mi Karel, vstupuje do pokoje, já bych se rád
podíval na to shromádìní. Ten pán, co bude mluvit, pøiel ráno do
koly a pozval nás. Nechtìla bys nás tam vechny vzít?
Musím se pøiznat, e døíve, ne jsem Karlovi odpovìdìla, jsem
trochu zaváhala. Ïábel, který nám chce vdy kodit, mi chtìl postavit
do cesty pøekáky. Jak to bude smutné, kdy si sedneme na stejné
místo, jako pøed rokem pøed tou hroznou událostí! e nám to asi jen
více a palèivìji pøipomene celou tu vìc...
Ví co, pùjdeme radìji a zítra, odpovìdìla jsem nakonec.
Ale, teto Milado, copak ty tam nechce jít? adonil. A tón jeho
hlasu byl tolik prosebný, e jsem nakonec povolila a rozhodla se, e
vichni pùjdeme.
Asi za hodinu jsme ji s celým mým malým houfeèkem sedìli na
naem obvyklém místì a naslouchali Boímu slovu. Ná ubohý Jeník,
který se nezdráhal jít s námi, sedìl vedle mne a tiskl se ke mnì.
Pojï k Spasiteli, pojï, neváhej,
své srdce Jemu dnes, dítì, dej;
je mezi námi, nu k Nìmu spìj,
vdy zve tì k Sobì: Pojï!...
Ó nechte dítek jít ke Mnì, dí,
a kterak nìnì hlas Jeho zní!
Nu, kdo si Jej z vás dnes vyvolí?
Pojï, vyvol si Jej ty!...
Tak se to ozývalo z více ne sta dìtských úst doprovázených hezkým hlubím hlasem evangelisty. Ten pak povstal a prosil, modle se
k Bohu, aby poehnal Své Slovo tìm malým posluchaèùm. Potom
jetì z té písnì opakoval dva vere, a øekl to o Pánu Jeíi:
Je mezi námi, nu k Nìmu spìj,
vdy zve tì k Sobì: Pojï!
a pøipojil ten krásný devátý ver z osmé kapitoly 2. Epitoly Korint64

ským: Nebo znáte milost Pána naeho Jeíe Krista, e pro vás
uèinìn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy Jeho chudobou zbohatli.
A s takovou láskou mluvil o Pánu Jeíi, který se nezalekl ádného poníení a bolesti, aby nás spasil a uèinil navìky bohatými, aby
nám ji na této zemi daroval pokoj a potom vìènou slávu.
Po celé kázání jsem èasto obracela zrak k naemu ubohému malému slepému kluèinovi. Nejprve jeho tváø prozrazovala velikou pozornost, potom vak zaèal ztíenìji dýchat, jeho oèi se zalily slzami,
opøel se mi hlavou o klín a zaèal poplakávat. Vimla jsem si, jak se
kazatel v jednom okamiku vánì na nìho podíval. Kdy shromádìní skonèilo, pøistoupil k nám, objal malého Jeníka a osobnì mu
vyprávìl o Boí lásce.
Ale proè On poslal ten blesk, aby mne oslepil? tázal se ubohý
Jeník a pozvedl k nìmu svou tváø zalitou slzami.
Kazatel se na mne tázavì podíval, a já jsem mu krátce jen vysvìtlila celou vìc. Také on mìl oèi plné slz, kdy si Jeníka posadil na
kolena, aby mu odpovìdìl na jeho otázku.
Bùh to zcela jistì udìlal z lásky, øekl, a On je mnohem moudøejí ne my,  ví, co je pro kadého z nás nejlepí. Ano, to je jisté,
naprosto jisté, e Bùh má i tebe rád, milý Jendo. Jak bychom mohli
pochybovat o Jeho lásce, kdy pøece dal Svého jediného Syna, aby
podstoupil tak hrozná utrpení, e ani ty ani já je nedokáeme pochopit? Pomysli jen na høeby, jimi probili Jeho ruce a nohy, a na korunu
z trní, kterou Mu dali na hlavu, pomysli na ony dlouhé, temné hodiny
na køíi, kde Ho Bùh musil opustit, aby nám mohl udìlit milost;
rozpomeò se na vechno, co Bùh pro nás udìlal, aby mohl zahladit
tvé i mé høíchy, aby nám mohl otevøít brány zlatého mìsta tam nahoøe, ve vìèné slávì. Ach, Jeníku, On ti proto vzal zrak, protoe ty bys
jinak asi nikdy nepoznal to pravé svìtlo, Pána Jeíe, Spasitele svìta.
Ten, kdo Ho následuje, nebude nikdy v temnostech, ale bude míti
svìtlo ivota. Nepochybuj, milý chlapèe, o tom, e Bùh tì má opravdu
a velice rád. Dnes jetì nemùe rozumìt vemu, co On dìlá, ale
jednou zcela jistì pozná, e to bylo jenom z Jeho lásky, e jsi ztratil
zrak!
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Kdy jsem té noci jako obvykle obcházela vechny spící dìti,
abych se pøesvìdèila, zda jsou dobøe pøikryté, naklonila jsem se
k Jeníkovi, abych mu jetì dala pusu. Chytil mne kolem krku a rozechvìlým hlasem zaeptal:
Teto Milado, já u teï vím, e Bùh mne má rád, a vím také, e
i Pán Jeí mne má rád, kdy si nechal vsadit trní na Svou hlavu
a probít Své ruce høeby, a e za mne zemøel, aby mne obmyl od mých
høíchù; teï u vím, e i mne Pán Jeí miluje.
Jaká úasná milost se to stala! S tímto blahým vìdomím, e Pán
Jeí i za nìho zemøel, se Jeníkovi navrátila radost a veselá mysl; byl
astný. Jenome nyní opravdu a skuteènì, protoe se stal oveèkou
Pána Jeíe.
Ale nemyslete si, milé dìti, e zlo ho u nikdy nepokouelo. Mìl
v sobì stále jetì onu starou zlou povahu a nìkdy byl rozmrzelý a býval by se i rozzlobil, kdyby se nebál, e by se tím nelíbil Pánu Jeíi a
e by Ho zarmoutil, a tak nakonec mohl i nad svou zlou povahou vítìzit. A jestlie se nìkdy stalo, e v tomto boji klesl, velice toho litoval
a plakal, e svého dobrého Pastýøe zarmoutil, a Pánu vechno vyznal.
A víte, co se stalo se slepým Janem? Chcete to vìdìt? Z Jana je
nyní urostlý, statný mu. Je nejen astný ve svém srdci, nýbr je také
vìrným sluebníkem Boím, poehnaným nástrojem svého Pána
a Spasitele. Ani nejlhostejnìjí a nejzatvrzelejí neodmítají poslechnout si slepého sluebníka Pána Jeíe, kdy jim vypravuje o veliké
Boí lásce, která za nás vydala svého jednorozeného Syna, aby kadý, kdo vìøí v Nìho, nezahynul, ale mìl ivot vìèný.
Co dodat k tomuto skuteènému pøíbìhu? To, co pøed více ne
tøemi stoletími proil a vyjádøil básník ve známé písni:
Co èiní Bùh, ve dobré jest. On dobøe se mnou míní;
rád Jeho ruce dám se vést, je pøed vím zlým mne stíní...
Co èiní Bùh, ve dobré jest, aè kalich hoøkým zdá se,
jej nìkdy k rtùm mým ráèí nést, vak vím, e jest mi k spáse;
a poslední On rozední nad námi záøi jasnou, tu vecky boly
zhasnou.
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Láska k pravdì.
Jiøí Washington (17321791), první president USA, se vdy vyznaèoval velikou láskou k pravdì. Kdy byl jetì malý  bylo mu 6 let 
dostal od svého otce hraèku, malou sekyrku. Jednoho dne, jak si s ní
hrál, znièil malou tøeeò. Kdy otec zjistil, e stromek je znièen, vyptával se sluhù a pak i jednotlivých èlenù rodiny, kdo to udìlal. Na
øadu pøiel i malý Jiøík. Nejprve, kdy mu otec poloil onu otázku,
zùstal na chvíli zamlklý, ale potom zvolal Já nemohu lhát, tatínku, ty
to ví, e já nemohu lhát! Udìlal jsem to já s tou malou sekyrkou. 
Chlapèe, odpovìdìl otec, radìji bych vidìl sto svých stromù znièených, ne abych musil z tvých úst slyet jedinou le.
Marnost a slovo livé vzdal ode mne! (Pøísloví 30,8).

Dva dny z mého kolního ivota.
Odpolední vyuèování bylo u konce. Ná uèitel se podle svého
zvyku s námi jetì krátce a vroucnì pomodlil k Bohu. áci se jeden
po druhém rozcházeli, kdy je náhle zarazil hlas uèitele, znìjící klidnì a vánì: Rudolf Malý zde zùstane! Kdekdo se tomu divil.
Coe, Rudolf? On, nejstarí a nejlepí ze vech ákù! Za celou
dobu, kdy chodil do koly, býval kárán jen pro drobné vìci. e by
nyní...?
A mìli pøíèinu divit se, nebo pan uèitel nenechával áky po kole
bez nìjaké skuteènì váné pøíèiny.
Brzy jsem stál proti svému uèiteli. Se sklopeným zrakem jsem se
díval k zemi pøed jeho mírným, ale zkoumavým pohledem. Vìdìl
jsem a pøíli dobøe, co proti mnì má. Poslední slova jeho modlitby,
pronesená zvýeným hlasem: Neuvoï nás v pokuení, ale zbav nás
od zlého promluvila k mému svìdomí a dosvìdèovala mi, e mùj
poklesek byl odhalen.
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...rychle jsem si opsal výsledky. (str. 69)
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Lhal jsem!
Nebylo to poprvé, kdy jsem se dopustil tohoto høíchu. Ale dosud
nikdy jsem nelhal tak úmyslnì. Co se stalo?
kolní rok se chýlil ke konci a zaèalo zkouení. Byl jsem první ve
tøídì a pøirozenì jsem se snail udret si toto místo. Pro vìtinu
povolání jsem byl dobøe pøipraven, ale poèty byly mou slabou stránkou. Uèitel nám dal za úkol øadu poèetních pøíkladù, a aby nikdo
nebyl pokouen najít si øeení v poèetnici, sestavil úlohy sám a kadému áku dal jiné pøíklady.
Viml jsem si, e si pøi té práci zapsal výsledky na list papíru,
který potom vsunul mezi stránky jedné knihy na stolku. A právì
tohoto okamiku nepøítel pouil, aby mi naeptal, jak bych toho mìl
pro sebe vyuít. Kdy jsem se dal do práce a vyvstaly pøede mnou
zdánlivì nepøekonatelné tìkosti pøíkladù, pøilo pokuení znovu:
lo by to pøece tak lehce opsat èísla z toho papíru a dát ho zase
zpátky do knihy, ani by to nìkdo zpozoroval.
Ano, tak mi to naeptával satan. Ach, kdybych si byl tehdy vzpomnìl na napomenutí: Vzepøete se ïáblu a uteèe od vás! a kdybych
byl volal k Bohu, aby mne z této léèky vysvobodil! el, já jsem nic
takového neudìlal! Naopak, jetì tého odpoledne se mi naskytla
pøíleitost provést onen trestuhodný nápad.
Jako první ve tøídì jsem musil být ve kole o nìkolik minut døíve
ne ostatní áci a postarat se o to, aby bylo pro první hodinu vechno
pøipraveno. Tato okolnost se mi zdála být výhodná. Nalezl jsem papír
a rychle jsem si opsal výsledky. Ale ne se mi podaøilo vrátit zase
onen list do knihy, vstoupili do tøídy spoluáci. Tím jsem byl pøinucen
nechat si papír u sebe. Celé odpoledne jsem se úzkostlivì díval ke
stolku, abych se pøesvìdèil, e tam uèitelova kniha stále jetì je a e
on dosud nepøiel na mùj pøestupek. A tu si pøedstavte mou hrùzu,
kdy na konci hodiny onu knihu vzal a dal ji do své aktovky! Ale
nepøítel mi ihned poradil nové východisko.
ák, který byl povìøen dìlat ve tøídì poøádek, musil také sbírat
odstøiky papíru a dávat je do koe vedle uèitelova stolku. Rozhodl
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jsem se, e tam list s výsledky ukryji a také jsem to hned druhého
dne ráno udìlal; a zdálo se mi, e se mi nìjak ulevilo.
Tého dne odpoledne jsem právì já uklízel tøídu, kdy tu vstoupil
uèitel, o nìco døíve ne obvykle. Pøiel ke mnì a ptá se mne, zda jsem
pøedelého dne nevidìl papír s èísly, který asi musil vypadnout
z knihy na jeho stole. Cítil jsem, e se èervenám a na okamik jsem
zaváhal, ale jetì jednou zvítìzil nepøítel. Nic jsem nenael, pane
uèiteli, odpovìdìl jsem, ale nebude náhodou v koi?  To není
moné, ponìvad já jsem ko vèera veèer prohledal.  Tím se mi
jetì jednou naskytla pøíleitost vyznat svou vinu. Ale ach, jedna le
vede k druhé li, a ve slovech anebo v èinech!
Uèitel el se mnou ke koi. Kdy jsem chvíli dìlal, jako bych
pozornì hledal, podal jsem mu papír s otázkou, zda to je to, co hledá.
Vzal si ho beze slova, ale kdy se tu nae zraky poprvé setkaly, poznal
jsem, e mùj høích je úplnì odhalen. Uèitel jakoby v mé dui èetl
a já jsem nemohl snést výraz jeho oèí, které se a do té chvíle na
mne dívaly s uspokojením. Ná uèitel vak nenávidìl le a velice
pøísnì ji trestal. Vklouzl jsem do své lavice, pøili chlapci a zaèalo
vyuèování. Nebyl jsem udiven, kdy uèitel na konci øekl: Rudolf
Malý zde zùstane! Zdálo se mi, jako kdybych slyel zvuk trouby
volající k soudu.
Poslední ák opustil místnost. Stál jsem sám pøed uèitelem a on
vìdìl, e jsem lhal. Po krátkém odmlèení øekl hlasem, který se chvìl
pohnutím: Rudolfe, chtìl bych ti nìco povìdìt. Poslouchej. Pøed
deseti lety jsem mìl v této tøídì biblickou hodinu. Mezi mými posluchaèi byl jeden malý chlapec, který mìl tato vyuèování velice rád
a svou pílí a rozumnými odpovìïmi pøedèil ostatní. Onoho jitra bylo
pøedmìtem ukøiování Pána Jeíe. Kdy jsem vyprávìl o Jeho utrpení a o høebech, které probodly Jeho ruce a nohy, zaèal onen malý
hoch plakat a øekl: Proè jste Jej nechali tak trpìt? Jak Ho to musilo
bolet!  Tím malým chlapcem jsi byl ty, Rudolfe! A dnes  dnes jsi
úmyslnì lhal; uèinil jsi jeden z tìch hrozných høíchù, kvùli nim tvùj
Vykupitel musil na køíi tolik trpìt.
To bylo ve, co mi uèitel øekl. Potom mne klidnì poslal domù.
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Potrestání bych byl asi snesl, ale takovéto láskyplné pokárání mi
zlomilo srdce. Bylo mi jako Petrovi, kdy se Pán obrátil a podíval se
na nìho.
Pøiel jsem domù. Rodièe pozorovali, e se mnou nìco není v poøádku. Veèer jsem nechtìl jíst, udìlal jsem si úkoly a pøál jsem si
odejít do svého pokoje. Tam jsem nyní byl ve své hluboké sklíèenosti
sám. Já, který jsem byl vychováván v Boí bázni, já, jeho srdce bylo
vdy pohnuto pøi pomylení na Toho, který pro mne trpìl na køíi,
ano, pro mne, který jsem Mu uèinil takovou hanbu! Jak trpce jsem
plakal!
Tu se otevøely dveøe a vstoupila maminka. Byla kvùli mnì znepokojena a nemohla usnout. Posadila se vedle mne na postel, poloila
mi ruku na rozpálené èelo a zeptala se: Co je ti, chlapèe? Povìz mi
vechno!  A já jsem jí vypravoval pøíèinu své bolesti tak, jak mi to
jen slzy a vzlykání dovolovaly. Nezamlèel jsem nic. Po mém vyznání
se se mnou pomodlila a utìovala mne. Pak jsem usnul se sladkou
jistotou, e Bùh mi odpustil pro lásku Toho, jen za mne zemøel.
Druhého jitra jsem vyhledal svého uèitele, vechno jsem mu vyznal a také on mi odpustil.
Od té doby uplynulo dvacet let. Právì jsem pøiel z pohøbu svého
uèitele, kterého jsem mìl tolik rád a tolik jsem si ho váil. Po skonèení onoho kolního roku jsem u ho nevidìl. Hned po závìreèných
zkoukách jsem odejel do vzdáleného mìsta, kde jsem zùstal tøi roky.
Kdy jsem opìt pøiel domù, byl ji mùj uèitel pøeloen na jiné místo.
Jeho slova vak zùstala hluboce vryta v mém srdci. Pán mne k Sobì
pøitáhl. Miloval mne a dal Sebe sama za mne; Jeho milost staèí, aby
mne uchránila veho, co by Jej mohlo bolet, a ode veho, co by za
mne tenkrát musil nést.
Ké toto vyprávìní mluví k nám vem, mladým i starím. Ké
nám Pán dá, abychom bdìli a modlili se, abychom nebyli pøekvapeni
tím zlým pokuitelem a abychom byli ostøíháni ode veho, co uráí
Toho, jen za nás zemøel, aby nás spasil.
Nae vyprávìní nám øíká: Okliv si kadou le, ano, kadé promìòování pravdy. Myslete na to, e ïábel je otcem li, e svedl Evu lí
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a e podíl lháøù bude venku, za branami toho svatého mìsta (Zjevení
21,8 a 27).

Jak jsi veliký, Boe!
Pøi hodinì náboenství se mluvilo o stvoøení svìta. Pan uèitel,
skuteèný, pøesvìdèený køesan, se pøitom pøesnì drel veho, co nám
o tom sdìluje Písmo svaté. Dovedl ákùm vyprávìt o nekoneèném,
obrovském vesmíru, ale také se snail pøedstavit dìtem velikost
a vzneenost Stvoøitele. A k výkladu nepouil jenom verù z 1. kapitoly 1. Mojíovy knihy. S vnitøní radostí a velikým obdivem jim té
pøedèítal biblická místa z knihy Job, která podávají pádné svìdectví
o moci a velebnosti Stvoøitele a o Jeho slavném stvoøení.
Kdopak z vás u vidìl vlastníma oèima východ slunce pøi letním
slunovratu? otázal se ákù. Nastalo rozpaèité ticho. Ani jedna ruka
se nezdvihla. Skuteènì ani jedna.
Hned jsem si to myslil. Kdo by také chtìl tak brzo ráno vstávat!
pøeruil ticho uèitel. Ale doufám, e ten èi onen z vás se o to jednou
pøece jen pokusí.
Kdy pøiel Roman z vyuèování domù, mìl u promylený plán.
Pozítøí bude prázdno a tak se rozhodl, e se svým starím bratrem
Oldou se pùjde podívat na východ slunce.
Toho dne velice, velice brzy ráno chlapci vstali. Tie se oblékli
a vytratili se z domu. Nikdy v ivotì jetì tak brzo nevstávali. Vdy
jetì ani jejich rodièe nebyli vzhùru.
Mìsto bylo jako prázdné a vymøelé. Ulicemi dosud nelomozily
ádné nákladní automobily. K uím hochù doléhalo jen tiché umìní
blízké øeky.
Rychle dosáhli okraje mìsta. Zpøíma si to vykraèovali stoupající
cestou stále dál a dál. Vysoko nad údolím zpíval zvonkovým hlasem
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...nad zvlnìné pahrbky dalekého obzoru vyplouval tenký, svítící okraj slunce...
(str. 74)
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skøivánek. Rybník u lesa se leskl jako zrcadlo a mihotal se støíbrem
a zelení.
Bratøi li orosenou trávou, povleèenou spoustou drobných, perlièkami rosy ozdobených malých pavuèin. Náhle pøed jejich nohama
vyrazil ze svého úkrytu zajíc a ustraenì pádil do lesa.
Koneènì Roman s Oldøichem dosáhli vrcholu kopce. Tu uvidìli
nìco, co pøedtím jetì nikdy nezahlédli: nad zvlnìné pahrbky dalekého obzoru vyplouval tenký, svítící okraj slunce.
Slunce vystupovalo tie, jako záøící zlatem. Stoupalo stále výe
a výe a vypadalo pak, zavìené na obloze, jako nìjaká obrovská
ohnivá koule. A ji se celý rozsáhlý svìt zaèal naplòovat svìtlem.
Roman s Oldou byli celou tou záøící mocí a jasem slunce uchváceni. Dlouho tak stáli na kopci a ani nemluvili. Oba jasnì cítili, jak Bùh
mluví skrze Své stvoøení.
Bùh... èiní vìci veliké, nevyzpytatelné, divné, a jim poètu
není. (Job 5,9)

O tom, jak Jirka zvítìzil.
Na zápraí staré selské chalupy sedìla jedna babièka a pletla teplé ponoky. Vypadala velice ustaranì a právì si hluboce povzdechla.
Døíve byly její oèi tak jasné a radostné, ale nyní... . Jediný její vnuk
Jirka, pro nìho ty ponoky dìlala, jí dìlal velikou starost. Dosud
s ním babièka proila mnoho radostných chvil. Tenkrát ovem ne,
kdy k ní pøiel její syn a poloil jí na klín plaèícího drobouèkého
kluèinu, protoe jeho maminka náhle zemøela. Tenkrát byly její oèi
také plné hluboké bolesti.
Ale brzo se z toho èilého kluèiny stalo opravdové potìení domu
a oba spolu tolik srostli, tøebae jeden z nich sotva teprve pøiel od
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Boha, zatímco ten druhý u to nemìl pøíli daleko domù do nebeské
vlasti. Jirkùv tatínek se odstìhoval pryè, daleko, tam, kde by mu u
nic nepøipomínalo ztracené tìstí a jen zøídkakdy od nìho pøila nìjaká zpráva.
Malý Jirka brzy zapomnìl a témìø vùbec necítil, jak bolestná mezera vyvstala v jeho ivotì. Vdy ho babièka mìla opravdu tolik ráda!
Vyrostl v zdravého, statného chlapce, který mìl mít brzy ètrnácté
narozeniny. Jenome poslední dobou ten døíve tolik veselý hoch býval
nevrlý a umínìný a u si vùbec nezpíval ani nepískal pøi drobných
pracích, které mu babièka mimo kolu ukládala, zato ale mruèel,
kdy tøeba mìl utírat nádobí anebo mýt brambory: Taková hloupá
holèièí práce! a k babièce se nyní èasto choval opravdu drze a klackovitì. Co se to jenom s tím Jiøím stalo? Do nedìlní koly, kam pøece
vdycky tak rád chodíval, teï vùbec nechtìl jít. Vymlouval se, e prý
je u na to moc veliký. Babièka opravdu nevìdìla, co si poèít s tím
najednou tak vzpurným a palièatým klukem, s ním pøedtím nemìla
témìø ádnou starost. Ale dovedla se modlit.
Kdyby byla vidìla, co se stalo pøed nìkolika týdny na zpáteèní
cestì ze koly, nebylo by jí u ádnou záhadou Jirkovo zmìnìné chování. Na cestì domù vzal toti Emil Kadlecù Jirku, aby to nikdo nevidìl, stranou a povídá mu: Chce, já ti nìco ukái. Je to moc napínavé
ètení! Ale tady ne, pùjdeme radìji tamhle za stodolu! Plný zvìdavosti
el Jirka za ním. Emil potom vytáhl z kapsy malý seitek s hrozným
obrázkem na první stránce. Bylo na nìm vidìt nìjakou enu leící
v tratoliti krve a v pozadí hoøící dùm. Ach, to ti je nìco! zaeptal
Emil, nìco docela jiného ne ty hloupouèké kníky ze kolní knihovny! Jirka se ani neodváil namítnout, jak krásné knihy si pøece u
odtamtud pøinesl. Jeho mysl pøímo hoøela nedoèkavostí dovìdìt se,
co ve asi je v tom seitku napsáno. Jen se potichu zeptal: Odkud to
má?
Od svého bratra. Ví, ná Olda je ve mìstì na uèení a vozí nám
to odtamtud domù. My spíme ve stejném pokoji a on mi z toho èasto
nìco vypráví. Ale já si to u nyní ètu sám. Ten ti jich má, tìch seitkù!
Jirka natáhl ruku: Mùe mi to také pùjèit?
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Ano, ale musí mnì dát opsat ten tøetí pøíklad z matematiky. Já to
nemohu vypoèítat.
Proè by ne? odpovìdìl Jiøí a ji si peèlivì schovával tu malou
kníku do náprsní kapsy kabátu.
Tu ho napadla divná mylenka: tuhle kapsu mu pøece babièka
pøiila do kabátu proto, aby v ní mohl nosit Nový zákon, který dostal
v nedìlní kole. Tenkrát to byl jetì kabát jenom pro nedìli. Ale nyní,
ve vední den, u pøece takovou kapsu nepotøebuje. Jedno mu ovem
bylo v té chvíli jasné, toti e onen malý seitek nepatøí na to místo,
které bylo zhotoveno pro nìco docela jiného. Ale co, kdo ví, nejsou-li
v tom seitku také nìjaké pìkné vìci?!
Tenkrát Jirka pøed babièkou poprvé nìco zatajil. Vecko, jak se
Emil choval, mu pøece jasnì ukazovalo, e se ty seitky musí èíst
potají. A velice brzo také pochopil, proè. Babièka by mu jistì nedovolila èíst tak divoké pøíbìhy plné vrad, poárù, chytøe osnovaných
krádeí a pak napínavých pronásledování zlodìjù. S rozbueným srdcem a rozpálenými tváøemi sedìl se výkaèkou v pøítmí na sýpce
a rychle proèítal ty straidelné pøíbìhy, kdy pøedtím babièce namluvil, e pùjde rovnat døíví. A jen pøeèetl jednu kníku, ji hltal druhou.
A brzy se stal pøímo nenasytným tìchto spisù, které mu Emil horlivì
pùjèoval, protoe vdy za to od chytøejího Jirky získal nìjakou osobní výhodu. Nìkdy mu pomohl s fyzikou, která la Emilovi nevalnì,
anebo mu pùjèoval seit domácích úkolù z matematiky k opsání veho, co jen Emil chtìl. Se vím souhlasil, jen kdy zase dostane nìjaké
ty hrùzostrané kníky. Ale brzy to u nebyly nejlepí úlohy, které
Emil opisoval, protoe od té doby, co Jiøí vyuíval kadou volnou
chvíli k èetbì onìch románù, se jeho úlohy velice zhorily.
A ovem nebylo divu, e se bál podívat se babièce do oèí, a rovnì
se nebylo co divit, e se stal takovým mrzoutem a palièatým a drzým
hochem. Ètení tìch vzruujících nedobrých pøíbìhù mu také zpùsobilo úplný zmatek v mysli. Pøipadalo mu najednou, jaký je politováníhodný utiskovaný chudák. Namýlel si, e mu babièka vùbec nerozumí a e ho má jen za otroka pro práci a nechce mu dopøát ani trochy
radosti.
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...rychle proèítal ty straidelné pøíbìhy. (str. 76)

Láskyplným tónem udìlované pøíkazy a napomenutí ho popouzely
a kadá drobná slubièka, kterou døíve provádìl s takovou samozøejmostí, se mu stávala trpkou povinností. V Novém zákonku si u vùbec nemohl èíst od chvíle, kdy se dostal k onìm novým kníkám,
a kdy babièka pøedèítala z Bible anebo se modlila, toulaly se Jirkovy
mylenky nìkde u hrdinù zlých pøíbìhù.
Jednou v poledne si zase èetl z jednoho seitku a úplnì zapomnìl
na vecko kolem sebe. Babièka si asi myslila, e se jetì uèí nìèemu
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do koly, protoe si ten seitek chytøe vloil do jedné uèebnice. el,
Jiøí u byl ve lhaní a klamání velice vycvièen, ale jeho due byla èím
dále neastnìjí. Babièka ho napomínala: Jirko, u je nejvyí èas,
abys el do koly. Zdìenì sebou trhl.
Musím si jetì vzít vìtrovku! zamruèel a utíkal do svého pokojíku. Dopoledne toti zase dostal spoustu nových seitkù a ty musí
jetì honem dobøe schovat. Ale kam, aby je babièka nenala? Do
postele! Tam je jistì nenajde! Ani nepozdravil a s plachým, posmutnìlým zrakem probìhl kolem ní a utíkal do koly.
Smutnì tu sedìla babièka na zápraí. Slunce jí mile svítilo na
bílou hlavu. Tu ji napadlo: Kdy je tak krásnì, mohla bych zítra
vyprat aspoò nìjaké prádlo. Hned je namoèím. A také postele novì
povléknu; kdoví, jak dlouho jetì bude takový pìkný èas!
Chudák babièka! Nelo jenom o pìkné poèasí. Ona nevìdomky
hledala nìjakou vìtí práci, aby se aspoò naèas mohla zbavit svých
smutných mylenek. A tu, nic netuíc, nala v Jiøíkovì posteli schované seity. Oklivé obrázky a hrozné nadpisy øekly toho té staré enì
a dost. Unavenì usedla. Tak tyhle vìci to byly, které chlapce otrávily
jedem! Co by mìla udìlat? Nejprve celou tu vìc povìdìla Pánu Jeíi
a pøedloila Mu vechno, co tolik bolelo její srdce. A stalo se, e se po
modlitbì ponìkud uklidnila a nabyla vìtí dùvìry. Copak to u nebylo urèité vyslyení modliteb, kdy se ty zlé tajnosti musily dostat na
svìtlo? Vzala ty kníky a poloila je pìknì na stùl vedle Jirkova Nového zákonku. Jistì si toho bude musit hned po návratu ze koly povimnout.
Veèer, kdy se vrátil, mu babièka neøekla ani slovo.
Pro Jirku to bylo nemalé zdìení, kdy vstoupil do své svìtnice
a uvidìl, jak se na nìho dívají jeho kníky! Jak podivnì se vyjímaly
jejich køiklavì barevné obálky vedle jednoduchého Nového zákona
se zlatým nápisem! Jirkovi se rozhoøely tváøe. Sám se tedy chytil do
pasti! Na chvíli se mu to zdálo témìø jako nìjaké ulehèení, ale potom
ho nìco ponoukalo, aby el k babièce a øekl jí: Babi, je mi to líto, e
jsem ti zpùsobil takovou bolest; pùjdu a ty kníky vrátím a více se u
ádné ani nedotknu. Jenome ten zlý nepøítel, kterému Jiøí svou
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neupøímností dal ve svém srdci ji tak mnoho místa, ho nechtìl jen
tak propustit. Naeptal hochovi: Pøece u nejsi ádný malý chlapeèek, aby ses stále musil tázat: Smím? A v Jiøím se znovu vzmohl
vzdor. Pøece si nenechám vechno zakazovat! zavrèel, ale babièce
ovem neøekl ani slovo. Teï si je ale teprve opravdu vechny pøeètu!
Hodil kolní knihy do kouta, sedl si opravdu drze za stùl a dal se
do ètení právì tam, kde byl v poledne pøeruen. Jenome obsah té
kníky ho u nemohl tolik upoutat jako døíve. Pøitom stále nastavoval
ui, zda neuslyí nìco od babièky. A poprvé mu napadlo, e záitky
v onìch kníkách jsou pøece vylhané a jen velice nepravdìpodobné.
Po celou tu dobu èekala jeho dobrotivá babièka a doufala a vìøila, e
její Jirka snad ji pøijde k rozumu a uzná, e byl zlý a e se choval
oklivì. On se vak nechtìl opravdu pokoøit a odsoudit s lítostí zlo,
aèkoli by se tím bylo tolik odlehèilo jeho obtíenému svìdomí! Jak
velice by potøeboval otce, vzdychala babièka; moná, e by tomu
klukovi také velice prospìl poøádný výprask. Ale Ty ví, Boe, jak to
opravdu vechno je, a pøece chce být Otcem sirotkù. Prosím Tì,
naprav ho! Babièka ve svém dlouhém ivotì se èastokrát pøesvìdèila, e Bùh odpovídá na modlitby Svých dìtí, i kdy to tøeba zprvu
vypadá jinak. Proto se jetì nevzdávala ví nadìje, tøebae Jiøí pøiel
toho dne k veèeøi se zamraèenou tváøí, jakoby se mu stala kdovíjaká
do nebe volající køivda. Byla naprosto klidná a ani nyní s ním vùbec
nehovoøila o tom, co se stalo, a Jirka si namýlel: Samozøejmì, ani se
mne na nic neptá a je jí to úplnì jedno, e jsem takový neastný!
Po veèeøi la babièka do blízkého shromádìní na biblickou hodinu a chlapec zase vklouzl do své svìtnice, rozmrzelý a neradostný.
Toho krásného letního veèera bylo dlouho vidìt. Mohl jetì dobøe
doèíst jeden seitek. Ale bylo mu pøitom velice divnì.
Pojednou se otevøely dveøe jeho pokoje. Jiøí úplnì pøeslechl, e
nìkdo klepal. Na prahu stál jeho uèitel z nedìlní koly. Chlapec bleskurychle schoval svùj zrádný seitek a sedl si na nìj. Jen s velikými
rozpaky odpovìdìl na laskavý pozdrav návtìvníka.
Copak tu, prosím tì, dìlá ve svìtnici, kdy je venku tak krásnì?
Kdekdo je pøece venku!
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Jiøí nìco zakoktal o úkolech ze koly, které prý jetì musí udìlat.
Ach tak! To jsou asi ty úkoly v kníce, kterou jsi právì pøede
mnou schoval?
Uèitel vzal hocha, který byl èervený jako rak, za ruku, take musil vstát. Pak zvedl kníku, která pøitom spadla na zem. Nyní u tomu
pan Valenta rozumìl, proè jetì musil navtívit dùm babièky. Bylo mu
ovem ji delí dobu nápadné, e Jirka úplnì pøestal chodit do nedìlní koly a v poslední dobì musil právì za nìho velice prosit. Se
zármutkem, ale pøesto i laskavì se díval na svého áka, který tu pøed
ním stál celý zdrcený. A tento pohled uvolnil nìco, co bolelo a svíralo
Jirkovo hrdlo: ten veliký hoch se dal do pláèe...
Kdy se babièka vrátila z biblického shromádìní, nalezla Jiøího
sedìt s panem Valentou na lavièce pod hruní. Hned poznala, e asi
vedou velice blahodárný hovor, jemu byl pøítomen sám Pán Jeí,
nebo Jiøí vstal a hlasem, který byl pøeruován pláèem, øekl: Babièko, je mi líto, e jsem byl tak patný kluk. Zpùsobil jsem ti mnoho
trpkostí a obelhával jsem tì. Ale nyní u ty tolik oklivé kníky nebudu více èíst.
Uèitel z nedìlní koly Jirkovi pøipomnìl, jak velice se babièka pro
nìho obìtovala, jak vìrnì a láskyplnì se o nìho stará, zato vak
jakým nevdìkem on jí to splácel. Ale Jirka také dobøe vìdìl, jak
bolestnì zarmucoval svého Spasitele, jene nyní toho veho opravdu
a hluboce litoval. Jak se jeho srdci ulevilo, kdy to svému uèiteli
vechno vypravoval, tøebae se pøitom musil velice stydìt.  Ale babièka byla tolik ráda, e chtìla pro pana Valentu hned nìco udìlat.
Proto zvolala: Poèkejte, já vám jetì udìlám trochu èaje; máte to
domù tak daleko! Jiøí za ní zavolal: Babièko, já ti pomohu!
Jak ji potìila tato vìta, kterou od nìho ji tak dlouho neslyela!
Pøines tedy hned nìjaký papír na rozdìlání ohnì! zvolala.
Pan Valenta stál ve dveøích kuchynì. Ví, Jiøí, co mi napadlo? Ty
tvoje zlé seity by mohly pøece jen jetì nìco dobrého udìlat: pøines
je babièce na rozdìlání ohnì!
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Ty ale patøí Emilovi, a ne mnì!
Dobrá, øekni mu tedy zítra, e ke mnì mùe pøijít, a já mu dám
za kadý ten patný seit jednu pìknou dobrou kníku!
Jiøí tedy ty seity pøinesl. Bylo mu docela dobøe u srdce, kdy
vidìl, jak plameny dychtivì olizovaly jejich listy, a brzy z tìch kníek
nezbylo nic víc ne malá hromádka popela. Ale døevo zapálené papírem si v kamnech vesele praskalo a voda v èajníku se vbrzku zaèala
vaøit. A ji babièka postavila na stùl kouøící se nápoj, který tak líbeznì
vonìl horskými bylinami, které Jirka loni v létì nasbíral. Kolem stolu
sedìli tøi astní lidé a strýèek Valenta s úsmìvem øekl: To bych si
byl nikdy nemyslil, e se z tìch patných listù mùe udìlat tak dobrý
èaj! Ale v skrytu svého srdce kadý z nich vìdìl, e tu byl v kuchyni
pøítomen jetì nìkdo ètvrtý  Spasitel Pán Jeí, který jedinì má moc
udìlat zase z toho, co se zkazilo, nìco dobrého. Vichni cítili Jeho
blízkost, byli tolik rádi a z hloubi srdce Mu dìkovali.

Marto, nezapomínej se modlit!
Jedna paní uèitelka nedìlní koly se louèila se svou tøídou, protoe se stìhovala do jiného mìsta. Marto, nezapomínej se modlit!
øekla jedné dívce a pohladila ji po vlasech. Poslední slova z úst té paní
uèitelky na malou Martu hluboce zapùsobila.
Marto, nezapomínej se modlit!  toto váné napomenutí jí stále
znìlo v srdci, a byla kdekoli. Kdy si hrála s kamarádkami doma
nebo na dvoøe, vdy se jí v srdci ozývalo: Marto, nezapomínej se
modlit! Ano, zdálo se jí, jakoby s vrkù stromù k ní dolù znìlo: Marto, nezapomínej se modlit! Dokonce i pøi nejradostnìjích hrách jí
nìjaký hlas zaeptal: Marto, nezapomínej se modlit!
Jednoho dne si Marta musila sama u sebe øíci: Ano, budu se
modlit! A modlila se. Ten, který vyslýchá modlitby, odpovìdìl. Dal jí
odputìní høíchù a nové srdce, aby mohla milovat Pána Jeíe. Marta
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se stala Jeho uèednicí. Mezitím uplynula léta. Z malé Marty se stala
ena, ale zùstávala stále tou astnou Jeíovou uèednicí. Ètyøi slova
její uèitelky poloila základ k jejímu obrácení a spasení.

Nikdo mi to jetì neøekl!
Kdy jsem jednou el kolem cikánského tábora, odváil jsem se jít
mezi cikány a koupil jsem si nìkolik malých døevìných pøedmìtù,
které tam vystavovali na prodej.
Pøitom jsem se dovìdìl, e jeden z nich je nemocen a ádal jsem,
aby mi bylo dovoleno navtívit ho.
Nechcete snad s ním mluvit nìco o náboenství? zeptal se otec
toho nemocného stroze.
Ne!
No a o èem tedy?
,,0 Kristu Jeíi!
Pak mùete jít dál. Ale budete-li mluvit nìco o náboenství, potvu na vás psa!
Ve stanu jsem nalezl nemocného chlapce. Byl tam sám. Zøejmì
byl v posledním stupni souchotin. Mìl zavøené oèi a výraz oblièeje
vyjadøoval, e je blízek smrti. Naklonil jsem se k jeho uchu a vlídnì
jsem mu zaeptal: Nebo tak Bùh miloval svìt, e Svého jednorozeného Syna dal, aby kadý, kdo v Nìho vìøí, nezahynul, ale mìl ivot
vìèný. (Ev. Jana 3,16) Opakoval jsem tato slova pìtkrát, ale nepozoroval jsem, e by nemocný dal nìjakým zpùsobem najevo, e je slyel. Pøi estém opakování vak otevøel oèi, usmál se a k mé nesmírné
radosti zaeptal: A já jsem Mu za to ani nepodìkoval! Ale jetì mi to
nikdo neøekl, e Bùh udìlal nìco takového i pro ubohého cikána. 
Ó Boe, dìkuji Ti z celého srdce!
Zavøel oèi s výrazem hlubokého uspokojení a já, kleèe vedle nìho,
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jsem chválil Boha za Jeho milost. Ústa umírajícího se jetì jednou
pohnula: To je ono    to je ono!
Kdy jsem opìt druhého dne pøiel, dozvìdìl jsem se, e chlapec
ji zemøel, nebo lépe øeèeno, zesnul v Kristu, jedenáct hodin po mém
odchodu. Jeho otec mi øekl, e docela pokojnì usnul a e mìl pìkný
konec.
Ponìvad v táboøe nemìli ani Bibli ani Nový zákon, ponechal
jsem jim od kadého jeden výtisk. Popøáli mi mnoho tìstí a dali mi
s sebou malý balíèek døevìných høebíkù, které onen zemøelý cikánský chlapec vyøezával.
Milý mladý i starí ètenáøi! Bylo to sice poprvé, kdy ten hoch
slyel mluvit o daru Boím, ale uvìøil Bohu a vzal Ho za slovo
dìtskou vírou a umírajícími rty dìkoval za to, e Bùh tak miloval
svìt, e Svého jednorozeného Syna dal, aby kadý, kdo v Nìho vìøí,
nezahynul, ale mìl vìèný ivot.
Mìli bychom vichni, kdo známe Pána Jeíe a zakusili jsme Boí
lásku, nést Slovo ivota dále, aby ádná due nemohla øíci:
Nikdo mi to jetì neøekl!
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Mìl zavøené oèi a výraz oblièeje vyjadøoval, e je blízek smrti... (str. 83)
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Staré housle.
V jednom mìstském parku sedìl ebrák. Vedle nìho leel pes
a drel v tlamì omelý klobouk. Byl to klobouk jeho pána.
ebrák pøi svých potulkách kdesi dostal staré housle a tak se
pokusil nìco na nì zahrát. Ale nijak se mu to nedaøilo. Z jeho nástroje
se ozývaly jen skøípavé a vrzavé tóny. Kdopak by si viml takového
hudebníka? Nemluvì o tom, e by mu nìkdo za takové hraní nìco
dal!
Smuten a sklíèený sedìl tu tak ten starý mu na lavièce. Pod ním
leel jeho vìrný spoleèník. Ach, Fido, dnes se asi moc nenajíme,
povzdechl si.
ebrák ani nezpozoroval, e se k nìmu pøiblíil nìjaký cizí pán.
Zaslechl toti jeho slova a dobøe jim porozumìl.
Mohl bych se podívat na ty vae housle? zeptal se neznámý.
Pro mne za mne, podívejte se! odpovìdìl ebrák. A jeho slova
znìla lítostivì.
Cizí mu vzal housle, peèlivì naladil struny a pak zaèal hrát. Návtìvníci parku se zaèali jeden za druhým zastavovat. Èím déle hrál,
tím více lidí se sem shromadovalo.
To je jako na nìjakém houslovém koncertì! zvolala nadenì
jedna paní.
Starý ebrák sedìl jako oèarován. Nemohl se vynadívat na toho
neznámého houslistu. Jsou to skuteènì jeho housle? Takové pøekrásnì znìjící tóny nemohou pøece vycházet z jeho starého nástroje!?
Onen neznámý pán jetì chvíli hrál, pak housle odloil a nenápadnì se vytratil. Ale to u tu byl jiný mu a postavil se vedle ebráka.
Vzal jeho klobouk a obcházel s ním posluchaèe. Brzo bylo v klobouku plno kovových mincí a také nìkolik papírových bankovek.
Posluchaèi vlastnì ani nemohli pochopit, e vystoupení ji skonèilo. Tak krásné to bylo. Onen druhý pán pak vysvìtlil, e mu, který
jim právì pøedvedl ukázku svého umìní, je jeden slavný houslista. Je
právì na vìtím koncertním zájezdu a v tomto mìstì, které dobøe
zná, se pøi cestì na chvíli zastavil.
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Srovnáme-li takové housle se ivotem èlovìka, musíme zjistit, e
jenom jeden umìlec mùe z takového ivota nìco udìlat. Kdo je
tento mistr? Je to Pán Jeí. A On chce a má moc udìlat nìco také
z tvého ivota. Pøedal jsi Mu u svùj ivot, aby jej mohl zmìnit a uèinit
naprosto novým?
Dej mi, synu Mùj, srdce své, a oèi tvé cest Mých a ostøíhají.
(Pøísloví 23,26)
Sly, dcerko, a viz, a nakloò ucha svého. (alm 45,11)

Rudolfova zkuenost.
Rudolfe, øekla matka, právì jsem na konci zahrady osázela jeden záhon. Ne abys na nìj lapal anebo dokonce po nìm bìhal! 
Ne, ne, maminko, zvolal chlapec rychle.
Nato la paní Kuèerová, Rudolfova maminka, domù. Nebylo jí
dobøe a proto si la lehnout.
Malý Rudolf zùstal na zahradì sám a hrál si. Po chvíli letìl kolem
nìho krásný motýl. Chlapec se rychle zdvihl, uchopil síku a spìchal
za motýlem. Vùbec si nevzpomnìl na slib, který tak pohotovì a tak
rád dal mamince. Nìkolikrát musil pøebìhnout záhon sem a tam. Pøi
pokusech dohonit motýla znièil vlastnì celou namáhavou práci své
maminky.
Motýl ovem naemu divokému lovci nakonec uletìl, a ten teprve
nyní uvidìl, co natropil. Ulekl se a velmi se stydìl. Nejradìji by se
studem a lítostí propadl do zemì. Mìl ale svùj pøestupek zamlèet?
Ne, to by bylo patné. el tedy domù s pevným rozhodnutím, e to
mamince poví. A kdy se dovìdìl, e si la lehnout, chtìl k ní do
lonice. Ale uklízeèka mu rychle zastoupila cestu a øekla mu, e
k matce nyní jít nemùe, protoe náhle velice onemocnìla. e prý
kvùli tomu volali domù z práce i jeho tatínka. Rudolf byl nyní pro to,
co udìlal, jetì neastnìjí.
Co mìl dìlat? K matce nemohl, aby jí vyznal svou vinu, a pøitom
vìdìl, e dokud to neudìlá, nebude mít ádný klid. Kdy se nìkolikrát nadarmo snail dostat se k matce, dostal nápad, jak jí oznámí
bolest svého srdce a poprosí ji za odputìní.
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el do obývacího pokoje a napsal na tabulku:
Milá maminko! Já jsem byl velmi neposluný. Polapal
jsem na zahradì ten tvùj nový záhonek, kdy jsem chtìl chytit
motýla. Prosím, prosím, odpus mi. Tvùj smutný Rudolfek.
Pak se postavil se svou tabulkou pøed dveøe pokoje nemocné a
kdy se objevila oetøovatelka, poprosil ji, aby tu tabulku ukázala jeho
mamince, a dodal k tomu: Jestlie mi maminka odpustí, pak nech
vechno, co je na té tabulce, smae. Pak si budu jist, e mi odpustila.
Oetøovatelka s ubohým chlapcem cítila a odnesla ukázat tabulku
jeho mamince. Pro Rudolfa následovaly dlouhé minuty plné úzkosti.
Koneènì se oetøovatelka vrátila a podala mu èistou tabulku. Byla
prázdná. Øádky, jimi Rudolf vyznal svou vinu, byly smazány a tím
také jeho vina. Jakou radostí a pokojem se naplnilo Rudolfovo srdce!
Jak vdìèným a do budoucna posluným jej uèinilo to touebnì oèekávané maminèino odputìní!
Milé dìti, tak musí být také v a  e vina pøed Bohem smazána
a odputìna. Èasto jsme vám øíkali, e Bùh vám rád odpustí, kdy Ho
o to budete celým srdcem prosit. Ale stalo se to? Tomu, kdo chce
k Bohu jít, On øíká: Já, já sám shlazuji pøestoupení tvá pro Sebe, a na
høíchy tvé nevzpomínám. A tìm, kdo k Nìmu pøili a vyznali Mu
svou vinu, praví: Zahladím jako hustý oblak pøestoupení tvá, a jako
mrákotu høíchy tvé; navra se ke Mnì, nebo jsem tì vykoupil. (Izaiá 43,25; 44,22)
Proto, dìti, pojïte k Pánu Jeíi, Spasiteli, který i za vás vylil Svou
drahou krev. Ona má moc i vás oèistit od kadého høíchu.

Nestyï se za svìdectví...!
(2. Ep. Timoteovi 1,8)
Zdenìk, u kdy byl malý, poznal Pána Jeíe jako svého Spasitele. Mìl Ho rád a pøál si líbit se Mu.
Protoe jeho rodièe bydlili v jedné malé vesnici, kde nebyla vhodná kola, musil jejich syn, kdy povyrostl, pøesídlit do blízkého vìtí90

ho mìsta. Tam byla kola a také internát, v nìm mohlo bydlit asi 40
ákù.
Zdenìk byl zvyklý veèer pøed spaním si pøeèíst oddílek z Bible
a pomodlit se a mìl v úmyslu vìrnì v tom pokraèovat i v novém
prostøedí. Kdy ale veèer ostatní chlapci, s nimi bydlil na pokoji, se
vytahovali s velijakými vtipy a dovádìli, a pak co moná nejrychleji
vskoèili do postele, nemìl odvahu pøeèíst si z Písma a pøed nimi se
pomodlit. Pøece tu nemohu pøed tìmi cizími kluky pokleknout, øíkal si. Nejprve je musím trochu lépe poznat. A tak to udìlal jako
ostatní, a el spát bez modlitby. Svìdomí, které mu èinilo výèitky, se
snail uklidnit slovy:
Mohu se pøece stejnì dobøe pomodlit v posteli a zítra ráno u si
trochu pøivstanu a pøeètu si.
Ale sotvae byl v posteli, hned tvrdì usnul, a kdy se ráno probudil, byli druzí ji napùl obleèeni. Tak se Zdeòkova dobrá pøesvìdèení
rozplynula vniveè a on odeel z pokoje opìt bez ètení Písma a bez
modlitby. Celý den ho to trápilo. Usmyslil si tedy, e dnes veèer se
nebude starat o to, co si ti druzí o tom myslí. Kdy vak pøiel veèer,
znovu se stydìl vyznat, èího je opravdu ducha. A tak se to opakovalo
den co den. Byl stále neastnìjí, avak se ètením a s modlitbou stále
nebylo nic. Snail se sám se pøesvìdèit, e pøece není horí ne jeho
kamarádi. Ale to ho nepotìilo. Ve svém chování ovem nebyl na tom
hùøe ne ostatní, pøesto vak mìl vìtí vinu ne oni, protoe mìl
nìco, co ti druzí nemìli, a ve svém nitru dobøe vìdìl, e zanedbává
jednu dùleitou vìc.
Jinak se mu ale vedlo dobøe. Byl oblíben jak u svých kamarádù,
tak i u svých uèitelù. Byl to èilý, èestný chlapec otevøené povahy.
Pøi vyuèování dával pozor a byl pilný; a na høíti ho v bìhu
a skoku nikdo nepøekonal. Míval také mnoho dobrých nápadù, které
se daly docela dobøe uplatnit pøi výletech nebo jiných akcích ákù.
Jednoho dne, kdy hoi mìli volno, jim bylo dovoleno udìlat si
dalí výlet do lesa a sbírat lískové oøíky a jahody. Narostlo jich velice
mnoho, take ten den opravdu dobøe vyuili. Nakonec se usadili na
mechu pod vysokými stromy.
Já bych tu ale v noci nechtìl být, øekl jeden z hochù. Tady pod
stromy musí být hrozná tma.
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To jsi tedy zbabìlec, namítl Zdenìk. Já bych si z toho vùbec nic
nedìlal. Copak tu je nìco, èeho bychom se mìli bát?
Nìkdy se stává, e èlovìka napadají mylenky, které mají zvlátní,
neèekanou spojitost. Aèkoli Zdenìk pøi odpovìdi na to ani trochu
nemyslil, e pøece vdycky potøebuje Boí ochranu, a je kdekoli
a v jakékoli situaci, napadl mu v této chvíli ver známého almu:
By se mi dostalo jíti i pøes údolí stínu smrti, nebudu se báti
zlého, nebo Ty se mnou jsi.
Jene úèinek byl jiný, ne býval døíve, kdy se v nìkterých okamicích pøece jen bál. Zdálo se mu toti, jakoby Bùh s ním u nemohl
být, kdy tak hrubým zpùsobem zanedbává Jeho Slovo. Ano, copak
i Zdenìk není zbabìlý, kdy se stydí za Toho, kterému vlastnì za
vechno vdìèí? Tu ho zasáhla slova jeho kamarádù.
To je pravda. Zdenìk se opravdu nièeho nebojí, øekl jeden.
A pøece ne. Já vím, pøed èím má strach, namítl jiný.
Co? e má strach? ozvalo se ze vech stran. Èeho by se Zdenìk
bál?
Ten, jeho se to týkalo, se rozèilil a mìøil si alobce oèima, v nich
se leskl hnìv.
Já vám to mohu øíci, odpovìdìl tento naprosto klidnì, a Zdenìk to nemùe popøít. Bojí se, abychom se mu neposmívali.
A s tím se ten mluvèí utkvìle díval na Zdeòka.
Ne Zdenìk pøiel do internátu, pokraèoval, správce nám pøece
øekl, e sem dostaneme jednoho poboného, který nikdy nevynechá èíst si Bibli a modlit se. Já jsem ho schválnì hned od prvního dne
pozoroval, ale ani jednou jsem ho nevidìl èíst si nebo modlit se,
tøebae spíme ve stejném pokoji. Z jakého jiného dùvodu by to nedìlal?
To je pravda, potvrzoval jiný, to je dùkazem, e se opravdu bojí,
aèkoli jsem jist, e by se mu proto nikdo z nás nesmál.
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Ubohý Zdenìk! Sedìl tu bez hlesu a jako pøimraen. Jetì nikdy
se necítil tolik pokoøen jako nyní, kdy ho obviòovali právì ti, kteøí ho
tìsnì pøedtím jetì obdivovali! Jejich slova mu pøipadala tím tìí, e
cítil, jak velice si je zaslouí. Ani co øekl, zdvihl se a el pryè.
Ve kole nael dopis od maminky, kde mu mimo jiné psala:
Doufám, e tam nezapomíná èíst si Boí slovo a modlit se, jako
jsi to byl zvyklý dìlat doma. Nepøestávám prosit Boha, aby Tì chránil
pøed strachem z lidí, který èlovìku klade léèku, jak je to napsáno
v knize Pøísloví (Pø. 29,25). Varuj se budit u kamarádù dojem, jakoby
ses stydìl za to, e jsi dítìtem Boím. Moná, e se Ti budou posmívat, ale vìø mi, e pøesto si Tì budou váit. Naproti tomu vak Tebou
pohrdnou, nechá-li se jimi svádìt ke zlu.
Zdenìk musil ten dopis èíst znovu a znovu, a pøitom mu tekly po
tváøích slzy.
Ach, maminko, kdybys jen vìdìla, jak jsem se choval! zaeptal.
Potom vak poklekl a s pláèem vyznával Bohu, e byl tak nevìrný
a prosil Ho o sílu, aby to dìlal úplnì jinak ne dosud.
Od toho dne si kadý mohl u Zdeòka vimnout jedné zmìny.
Kadý den zaèínal a konèil èetbou Písma a modlitbou. Bùh jeho modlitbu vyslyel a pomohl mu vytrvat v tom. Nìkteøí z jeho kamarádù se
od té chvíle od nìho odvrátili, avak jiní zase, a mezi nimi i ten, jen
ho obvinil, k nìmu jetì více pøilnuli a následovali jeho pøíkladu.
Nebo kdokoli by se za Mne stydìl..., i Syn èlovìka stydìti se
bude za nìj, kdy pøijde v slávì Otce Svého. (Ev. Marka
8,38).
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Musí toho nechat!
Chytil jsi u nìjakou opici? To je pøece hloupá otázka, øekne.
A má pravdu.
Opice se pøece chytají v Africe. A domorodci dobøe vìdí, jak se ta
zvíøata dají obelstít. Rozestavìjí na okraji polí veliké kamenné dbány
s úzkým hrdlem a nasypou do nich mandlová jádra a kukuøièná zrna.
Opice jsou neuvìøitelnì zvìdavé. Mají ve zvyku vude strkat své
pracky. A navíc jsou ravé a lakotné. To, na co jednou sáhnou, hned
tak nepustí.
Opice pøijdou ke dbánùm a osahávají a oèichávají ty dbánové
pasti, a ne bys øekl: vec!, ji protáhnou svou tenkou pracku do
úzkého hrdla dbánu. Uchopí jádra a zrna a samozøejmì je u nepustí. Snaí se naopak dostat sevøenou hrst plnou zrn úzkým otvorem
dbánu. V ádném pøípadì nechtìjí ukoøistìnou vìc pustit. Jenome
sevøenou hrst ze dbánu nevytáhnou. Domorodci, skrytí v blízkých
houtinách, vybìhnou z úkrytù ozbrojeni silnými holemi a snadno ta
zvíøata zabijí.
Proè opice tu ukoøistìnou vìc nepustí? Proè vlastnì? Protoe si
vzaly do hlavy, e ta malá jadérka a zrnka musí mít! A nakonec to
zaplatí ivotem!
Mùe se to podobnì stát i lidem. Ano, dìti, i vám. I vy si mùete
mladýma rukama zvyknout na zlé vìci a høíchy a dret se jich. Jestlie je neopustíte, budete za nì jednou musit pykat svým ivotem.
Kdo pøikrývá pøestoupení svá, nepovede se jemu astnì;
ale kdo je vyznává a opoutí, milosrdenství dojde. (Pøísloví
28,13)
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Jak vyuívá svou Bibli?
Mohu tì ujistit, e Bible má pro tebe pøipraven veliký uitek pro
tento èas i pro vìènost. Je to Boí slovo.
U ve Starém zákonì se mùe doèíst, e Boí slova mají být
kadodenním pøedmìtem zpytování a pøemýlení. A Pán Jeí, Syn
Boí, øíká vem:
Zpytujte Písma (Jan 5,39). Vìøící v Berii jsou chváleni za to, e
na kadý den rozvaovali Písma (Skutky apotolské 17,11).
Jaké místo má Boí slovo v tvém srdci?
Ète je pravidelnì? Je smìrnicí tvého ivota? Je ti autoritou, podle
ní se vechno øídí?
Èti Písmo kadý den. Èti je s modlitbou. Ono je nejen semenem
k znovuzrození, ale také potravou nového ivota, která pùsobí rùst.
Blahoslavení, kteøí slyí slovo Boí, a ostøíhají je (Ev. Lukáe
11,28).
Kdo není posluchaè zapomínající, ale èinitel skutku, blahoslavený bude ve skutku svém (Ep. Jakuba 1,25).

95

