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Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 
 jak rychle se vplíží unáhlené názory do naší duše! Jak rychle lámeme hůl nad druhým: 
Ach jo, pročpak zase nechal stát svoje boty na chodbě? – Vždyť jsem je přece tolikrát prosila, 
aby jezdili včas. A teď tady už zase 20 minut čekám. – Vždyť mi slíbil, že do víkendu zavolá 
a už je zase středa! – Diskutovali jsme o tom dlouho v našem fotbalovém mužstvu, jak 
bychom mohli posílit našeho týmového ducha. Ale včera to bylo stejné jako vždycky. Jeden 
z týmu nebyl schopný nahrát někomu jinému, aby měl šanci něco zahrát. Chtěl jen ukázat, jak 
jen on umí dobře hrát.      
   
 Takovéto zkušenosti vytvářejí naše všední dny. Jsou nebezpečím a zároveň šancí. 
V těchto okamžicích se můžeš naučit, jak správně nasměrovat svůj život, aby ses nedostal na 
nesprávnou kolej. Nebezpečné je, aby ses v okamžicích zklamání nestáhl do své ulity, abys 
nerezignoval a nevzdal to: „Už nemám žádnou chuť! Už jsem to tolikrát zkoušel! Ostatní se 
stejně nezmění!“ A v tom máš v jistém smyslu pravdu: Ty nemůžeš změnit své blízké. 

 
Papež František řekl mladým v Sarajevu: „Máte důležité povolání: nestavět zdi, ale 

mosty!“ Ale jak lze stavět mosty v okamžicích zklamání? Nejde to bez pořádného skoku! 
V parkuru koně skáčou přes překážky. Když se zastaví před takovouto překážkou, prohráli. 
Stejně tak nás zvou všechny „zdi zklamání“, abychom přistáli skokem lásky v srdcích těch, 
kteří nás zklamali. K tomu nám často může pomoci humor. 
 
 Připravovala se jedna cesta mladých lidí. Opakovaně mi jeden mladík říkal, že by rád 
jel s námi. Do konce měsíce se měl ozvat. Termín už dávno vypršel. Opakovaně jsem se ptal 
přes WhatsApp- a smsky. Žádná odpověď. Mohl jsem se zbláznit! Pak zavolal. Uviděl jsem 
jeho jméno na displeji mobilu. Teď pro mě platilo: Začni znovu! – Start again! „Super, že 
voláš. Nebyl jsem si úplně jistý, zda jsme se domlouvali na konec února 2016 nebo 2017!  
Oba dva jsme se museli smát. Tedy: Začni znovu – Start again! 
 
  Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker 


