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Oblecte trpělivost! 
                                    (Ko 3,12)                                                 
______________________________________           

Neztrácejte trpělivost! 
Don’t lose your patience! 
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Milí přátelé Ježíšových Slov, 

 
 Byl to velmi dojemný okamžik na konci vystoupení „pieces4peace“ v minulém roce tady 
v Kamen, když Fajir, 13letá hlavní představitelka, zvolala: „Gerge, je tu řešení: Jsme sourozenci! 
Bratři a sestry! Už neexistují žádné hranice!“ Fajir a George podnikli cestu kolem celého světa 
a pátrali po klíči míru. Ten nalezli v žitém sourozeneckém vztahu. Ve scénáři ještě bylo: „Fajir vlétla 
Georgovi kolem krku!“ Tato scéna byla velikou výzvou! Přípravný tým ji musel nespočetněkrát 
zkoušet. Fajir je mluslimská dívka a George je křesťanský chlapec. Oba dva přišli jako utečenci do 
naší země. Jako hlavní představitelé příběhu se měli vzájemně obejmout, ale v prvních týdnech to 
vůbec nezvládali. Trpělivost byla na pořadu dne – „koňská dávka trpělivosti“ možná ještě lépe: 
„andělská trpělivost“!  Tím víc pohnutější byla tato scéna během prvního uvedení pro všechny ty, kteří 
přihlíželi během několika měsíců tvrdé práce na tomto vystoupení.    
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, jak je těžké, abychom byli trpěliví sami se sebou a s ostatními. 
Jak rychle se přetrhne„nitka trpělivosti“, když se něco nepodaří. Toto přísloví z oblasti textilní výroby 
ukazuje na: Nit, která je odmotávána z cívky je velmi napjatá, pokud se příliš napne a nebo je velmi 
opotřebovaná, přetrhne se! Je zapotřebí pravé životní napětí: ani příliš uvolněné ani napjaté. – Ale 
jak nalezneme takovouto vyváženou trpělivost? Jak se můžeme naučit, abychom byli trpěliví? 
 
 Dobré je, ujasnit si, že Bůh má se mnou nekonečnou trpělivost, andělskou trpělivost! Můžu 
se 1000krát zatoulat, ON mi po 1001krát dává šanci, znovu nově začít. Jeho nit-trpělivosti se mnou se 
nikdy nepřetrhne! Tak jako rolník na podzim trpělivě čeká na úrodu země (srov. Jk 5,7), tak čeká Bůh 
s nekonečnou trpělivostí na mě, pokud jsem se zmýlil/a. Jeho poselství je: Vrať se a opět nově začni! 
 
 Abychom se naučili trpělivosti, pomohou tři kroky: (1) Měj odvahu, chvilku se zastavit ve 
tvém spěchu! (2) Uvědom si, že Bůh už s Tebou má trpělivost, kterou Ty právě sám se sebou už 
nemáš. – To Tě osvobodí. (3) Nastartuj nově v tom, co je pravě zapotřebí udělat! 
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, naučme se nově trpělivosti v zacházení s námi a mezi sebou. 
„Trpělivý vytrvá do příhodného času, potom ho Bůh opět obveselí“, čteme ve Starém zákoně 
(Sír 1,23). Kvůli radosti se vyplatí, abychom cvičili trpělivost. Bůh nikdy neztrácí trpělivost s Tebou, 
tak si také můžeš říct: Neztrácej trpělivost! – Don’t lose your patience! 
 
   Za tým přátel Ježíšových Slov   Meinolf Wacker 


