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Tvoje činy, Hospodine, jsou 
tak velkolepé, tvoje záměry 
jsou přehluboké!         (Ps 92,6) 
______________________________________                                                 

Žasnu! 
I’m touched! 
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Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 

ještě slyším její vzlykání a vidím její uplakané oči. Opustil ji přítel nečekaně po pěti 
letech. Co zbylo, bylo jen zklámaní, zranění a bolest. V takovýchto okamžicích se nám zdá 
budoucnost nemožná. Týdny a měsíce… Bylo to těžké. Jen pomalu se vracela do normálního 
života. Rány se zahojily. Otevírala se jí budoucnost. Potom jsem slyšel: Znovu se zamilovala. 
Poznal jsem jejího nového přítele. Po několika měsících vyprávěla: „Ve vztahu se současným 
přítelem cítím něco víc hlubšího, než s tím předešlým. Věřím, že to všechno mělo být tak, jak 
to tenkrát přišlo, i když rozchod tehdy velmi bolel!“ 
  

Milí přátelé Ježíšových Slov, často s porozuměním hledíme zpět na to, co nám 
dobrého život přinesl – i když jsme v určité fázi zrovna neprocházeli růžovým sadem. Dokud 
se utápíme v bolesti a v temnotě, můžeme se jen modlit jako slepí: „Tvoje činy, Hospodine, 
jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!“ Nic necítíme a ničemu nerozumíme. 
V takovýchto okamžicích platí, abychom probudili v sobě důvěru, že i někdo jiný to s námi 
myslí dobře. Chápající pohled je nám později darován v záměru Božím. 
 
 O co důležitější je, abychom zaměřili svoje zraky na přítomnost Boží v časech 
klidných. Ten VELKÝ bude objeven v tom Malém. Ten nadpřirozený se mě dotkne 
v přirozeném. Tyto božské doteky musíme brát vážně. K tomu nám může pomoci: Zeptejme 
se sami sebe každý večer před usnutím: „Kde a kdy jsi se mě dotkl, Bože?“ V posilujícím 
slově nějakého přítele, který měl pro mě čas – v neočekávaném telefonátu – v milujícím 
pohledu nějakého člověka – v důvěře, kterou mi někdo daroval – v krásné modři oblohy, která 
mě dnes potěšila – v malém ptáčkovi, který zpíval před mým oknem… Žasněme nad 
takovými malými okamžiky a říkejme k nebesům – jako malé děti: DÍKY. Stejně tak se 
chovejme k dětem, těm světovým mistrům v objevování a naučme se nově žasnout 
a poděkovat: Žasnu! – I’m touched! 
 

Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker 


