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jsou podcasty, ve kterých José a Janči mluví o skutečně kvalitním 
životě. Na novo objevují klíčové způsoby života, které v dnešní 
společností zapadají prachem.

byl zpracován díky podporovatelům podcastu na Patreonu. Po-
kud nás chcete podpořit, klikněte sem. Děkujeme!

ZABUDNUTÉ
CESTY

TENTO MATERIÁL

https://zabudnutecesty.sk/podporte-podcast/
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STOPAŘŮV 
PRŮVODCE 
VÁNOCEMI  
– NADĚJE
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Děkujeme, že jste si poslechli podcast Průvodce Vánocemi – Naděje.

Zabudnuté cesty jsou podcasty, ve kterých José a Janči mluví o skutečně kvalitním 
životě. Na novo objevují klíčové způsoby života, které v dnešní společností zapadají 
prachem.

V  naší kultuře Na Vánoce míváme Ježíška a zapomínáme na Ježíše. Nějakým 
způsobem se nám podařilo dostat Vánoce do situace (hlavně na západě), že  
i bez Bible Vánoce jsou Vánocemi. Dáváme si dárky, kupujeme výzdobu, světýlka, 
pečeme cukroví, ale podstata Vánoc se vytrácí. Z Vánoc jsme udělali hezký svátek 
bez hlubšího významu. Pokud jsou Vánoce pouze o tom, stojí za to je oslavovat?

Proč naděje? Jak může být nějaký svátek nadějí?

Proč mluvíme o naději, lásce, radosti a pokoji o Vánocích? Přece tento svátek je pro 
spoustu lidí plný stresu, smutku, uvědomění si samoty a trápení se. 

Adventní kalendář nám odpočítává dny do Vánoc, protože advent z latiny znamená 
nějaké očekávání. My taky na něco čekáme, ale pointou tohoto očekávání nejsou 
dárky, ale něco jiného, něco mnohem lepšího.

Naděje by měly být postavená na nějaké základě. Pokud nemáme stabilní základ, 
pak nám nic nedává smysl a naděje neexistuje. Naděje nás, ale vede k  nějaké 
změně. Vezměme si na příklad ekologii, na základě výzkumu a ekologů víme, jak  
je na tom naše planeta a máme naději, že můžeme ještě ovlivnit to, jak bude vypa-
dat naše planeta, proto se snažíme omezovat plasty, šetřit životní prostředí…

Naděje by proto měla mít nějaký racionální podklad – máme naději, že se něco 
na Slovensku/v Česku změní, protože je ve vládě někdo schopný, někdo, kdo má 
potenciál. Máme naději, že studenti pochopí, co se jich snažíme naučit, protože nás 
napadl ještě jiný způsob, jak jim to vysvětlit…

Naděje je zároveň něco, co náš může zmocňovat. Radikálním, politickým příkladem 
by byla diktatura, kde neexistuje naděje pro změnu, protože jediná naděje je, že se 
člověk, který je diktátorem rozhodne změnit režim. Pokud pouze doufáme v to, že 
někdo jiný tento systém převrátí,, tak nemáme velkou šanci něco změnit. Pokud ale 
žijeme v demokratickém státě, máme tu moc něco změnit, máme proto taky větší 
důvod mít i naději.

https://zabudnutecesty.sk/stoparov-sprievodca-vianocami/
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Proč je naděje tak důležitá pro náš život?

Beznadějný život, život, který nemá perspektivu, nestojí za to žít. Pokud nemáme 
naději, že se něco změní, že se něco stane, pak je náš život jen 24hodinový cyklus, 
který se pořád opakuje a nemá žádný cíl, žádný směr.

Jako lidé se opíráme o věci, které spíše nemají šanci obstát. Do čeho 
dáváme svou naději?

Ježíš přišel do světa, který byl temný, kde byla a je beznaděj. Přišel jako světlo, 
které se stalo nadějí. 

Světlo jako naděje

Děláme spoustu dobrých rozhodnutí, které nám přináší naději, ale často jsou krát-
kodobé a na etapy. Ale v dlouhodobém horizontě, když chceme vyřešit komplexně 
náš život, tak často neobstojíme. Děláme pořád něco jiného, abychom našli naději, 
směr v našich životě, zkoušíme tady ten kurz, a pak zase jiný kurz, čteme všelijaké 
seberozvoje knihy, a to nás vede k frustraci a končíme bez ničeho, v temnotě

Bohužel se Vánoce staly právě spíše svátkem, který nás semele a dáváme naději 
do věcí jako jsou dárky, jídlo, výzdoba... Vánoce jsou, ale právě skvělým prostorem, 
kdy můžeme přemýšlet nad tím, kde je naše naděje a přehodnotit to. 

Toto je světlo, které bude svítit v životě, na kterém stojí za to postavit svůj život, 
vložit do něj svou naději.

• Do politiky, hlavně v minulosti v režimech, kdy jsme dávali naději do 
jejich změn. Pokud se změní režim, tak pak se budeme mít dobře, 
tahle změna přinese pokoj a všechny problémy zmizí.

• Do materiálních věci, kdy si říkáme, že zvládneme něco udělat až 
když budeme mít dost peněz, až když budeme mít auto, až když 
budeme mít lepší počítač, techniku obecně...

• Dáváme naději do vztahů. Až když budeme mít vztah s  tou nej- 
krásnější, nejchytřejší, nejúžasnější dívkou nebo chlapcem, tak 
budeme šťastní. 

„Ježíš volal: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v  Toho, který mě  
poslal. Kdo vidí mě, vidí Toho, který mě poslal. Já světlo, jsem přišel na 
svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě...“. - Jan 12:44-46 (B21) 

„V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma 
je nepohltila.“ - Jan 1:4-5 (B21)

„Potřebujeme mít v živote něco, co obstojí.  
Když budu mít 90 let a už něco zažiju v životě, tak chci říct,  

že to světlo ne svítilo, ale svítí.  
Pořád svítí v jakékoliv temnotě, která přišla.“ 

Janči Máhrik
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Cvičení

Co pro tebe znamená naděje?

Do čeho nejčastěji vkládáš svou naději?

Jaké jsou tvé racionální podklady pro tvé naděje v životě?

98
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STOPAŘŮV 
PRŮVODCE 
VÁNOCEMI  
– LÁSKA
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Děkujeme, že jste si poslechli podcast Průvodce Vánocemi – Láska. 

Připomínáme si podstatu Vánoc. To, že se Ježíš opravdu narodil a přinesl nám  
naději, lásku, radost a pokoj.

Co je to LÁSKA?

Láska není jen o pocitech, o tom, co zrovna teď cítíme. Pokud láska není emoce, není 
pouze pocit, tak co je láska? Láska je čin, skutek. Láska má taky hodně krásných 
přídavných jmen – trpělivá, štědrá, pokorná, sebeobětující se láska.

Láska je rozhodnutí konať v prospěch toho druhého.

Podle apoštola Pavla by láska mezi námi měla být viditelná. Není to pouze o pocitu. 
Není to o tom, že zrovna někoho máme rádi, zrovna k němu něco cítíme nebo že 
zrovna někdo pro nás něco udělal. Máme se učit dospělou lásku, ve které je třeba 
dělat činy, skutky, které ukazují na pravou lásku.

• Láska je trpělivá – tzn. že jsme ochotní snížit své tempo, tak aby se přizpůsobilo 
tempu osoby vedle mě. Tím nemyslíme jogging, ale myslíme tím tempo rozhod-
nutí, tempo jak rychle se posouváte ve vztahu.

• Láska je laskavá – tzn. že půjčuje svou sílu tomu druhému, pokud ten druhý 
nemůže, nemá sílu, tak dáváme svou energii, svou sílu tomu druhému

• Nezávidí, nevychloubá se ani nepovyšuje – 3x toxické ne, nevyužívá druhého 
člověka ve svůj prospěch, pokud závidíme tak se těšíme z neúspěchu druhého 
člověka, láska toto nedělá. 

„Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani 
nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá 
křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, 
vždycky doufá, všechno vydrží.“ - 1 Korintským 13:4-7 (B21)

https://zabudnutecesty.sk/stoparov-sprievodca-vianocami/
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• Láska není hrubá – při některých lidech se chováme jinak než před 
jinými i v tomto se může projevit láska. 

• Láska nehledá svůj prospěch – nepřemýšlíme nad tím, co můžeme 
mít z toho druhého člověka, ale co můžeme my sami přinést jemu. 

• Láska není vznětlivá – další čin, ve kterém se snažíme vyslechnout 
druhého člověka, nenaštveme se hned, impulzivně. Je to celoživotní 
proces.

• Nepočítá křivdy – jako lidé jsme mistři v počítání křivd, máme tenden-
ci si počítat to, co nám někdo udělal a pak to těm lidem připomínat. 
Láska je taková, že nemusí být všechno vždy fér.  Neznamená to, že 
nemáme řešit konflikty a stát se fackovacím panákem, ale nepočítej-
me křivdy druhým, a vyřešme situaci s láskou. 

• Není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, ve všechno 
doufá, všemu věří – naši častou překážkou v lásce je naše domýšli-
vost a špatná představa o motivech ostatních, v tom je důležitá lás-
ka, která doufá a věří všemu, připisuje člověku tu nejlepší motivaci. 
Je to někdy až naivní a staví nás to do zranitelné pozice.

Vánoce jako projev největší lásky

Ježíš, který je Bůh a chce se s námi ztotožnit se mohl vtělit do dospělého člověka, 
který by už mohl konat v autoritě, ale on přišel jako malinké dítě, aby se ztotožnil 
s tím, jaké to je vyrůstat, jaké to je být teenagerem a to vše kvůli lásky. Rozhodl se 
jednat v náš prospěch, byl trpělivý a zpomalil svoje tempo, byl laskavý a omezil své 
síly a nepočítal ostatním křivdy. Ježíš dokonale splňoval celý seznam toho, o čem 
čteme v Korintským. Celý jeho život nebyl o pocitech lásky, ale byl jedním velkým 
projevem lásky.

Ježíš investoval to, co měl a to, kým byl ve prospěch ostatních, nikdy nehledal svůj 
prospěch. Pavel dává výzvu křesťanům, aby dělali to stejné, aby stejně přemýšleli. 
Nevyhledávejme pouze své zájmy, ale zajímejme se i o ostatní. Buďme odlišní od 
tohoto světa, ať v temnotě záříme jako hvězdy.

Dělej ostatním ne to, co oni tobě, ale to, co Ježíš dělá pro tebe.

Prožijme Vánoce v plnosti lásky. Připomínejme si to, co pro nás Bůh udělal a sdílej-
me tu lásku dál.

Jak se láska/neláska projevuje v průběhu Vánoc?

V průběhu Vánoc se naše povahy hodně projevují. Většinou se scházíme s našimi 
blízkými, sjíždíme se z celého světa, abychom mohli být spolu s naší rodinou, přáteli 
a strávit nějaký čas společně, ale zároveň veškerá nervozita, stres z příprav a těchto 
setkání se nevylučuje, naopak někdy i převažuje.

Projeví se to tak, že nebudeme žít to, co píšeme tady v této kapitole. Naše pocity 
vůči lidem převáží naše rozhodnutí, jak se chceme chovat s k určitým lidem.

Můžeme být naštvaní, že nedostaneme dobrý dárek nebo to, co jsme chtěli a mys-
líme si, že lidem na nás nezáleží, máme špatné mínění o jejich motivech. Nebo jsme 
netrpěliví, protože už chceme jíst večeři, už se chceme posunout k dárkům. I na 
Vánoce je výzvou projevovat lásku tak jak ji popisoval Pavel.

„Je-li v  Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké spo- 
lečenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte 
radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu 
mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte 
v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale 
také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: 

Ačkoli sdílel Boží podstatu 
na své rovnosti s ním netrval. 
Místo toho se vzdal sám sebe: 
přijal podstatu služebníka, 
vzal na sebe lidskou podobu. 
Ocitl se v těle jako člověk, 
ponížil se a byl poslušný, 
a to až k smrti – k smrti na kříži!
- Filipským 2:1-8 (B21) 
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Cvičení

Co pro tebe znamená láska?

V čem je pro tebe nejtěžší projevovat lásku? 

Zažil/a jsi nějaký projev lásky vůči tobě? Jaký?

1514
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STOPAŘŮV 
PRŮVODCE 
VÁNOCEMI  
– RADOST
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Děkujeme, že jste si poslechli podcast Průvodce Vánocemi – Radost.

Navzdory tomu, že před Vánocemi je často shon, stres tak se snažíme taky pro- 
to, abychom si tyto svátky zpříjemnili a prožívali taky radost. Každý máme své  
rituály, kterými si dělame Vánoce radostnými. Pro některé z nás to může být nějaké 
dobré jídlo, vánoční film, procházka venku, deskové hry... Může to být taky to, že si  
pospíme a snažíme se odpočívat.

Rozdíl mezi štěstím a radosti

Říká se, že práh bolesti se mění, tak stejně práh štěstí se taky může měnit. Když se 
stane něco, co nám udělá obrovskou radost nebo dostaneme něco, co nám udělá 
velkou radost, tak jsme opravdu šťastní, ale po pár dnech tato radost spadne.

Je důležité tedy rozlišit co je štěstí a co radost – štěstí je pouze dočasné, my 
potřebujeme něco hlubšího a trvalejšího, potřebujeme radost v srdci. 

Štěstí je něco, co je externí, vyvolané externími podněty, když jsme šťastní z jídla, 
události, něčeho materiálního. Radost je interní, týká se nějakého vnitřního uspoko-
jení, identity.

Být šťastný souvisí s hodně faktory, které jsou externí a to neznamená, že štěstí je 
špatné. Je to taky super, že jsme šťastní, ale tento pocit vyprchá.

Radost máme ve svých rukou, můžeme ji ovlivnit, protože je to něco interního. 

„Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let ať se raduje – ať ale přitom 
pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, c přijde, je zmar. 
Raduj se mladíku, ze svého mládí;
ze srdce vesel se, dokud jsi mlád.
Jdi, kam tě vede vlastní srdce, 
za tím, co vidíš svýma očima.
Buď si však vědom, že s tímto vším
Před Božím soudem budeš stát.
Zármutek si k srdci nepřipouštěj
a všechny potíže drž di od těla – 
vždyť dětství a mládí je marnost prchavá!
- Kazatel 11:8-10 (B21) 

https://zabudnutecesty.podbean.com/e/13-disciplina-dusa/
https://zabudnutecesty.sk/stoparov-sprievodca-vianocami/
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Jak se ale můžeme stát radostnými lidmi i v těžkých časech?

Otevřená mysl 

To, co je největší radostí na Vánocích je to, že Bůh se stal člověkem a dal nám 
ten největší dar, jaký nám mohl dát. Immanuel tzn. Bůh je s námi, nezůstal daleko, 
neudržel si nějakou bezpečnou vzdálenost, ale přišel mezi nás, a to je největší dar, 
z kterého můžeme mít obrovskou radost. I když je to externí věc, tak je potřeba to 
přijmout v srdci a tehdy se to stane něčím interním. 

03 03

Zajímavý je taky příběh Marie, která musela přijmout informaci, že je těhotná a po-
rodí Mesiáše. Taky musela projít obrovským procesem, kdy se v ní mísilo mnoho 
emocí. Na konec došla k velké radosti i přes to, že věděla, že to bude těžké.  

Radost není jen to, že se usmíváme a myslíme si, že vše je v pořádku – to je štěstí. 
Můžeme mít radost, prožívat něco hlubšího i tehdy, kdy se děje něco nepříjemného, 
něco těžkého.

Vánoce jsou připomínkou daru, který jsme dostali a ten dar se může stát hlubokou 
součástí našeho života, což nám dává zcela jinou perspektivu.

Příběh Heroda

Ne všichni měli radost z tohoto vánočního příběhu. Na příklad Herodes. Místo ra-
dosti ho tento dar vystrašil. Herodes byl člověkem, který celý svůj život budoval 
nějaký svůj odkaz, budoval velké věci. Byl posednutý tím, že si chce vybudovat své 
jméno. Měl mnoho manželek, synů, které pozabíjel. Rabíni se od něho drželi taky 
dál, protože věděli, že jim hrozí nebezpečí. 

Představme si, že jsme v kůži Heroda a teď za námi přijdou 3 mudrci, kteří se ptají, 
kde se narodil pravý král? Král Herodes znervózní, a s ním celý Jeruzalém, prožívá 
mnoho utrpení. 

V některých okolnostech je opravdu těžké prožívat radost. 

Někdy my jsme sobě samými takovým Herodem. Buď jsme my králem nebo Ježíš 
je naším králem. Může být jen jeden král. Pokud je Ježíš král, tak mu dovolíme, aby 
určoval, jak bude vypadat náš život. 

Potřebujeme být konfrontování tím, že Vánoce nejsou jen tím čistým, pohádkovým 
příběhem, ale Vánoce jsou v něčem krvavým, hrozným svátkem, kdy zemřelo mno-
ho lidi a způsobilo velkou krizi. Je důležité být pravidelně vystavován hraničním 
situacím nebo okolnostem, které nás někam posunou.

• Když cítíme, že se radost vytrácí, je dobré zpomalit, zastavit se, 
přemýšlet, reflektovat a změnit perspektivu. 

• Důležitý je rytmus vděčností, neustále si připomínat za co jsme 
vděční. Je jednoduché proplouvat životem a neuvědomovat si věci, 
za které můžeme být vděční. Lék na nespokojenost je vděčnost, pro-
to je tak důležitá k tomu, abychom byli nejen šťastní, ale hlavně ra-
dostní.

• Komunita lidí, přátele, rodina jsou taky důležití k  tomu, abychom 
mohli mít radost. Potřebujeme říct, co nás trápí, postěžovat si, vy-
pustit to a mít někoho, kdo nás vyslechne, a naopak taky sdílet své 
radosti, které prožíváme. 

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“ - Římanům 12:15 (B21) 

• Dalším důležitým prvkem je taky schopnost se zastavit a všímat si 
toho, co je kolem nás – dobré jídlo, dobrá procházka, čas s přáte-
li, čas se sebou samým, čas s Bohem, modlitba jsou skvělé příleži- 
tosti k tomu pracovat na radosti. Radujte se z toho, co je dnes, žijte 
přítomností a radujte se z ní.
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Cvičení

Co pro tebe znamená radost?

Které věci, lidi, události ti přináší v životě radost a které pocit štěstí? 

Měl/a jsi v životě těžkou situaci, ve které jsi i tak byl/a schopný/á prožívat radost? 
Jakou?

2120
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STOPAŘŮV 
PRŮVODCE 
VÁNOCEMI  
– POKOJ 

0404

Děkujeme, že jste si poslechli podcast Průvodce Vánocemi – Pokoj.

Jak mít pokoj v průběhu Vánoc? 

Bohužel v  dnešní společnosti chybí naděje, nebo ji postupně ztrácíme, proto 
nemůžeme mít pokoj. Další krizi je pro nás láska. Začali jsme ji vnímat jako emoci, 
která je prchavá a jednou tu je, jednou tu není. A zároveň se ani nesnažíme získat 
radost, kterou můžeme nějak ovlivnit, která je interní, tak se uháníme za štěstím, 
které je pouze dočasné. Stále se za něčím uháníme, hledáme štěstí, lásku a naději, 
proto nám taky chybí pokoj.

Shalom – hebrejské slovo, které označuje mír, klid, pokoj. Používá se 
taky jako pozdrav. Shalom je jako zeď, která nemá žádnou díru, každá 
cihla doplňuje tu druhou. Zeď je úplná, obnovená, zacelená. Takový je 
pokoj ve významu Shalom – ne jenom absence konfliktu, ale taky vy-
rovnané účty, náprava, úplnost.

Kde vidíme, že jako dnešní společnost, dnešní svět máme díry 
v našich zdech?

Nejasné hranice,

pořád nám něco utíká

Náš vlastní smysl života

Konzum  

a individualismusZtráta smysluplného 

metapříběhu

Ztráta smysluplných  

komunit

https://zabudnutecesty.sk/stoparov-sprievodca-vianocami/
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• Žijeme v tekuté době, kde nejsou jasné hranice, ale všechno se mění, 
pořád nám něco utíká a je těžké si stanovit hranice. Stejně i pokoj je 
něco, co nám pořád utíká, jako něco tekutého.

• Jsme nastavení konzumně a individualisticky, což je obrovská díra, 
kvůli které nám utíká pokoj. My sami si definujeme svůj vesmír.

• Ztráta smysluplných komunit.

• Ztráta nějakého metapříběhu, něčeho většího, než jsme my sami. 
Jsme první civilizace (Evropa, Amerika) v  historii této zemi, která 
současnému člověku nedává odpověď na to, kdo je a kam směřu-
je. Nedává mu metapříběh, což vytváří obrovskou díru v  naši zdi. 
Můžeme někde sedět na jachtě, mít se dobře a „prožívat nějaký 
pokoj“, ale zároveň díra v  naši zdi stále je a nemáme vnitřní úplný 
pokoj.

• Dnešní existencionalismus nám dovoluje si vytvořit náš vlastní 
smysl života, ale to je málo. To nestačí. Pokud my sami rozhodujeme  
o tom, jaký je smysl našich životů, tak nám bude chybět pokoj, protože  
nejsme součástí něčeho většího. Na začátku možná budeme vnímat 
pokoj, ale s časem nám bude chybět. 

Boží přítomnost a pokoj

Pokoj nezískáváme vyřešením problémů přítomnosti, ale že odpočineme v  Boží 
přítomnosti. 

Máme pocit, že ta přítomnost, to, jak žijeme se změní, naše zdraví, naše práce, ně-
jaká dovolená, naše vztahy, které máme, jakmile se změní, pak budeme mít pokoj. 
Ale Jan píše, že najdeme pokoj v Ježíši. Shalom, pokoj, o který usilujeme je celistvý. 
Máme shalom se sebou, s okolím, s Bohem. 

Je to podobný princip jako s  radostí, kdy pořád máme očekávání, že až se nám 
něco splní, až něco dostaneme, až vyřešíme tento problém, tak až pak budeme 
šťastní, až pak budeme mít pokoj. Ale pokoj najdeme ne v okolnostech, ne v tom, 
že se něco změní, ale v osobě Ježíše. 

Vánoce jsou velkým svátkem, jsou výstřední, nejde je jen tak ignorovat. Proto sa-
motné Vánoce mohou být pro nás takovou smskou: „Jsem tu, jsem s tebou, mám 
to ve svých rukou.“ 

Bůh ne byl s námi, ne bude, ale On je s námi! Bůh je v tom s námi, a to nám může 
přinést skutečný pokoj, Shalom. Máme pokoj díky tomu, že osoba Ježíše přemohla 
svět.

Vánoce jsou taky čas pro to, abychom se zastavili a uvažovali nad tím Ježíšovým 
příběhem. Ne nad tradicemi, ne nad Ježíškem a nad hezkým příběhem, který je 
nám moc dobře znám, ale vnímat taky ten krutý a surový příběh Vánoc, který nám 
přináší skutečnou naději, říká nám o pravé lásce, z kterého můžeme mít opravdovou 
radost, a to všechno zabalit pokojem, úplností, kterou nám přináší Ježiš Kristus.

Vánoce nejsou jen o dárcích, o jídle, o odpočinku u vánočních filmů, a dokonce ne-
jen o tom, že je trávíme s rodinou. Nad tím vším jsou hlavně o osobě Ježíše Krista, 
díky kterému máme pravý pokoj. 

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě 
a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.“  - Izajáš 41:10 (B21) 

Vědomí toho, že Bůh je s  námi – 
Immanuel – nám dává obrovský 
pokoj v životě.

Jak málo by nám někdy stačilo ve 
chvílích, kdy prožíváme nepokoj, 
aby nám Bůh poslal smsku: „Jsem 
s tebou, vím o tom“. 

I Izaiáš říká, že máme doufat v Boží 
moc, prosme Boha o znamení, 
aby nám dával pokoj. Jinými slovy, 
dej Bohu své telefonní číslo, aby Ti 
mohl poslat smsku.

Jsem 
s tebou, 
vím  
o tom ...

😇
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Cvičení

Co pro tebe znamená pokoj? 

Jaké jsou tvé díry ve zdi, v tom, aby tvůj pokoj mohl být úplný?

Pokud by jsi dostal/a smsku od Boha s ujištěním, že je s tebou, co bys mu ode-
psal/a?

2726
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ODPORÚČANÁ 
KNIHA:

KNIHYKNIHY

DOPORUČENÁ 
KNIHA:

https://www.martinus.sk/?uItem=291806&z=9BUG35&utm_source=z%3D9BUG35&utm_medium=banner2&utm_campaign=partner
https://www.martinus.cz/?uItem=1287695
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