Najdi si příběh – a uč se!
Vysoko v italských horách žil v zapadlé chaloupce bodrý osamělý stařec, který jen čas
od času sestoupil do městečka v údolí, aby si nakoupil nezbytné potřeby k životu a aby se
pozdravil s některými přáteli, s nimiž se před lety – pokud byl ještě při plné síle – pravidelně
setkával při bohoslužbách v malém kostelíku. A protože ho přátelé měli rádi a postrádali jeho
moudré rady a zkušenosti, které je při každém setkání obohatily, vydávali se občas i oni za
ním,
Při jedné takové návštěvě, kdy za ním přišla skupina mladých lidí, padla z jejich strany
otázka, v čem je tajemství jeho duševní svěžesti. Obdivovali, že i když žije sám, obklopen
jenom několika zvířecími přáteli, nestýská si na osamělost a druhým ještě rozdává
optimismus.
Starý muž se na ně překvapivě podíval a řekl: „Já nejsem sám.“ Pak ukázal do kouta
místnosti, kde vedle sešlého křesla stál malý stolek a na něm ležela Bible. „Tady se každý den
setkávám s Bohem. Všechno, co mám na srdci, mu řeknu a pak otevřu Bibli a nechám ho
mluvit ke mně. A za ty dlouhé roky, co se s ním setkávám, mě ještě nikdy nezklamal. Vždycky
mi řekne něco nového.“
Když se mladí návštěvníci ptali, jestli se i z biblických příběhů, které čte znovu a
znovu, může dozvědět něco nového, tak jim dal příklad: „Většinu toho, co člověk potřebuje
vědět o životě, jsem se naučil, když jsem se zamýšlel nad příběhem Noéma a jeho archy.
Přemýšlejte se mnou:
 Pán Bůh oznámil Noému, co postihne tento svět a řekl mu, že je jenom jedna
možnost, jak se může zachránit: v arše. Také nám ukazuje na jediné místo záchrany, a
proto nesmíme pohrdat „připravenou archou“.
 Ti, kteří pak byli na lodi, to jistě neměli snadné. Když spolu měli trávit dlouhý čas,
museli se naučit vedle sebe žít. Také my musíme pamatovat na to, že jsme všichni na
jedné lodi.
 Když Noé stavěl loď, neznali lidé déšť. Ani Noé si nedovedl představit, co všechno se
stane. Přesto uvěřil Božímu slovu a připravoval se na zítřek. V tom je příkladem pro
nás.
 Noé měl už 600 roků a někteří lidé se posmívali a divili se, proč ve svém věku staví tak
velkou loď. Také nám se lidé mohou smát, když děláme něco, co je opřeno pouze
Božím zaslíbením.
 Nikdy nedávám na kritiky, ale věnují se tomu, co musí být vykonáno.
 Noé jistě stavěl koráb s velkou pečlivostí. Bylo to něco, na čem závisela jeho
budoucnost. Proto i já věřím, že všechno, co dělám, musí být přípravou na
budoucnost na vysoké úrovni.
 Noé nedbal jenom o sebe. Musel zkontrolovat, aby se i zvířata dostala do korábu po
párech. Vždyť i jejich život měl po potopě zdárně pokračovat.
 Rychlost, jakou se někdo dostane na místo záchrany, není vždy předností. V arše byli
šneci i gepardi. Důležité bylo, že tam byli.
 Samotná plavba jim jistě připravila i stresové situace. Lidé sami neměli možnost něco
ovlivnit. Museli jen čekat. Z toho plyne ponaučení: Jsi-li ve stresu, plav pomalu.
 Není záruka, že každé dílo profesionálů vždy obstojí. Archu stavěl amatér, Titanic
odborníci.

 Nikdy se nelekám bouře, protože vím, že když jsem s Bohem, mohu vždy nakonec
očekávat duhu.
My k tomu můžeme jen dodat, že Bible nemá pouze jeden příběh, ze kterého se lze
něco naučit.
Jiří Drejnar

