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VVŠŠEECCHHNNOO  SSLLOOUUŽŽÍÍ  KK  DDOOBBRRÉÉMMUU  
 

"Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b). 
 

Jsi vzácná perla. Bůh vzal tvou hříšnou lidskou přirozenost, vložil ji do lastury své lásky a od té doby 

na ni nabaluje vzácnou perleť. Vše, co tě v životě potká, se může proměnit na další vrstvu, na další krásu 

perly, kterou pro Boha jsi. S jednou podmínkou - pokud miluješ Boha. Neboť apoštol Pavel píše: "Těm, 

kdo milují Boha, všechno slouží k dobrému" (Řím 8, 28). 

Tuto větu si vštěp hluboko do mysli, do srdce, do svého vyprávění. Pomůže ti překonat vše, co budeš 

vnímat jako překážku, jako zklamání, jako bolest, jako podraz, jako nespravedlnost ... Vše překonáš, po-

kud budeš tomuto výroku věřit. 

A pokud ti nestačí Pavlův výrok, podívej se na evangelium - na podobenství o vzácné perle. Byl jed-

nou jeden marnotratný syn. Natolik se zamiloval do špinavého, zničeného, hříšného, zotročeného člověka, 

že zanechal všechno, dokonce i své božství. Šel a "koupil tu perlu", to nicotné zrnko písku za cenu svého 

života: "prodal všechno, co měl" (srov. Mt 13, 46). Zabalil ji do lastury své lásky a od té doby to "nic" 

přetváří na krásu, která se jednou bude skvít v nebeském království. Víš, jak se ten syn jmenuje? Je to 

Ježíš. Víš, jak se jmenuje ten člověk? Nyní řekni své jméno. 

Rozumíš? Ty jsi ta velmi vzácná perla! Bůh dal za tebe všechno, dal sebe. A nejen to: přijal tě za své 

dítě. Nyní tě připravuje, aby ses ve věčnosti účastnil svatební hostiny jeho (marnotratného) Syna. Ne jako 

host, ale jako nevěsta! 

Prosím tě, když toto všechno víš, tak žij jako vzácná perla, vědoma si své hodnoty. Ve vší pokoře, pro-

tože tvá vzácnost není z tebe, ale je to dar nebeského Otce. Každý den na sebe nabaluj novou vrstvu per-

leti při všem, co se kolem tebe či v tobě děje. Nic z toho nemusíš vidět, nic z toho nemusíš vnímat. Jen 

věř, že Bůh na tobě neustále pracuje, aby ses jednou skvěl v jeho království. 

Zdá se ti to jako neuvěřitelná vize, příliš odvážná? Vzpomeň si na Šalomouna. I tobě - stejně jako jemu 

- Bůh říká: "Žádej si, co chceš, a dám ti to" (1 Kr 3, 5). Šalomoun si prosil moudrost. I ty si vyprošuj od 

Boha mnoho - místo v nebeském království, schopnost skvíti se pro něj, být potěšením pro jeho srdce. 

Proč by jsi měl - obrazně - prosit o berlu, když Bůh může uzdravit zlomenou nohu? 


