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PŘEDMLUva

Můj kamarád mi kdysi řekl, že si neužije četbu knížky, když 
ji musí přečíst celou, aby vůbec pochopil, o čem je. Mnohem 
raději si prý přečte nějaké krátké zamyšlení a myšlenku z něj si 
zasadí do své mysli jako semínko, které nechá během dne růst.

Svými krátkými příběhy, které máte nyní před sebou, bych 
ve vás rád zasel právě takové semínko. Chtěl bych vás upo-
zornit na drobné věci v našem životě, které nejsou pouhými 
náhodami. Jsou to vlastně lekce, které nám pomáhají přiblížit 
se k Bohu i k ostatním.
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kaPiTOLa 1

PRObLéMY 
v živOTě

STROM PŘES CESTU

„Pokud se rozhodneš, že nevynecháš ani jeden dům, určitě 
si vyděláš na školné,“ řekl mi vedoucí kolportér. Když jsem 
prodával knížky s duchovní tematikou v kopcích a dolinách 
okresu Adams v Ohiu, stala se slova nikdy nevynechat žádný dům 
mou zásadou. Ve svém rezavém Studebakeru z roku 1940 
jsem projížděl krkolomným terénem, abych mohl uskuteč-
nit svůj cíl.

Jednou jsem slyšel o malé osadě ztracené někde mezi dvě-
ma hřebeny hor, ale nevěděl jsem, jak se do té zapadlé vísky 
dostat. Když jsem jel po úzké bahnité cestě navštívit star-
ší manželský pár, který bydlel v dřevěné chalupě na samotě 
právě u hřebenů těchto hor, byl jsem rozhodnutý se jich také 
mimo jiné zeptat na cestu do té vesničky. „Jeď touto cestou 
dál stále nahoru. Na vrcholu hřebene tě ta osada uhodí přímo 
do očí,“ ujistili mě manželé. 

Auto se jen pomalu vleklo mezi kameny a kalužemi. Chví-
lemi jsem se až bál, že rozbiju spodek svého starého Studyho. 
Když jsem se blížil k vrcholu hřebene, uviděl jsem dva střed-
ně velké stromy, které ležely přes cestu, po níž jsem jel. Další 
půl hodiny jsem je tahal z cesty, abych se kolem nich se svým 
„modrým zázrakem“ mohl protáhnout.
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Stromy, které jsem musel odklízet, byly ale jen první překáž-
kou. Druhou byl pan farář v té vesničce. Jak jsem se později do-
věděl, domlouval totiž pravidelně svým farníkům, aby se dů-
sledně vyhýbali podomním obchodníkům, převážně obchod-
níkům s knihami s náboženskou tematikou. Pana faráře jsem 
našel na jeho tabákovém poli, kde žvýkal tabák. Hned mi udě-
lal kázání o tom, že lidé nepotřebují číst nic jiného než Bibli. 

Obě farářovy dcery se na nás ale radostně vrhly. Jedna se 
opřela mému kolegovi o rameno, když ukazoval naše knihy 
jejich mamince. Druhá si vlezla na přední sedadlo Studyho, 
přitiskla se ke mně a žadonila o projížďku. Naše výprava do 
této vzdálené osady byla naprosto šokující, legrační, ale hlav-
ně zbytečná. 

Každý týden jsem jezdil z Portsmouthu v Ohiu do Ironto-
nu. Jednou jsem musel jet na dálnici krokem, pak se provoz 
zastavil úplně. Od jednoho řidiče k druhému putovala zprá-
va, že je po přívalových deštích zaplavený dálniční podjezd. 
Začal jsem přemýšlet, jak podjezd objet. Pokud bych se otočil 
zpět do Portsmouthu, přejel řeku Ohio a dojel do Ohia z Ash-
landu v Kentucky, nestihl bych plánovanou schůzku. Šel jsem 
se tedy zeptat řidiče v autě za mnou, zda neví o nějaké jiné, 
kratší cestě do Irontonu. „Jo, můžeš zkusit letět,“ zažertoval.

Otočil jsem auto a zajel jsem k farmářské stodole. Hned 
u vrat jsem uviděl farmáře. „Poraďte mi, příteli,“ zavolal jsem 
na něj. „Mohu se dostat do Irontonu ještě jinak než po silni-
ci 52?“

„No,“ pokýval hlavou farmář, „pokud ti nebude vadit, že 
si zablátíš tu pěkně naleštěnou fordku, tak ti poradit můžu. 
Vidíš támhle to kukuřičné pole? Pokud ten auťák pořádně 
rozpálíš, projedeš dvorem a pak tím polem, dostaneš se na 
štěrkovou cestu. Nedávej nohu z plynu, jinak se zasekneš 
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v blátě a nikdo tě už nevytáhne. Na štěrku pak zatoč doprava 
na cestu, kterou tam uvidíš, a když po té cestě pojedeš stále 
rovně, dojedeš přímo do Irontonu.“

Bláto odlétalo od kol a lepilo se na přední sklo auta, ale 
na štěrkovou cestu jsem se dostal. Asi dvě míle před Ironto-
nem ležel přes cestu veliký dub. Uvědomil jsem si, že už se do 
města včas nedostanu. Pak jsem si ale vzpomněl, že jsem před 
chvílí míjel malý domek. Vrátil jsem se k němu, abych se ze-
ptal na jinou možnost, jak se dostat do Irontonu. Žena, která 
v domku bydlela, mi řekla o jiné štěrkové cestě, která vedla 
opodál. Po osmi mílích jsem zaparkoval svého modrého Fal-
cona u kostela. Právě včas, abych domluvenou schůzku stihl.

Když jsem byl jednou na návštěvě u syna v arkansaském 
Gentry, přehnalo se oblastí tornádo. Vyrvalo ze země veliký 
dub a ten zablokoval příjezdovou cestu k synovu domu. V šest 
hodin ráno jsme za silného deště řezali strom a odklízeli ho 
z cesty, aby mohl syn odjet včas do svého zaměstnání. Stihli 
jsme to. Ale asi jen půl míle od domu nás zastavila policie. Sil-
nice byla dál neprůjezdná, hasiči právě odstraňovali ze silnice 
spadlý strom. Vrátili jsme se tedy domů, kde jsme zjistili, že 
kvůli spadlým stromům nejde sousedovi elektřina a že i jeho 
vjezd je jedním spadlým stromem zablokovaný. Než jsme se 
se všemi těmi popadanými stromy vypořádali, přijel syn do 
práce pozdě.

Nevím, zda i vám někdy spadl přes cestu strom. Ale vím 
jistě, že většina z nás má zkušenost s tím, že vaše dopodrob-
na propracované plány a vytoužené cíle narušila, nebo do-
konce zničila nečekaná překážka, které jsme nemohli nijak 
zabránit. Tyto překážky jsou takovými stromy spadlými přes 
cestu, když někam spěcháme. Frustrující, zneklidňující, bez-
nadějné. Ale co je nejhorší, podobné překážky často nega-
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tivně ovlivňují i naši víru. Někdy se stane, že se v této situaci 
přestaneme dívat na volnou cestu za stromem, protože strom 
v cestě je to jediné, co jsme v té chvíli schopni vnímat.

Některé spadlé stromy chápeme jako šťastné zásahy do 
našich původních plánů. Jiné naopak vnímáme jako překáž-
ky, které nebudeme nikdy schopni překonat. Některé stromy 
přes cestu nás mohou mást po celý zbytek života. Někdy v nás 
spadlé stromy zanechají tak velkou trhlinu, že trvá mnoho let, 
než ji opravíme. Ale strom přes cestu může být také něčím, co 
nám rozšiřuje a otevírá obzory.

Jakkoliv se ale díváte na strom, který leží přes vaši cestu, 
jedno je jisté – ten strom vás donutí zastavit se. Donutí vás 
zamyslet se nad vzniklou situací, prozkoumat vaše možnosti 
a zjistit, jakým způsobem pokračovat v cestě dál.

Kamarád Carl mě pozval na oběd den po velké větrné bouři 
v Texasu. Jeho manželka ještě dokončovala poslední přípravy 
na večeři, a tak mě vzal Carl ven, aby mi ukázal jejich velkou 
zahradu. Zahradu rámovaly tři vzrostlé švestky. Kolem nich 
se válely stovky malých, nezralých švestek. „Carle,“ řekl jsem 
mu, „to mi je líto, že jsi přišel o tolik švestek. Taková škoda.“

„Bůh je dobrý, Larry,“ odpověděl mi Carl. „Jen se nad tím 
zamysli. Když některé švestky opadaly dřív, budou ty na stro-
mech větší a sladší.“

Hlavou mi hned proletěla slova jednoho mého učitele, kte-
rý mi o těžkých životních situacích kdysi řekl: „Jsou chvíle, 
kdy je méně podstatné to, co ztrácíme. Podstatnější je to, co 
nám zůstane.“ 

Theresa A. Randoová, terapeutka zabývající se smutkem, 
píše o jakémsi světě předpokladů, který si každý člověk vy-
tváří. Nejčastěji předpokládáme, že nám život přinese dob-
ré vzdělání, dobře placenou práci, milujícího manžela nebo 
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manželku, dvě poslušné děti a prostorný dům obklopený pří-
rodou. Naneštěstí se náš vysněný svět často neshoduje s rea-
litou.

Syn psal mnoho let různé scénky pro děti na letní tábory. 
Když začal jednou plánovat programy k posezení u ohně, po-
žádal mě, zda bych mu jednu scénku nenapsal.

Ke konci táborového turnusu jsem se zajel do kempu po-
dívat. Zajímalo mě, jak herci moji scénku pojali. Herci a he-
rečky si můj text ale přizpůsobili a já jsem si uvědomil, že 
moje představa o scénce byla od konečného výsledku velmi 
vzdálená. Uvědomil jsem si ale také, že jsem při psaní scén-
ky nevěděl o dětech, kterým byla určena, vůbec nic. Vedoucí 
tábora oproti mně děti dobře znali a scénku obohatili jejich 
vtipy a hláškami, které během tábora padly. O to víc se dětem 
scénka líbila a o to víc je zaujala. 

Mohli byste psát a přepisovat scénář svého života mnoho 
let stále dokola jen proto, abyste nakonec zjistili, že výsled-
né představení se vašemu scénáři podobá jen velmi málo. To 
se ukázalo například i na abiturientském srazu, na kterém 
byla i moje manželka. Dvacet šest bývalých spolužáků sedělo 
v kruhu na židlích a každý vyprávěl o tom, jak prožil padesát 
let od maturity. Z mladého studenta nadšeného pro studium 
teologie se stal lékař. Jiný se vždy dušoval, že by za žádnou 
cenu nechtěl pracovat jako duchovní. Po několika letech uči-
telování ale přešel na kněžské povolání. Někteří spolužáci, 
kteří byli na střední škole hluboce zamilovaní – tak říkajíc na 
život a na smrt – už byli několikrát rozvedení.

V životě jsem ale potkal také mnoho lidí, kteří se svého ži-
votního scénáře tvrdohlavě drželi, i když jim skutečný život 
přinesl nepřekonatelné překážky. Jeden z mých spolužáků 
měl vážnou vadu řeči. Přesto studoval na kněze, i když ho od 
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studia všichni jeho pedagogové na univerzitě zrazovali. Ješ-
tě za mnoho let po ukončení našeho studia jsem se doslechl, 
že se marně pokouší získat místo kazatele. Tento muž stráví 
pravděpodobně celý život hledáním vysněného kazatelské-
ho místa.

Pokud vlastníme motorovou pilu, můžeme spadlé stromy, 
které nám překážejí v cestě, snadno odklidit. Ale stromy – 
problémy – se nám z našich životů nemusí podařit odstra-
nit vůbec nikdy. Příběhy lidí, kteří vyšplhali na vrcholky hor 
poté, co přišli o nohu, jsou velmi působivé a inspirující. Ale 
pokud se za každou cenu budeme držet filozofie, že dokáže-
me cokoliv, po čem toužíme, můžeme hodně narazit. Občas 
je moudřejší změnit plán cesty.

Apoštol Pavel měl v cestě také několik stromů, které mu 
přes ni položil Bůh. Z Písma víme, že měl Pavel v úmyslu na-
vštívit několik vybraných měst a kázat v nich. Ale oslovil jej 
Duch svatý a zabránil mu v tom. A naopak – Bůh vedl Pavla 
na mnohá místa, kde se musel často po svém příchodu potý-
kat s mnoha nesnázemi. Pavel měl například sen, ve kterém 
mu jakýsi muž řekl, aby šel do Makedonie. Když tam apoštol 
Pavel přišel, byl zatčen. Výsledkem jeho cesty do Makedonie 
bylo ale obrácení žalářníka a celé jeho rodiny.

Žijeme ve světě, ve kterém nám do cesty padají stromy. 
Vede se hodně diskusí o  tom, kdo stromy nechává padat 
a proč nám vlastně do cesty padají. Já osobně tyto debaty 
považuji za zbytečné. Myslím si, že bych měl místo nich raději 
prosit Boha o moudrost, abych se správně rozhodl v tom, co 
mám se spadlými stromy udělat. Věřím, že nám Bůh dává při 
našich rozhodnutích moudrost a sílu, abychom mohli chodit 
stále s ním. Ať už po stejné cestě, nebo třeba po nějaké úplně 
jiné pěšině.
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DObRO ZE ZáPORU

Během druhé světové války dostával někdy bratr vojenskou 
propustku. Jezdil pak vlakem domů. Ale na tento přepych 
většina vojáků neměla peníze a musela za svými nejbližšími 
jezdit stopem. Některá města v té době postavila vojákům 
vedle dálnic přístřešky, aby se mohli při stopování schovat 
před špatným počasím. Pamatuji si, že moji rodiče měli vždy 
radost, když mohli nějakého stopujícího vojáka svézt.

Ještě mnoho let po válce byli řidiči ochotni zastavit stopa-
řům a svézt je. Tehdy to bylo docela bezpečné. 

Ve čtyřicátých a začátkem padesátých let jsem chodil do 
školy ve Filadelfii a ve Washingtonu, D. C. Z finančních důvo-
dů jsem tehdy stopoval poměrně často. Několik cest stopem 
mě přesvědčilo o tom, že mě Bůh opatruje a že mě používá, 
abych jej přiblížil lidem, kteří jej hledají.

Jednou jsem jel navštívit maminku, která ležela po opera-
ci v nemocnici v Lancasteru v Pensylvánii. Šel jsem tehdy asi 
míli k hlavní silnici blízko Washingtonu a zvedl jsem palec. 
Příjemný manželský pár mě zavezl do centra Baltimoru. Tam 
jsem vystoupil a musel jít zase asi hodinu pěšky, abych se 
dostal na dálnici do Yorku. Zhruba po deseti minutách mně 
zastavilo auto, které jelo až do Lancasteru. Po další asi třice-
timinutové chůzi jsem konečně dorazil do nemocnice. Tam 
jsem se ale dozvěděl, že maminku přibližně v době, kdy jsem 
přijel do města, propustili do domácí péče. 

Samozřejmě jsem chtěl maminku vidět, a tak jsem se opět 
vrátil na dálnici a začal znovu stopovat. Až zhruba po hodi-
ně mi zastavil jeden mladý muž. Naskočil jsem do jeho po-
měrně starého auta, a když jsem se usadil, rozpoznal jsem 
hlas H. M. S. Richardse, který mluvil z rádia. Jeli jsme beze 
slov a poslouchali ze stanice Hlas proroctví jeho vyprávění 


