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Chvalte Hospodina, všechny národy, oslavujte ho, všichni lidé, neboť je
mocné nad námi jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost trvá navěky.
Haleluja!

Žalm 117 (ČSP)
Zajímavé. Každý národ a každý jednotlivec je vybízen k tomu, aby chválil
Hospodina. Není výjimky. Proč Ho máme chválit? Chválíme své děti za
dobré výsledky ve škole, dospělé okolo nás za různé věci. Ale obecně spíš
moc nechválíme. Máme tendenci ke kritice. Kritizujeme i Boha. Často slyšíme, že kdyby byl Bůh, tak by přeci toto a tamto nedopustil. Nebo kdyby
byl dobrý a spravedlivý, tak by se to nemohlo stát. Kde se to v nás vzalo,
že pronášíme podobné věty? Zapomněli jsme. Odplatou hříchu je smrt, ale
milostí Boží je život skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. On šel za mne i
za tebe na kříž, protože byl milosrdný. Bylo to pro něj to nejtěžší rozhodnutí v životě. Potil u toho krev a přirozeně se mu do toho nechtělo. Ale byl
věrný povolání, které mu svěřil Jeho Otec. Proto je hoden chvály za všech
okolností.

Pane, nauč mne rozumět Tvému milosrdenství a věrnosti, přijmi chválu z
mých úst!

Cesta se klikatila přes kopce, přes louky, přes lesy, přes malé potůčky a veliké
řeky. Malá, prašná pěšina hltala sluneční paprsky. Protínala vesnice i města, byla tu
stále a každého mohla dovést, kam jen chtěl. Jemná chodidla děvčátka dopadala do
prachu, zoufale bosá, ale vůbec ne ztracená. Utíkala a ve vlasech jí povlával vítr. Stíny
mraků pluly čerstvou, zelenou trávou. Blankytně modrá sukně se zatočila dokola a
děvčátko rozpřáhlo ruce. Jakoby chtělo obejmout celé nebe a zachytit každý sluneční
paprsek. Kolem proletěl motýl bělásek, zakroužil jí nad hlavou a snesl se zpět ke žlutým pampeliškám. Do bílé křehké kůže narážel vítr, jak se hnala kupředu. Zdolávala
kopce, louky, lesy, probíhala potoky, držela se té malé cesty. Občas se zastavila, máchala si nohy ve vodě a čas plynul. Vlny se jí přelévaly přes prsty na nohou a přes kotníky, cítila každou z nich. Koruny stromů se hýbaly v rytmu života. Neutíkala před
ničím. Jen utíkala. Aby cítila každý pohyb, aby se dotýkala nohama země a ruce rozhazovala směrem do nebe. Aby mohla vyskočit a chvíli letět, pak dopadnout a běžet dál.
A když pak unaveně sledovala západ slunce, dopotácela se k vesnickému stavení. Milí
lidé jí otevřeli, dali teplé mléko, něco k snědku a ráno mohla utíkat dál. Slunce vstávalo a přálo jí dobré ráno. Zakřičela do údolí a hor „Dobré ráno!“ a rozesmála se. Nebyla
sama. Na nebi dál pluly mraky, kolem létali motýli, rostla tráva a kvetly květiny. Každý den měla sílu jít. Zhluboka dýchala spoustu vzduchu a čisté radosti. Jen tak se svalila do trávy a sledovala nebe. Mraky připomínaly psy, koťátka, květiny, domy, hory,
stromy, celou tu nádheru. Připlul i mrak vypadající jako mrak. Usmála se a zamávala
mu. Hodně štěstí, přála mu, na tvé pouti. Hodně štěstí i tobě, mávalo nebe. Vyskočila
na nohy, ucítila hebká stébla trávy a rozběhla se dál. Plynula jako život, jako voda v
potoce, jako mraky vysoko na obloze. Když pršelo, chytala kapky, skákala do kaluží,
stávala se také spoustou padající vody. Když pršet přestalo, hledala konec duhy. Nepotřebovala žádný další poklad než svět, ve kterém žila. Ale moc toužila vylézt nahoru,
na ten barevný oblouk a podívat se na celý svůj svět shora. Lehnout si do nadýchaného
mraku a nechat se kolébat. Večer počítala hvězdy. Byla jich neuvěřitelná spousta. Zářily poutníkům na cesty. Vedly je za obzor, někam do neznáma. Opatrně našlapovala,
když šla večer kolem ohrad se zvířaty. Když pak zase vysvitlo slunce, hladila ovčí
vlnu, velké ovce i malé beránky. Ovce bečely na pozdrav vždycky, když odcházela.
Měla na světě spoustu přátel. Spoustu ovcí, spoustu hvězd. Ležela na své prašné cestě
a objímala zemi, objímala každou z ovcí, objímala celý svět. Všechno bylo opravdové,
dokonalé. A nic nepřekáželo její cestě. Nic než veliké šedé město, roky dospělého
života, ušmudlané okno, nic než kovový vozík, přes který nohy necítily prašnou cestu.
Ale to děvčátko, které každý den běhalo po loukách, stále žilo, dýchalo a cítilo. I po
tolika letech.

