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Mojí milý přátelé 

 

 V postní době, Vám nabízím pohled do své mysli. Není zapotřebí se okázale zříkat 

věcí kolem sebe. Tím kdo opravdu trpí, jsou naše Duše, nedostatkem ticha, klidu, odpuštění 

sami sobě. Jen v takové situaci, se naše Duše spojí s Bohem.   

 Jen můj Pán v Nebi ví, jak moc Vás všechny potřebuji, každou svou modlitbou, které 

jsem schopen, a těch moc není, Mu vás všechny předkládám a prosím o milosrdenství a Boží 

Lásku, aby na vás byla vylita. Protože jestliže Já trpím v poznání Boha, jak asi musíte trpět vy 

všichni, co se za Boha jen schováváte, ale ve skutečnosti jim pohrdáte tím, že v něj nevěříte. 

Jsme odklopení pozlátky doby, „dobrá práce“ že dělám ze sebe blbečka, nevadí, vždyť ty 

prachy potřebuji, „fungující vztah“ plný nesmyslných kompromisů, draze vykoupenou 

loajalitou ke svému nebližšímu okolí, vždyť nikdo nechce být sám.  

 Samota nás nutí se zamýšlet sami nad sebou. A Ďábel, ve kterého spoustu lidí ve 

skutečnosti nevěří, ani mezi katolíky a kněžími, to ví. Tím jsme Ďáblu dali neomezenou moc 

a on nás vodí po svém panství jak pejsky a kočičky ochočené třpytem a leskem dnešní doby. 

Ach, přátelé mojí, jak zrádná je tato doba. A Kristův příchod je blíž víc než mi si myslíme, 

zbývá Boží okamžik a i ten je naplněn Boží Láskou, Božím milosrdenstvím. Před Bohem, 

před tímto majestátem nejsme hodny obstát. Budeme vidět mnoho zla, u kterého jsme mi sami 

byli a málo dobra, nám samotným bude tak stydno a smutno, že neradi budeme stát ve studu 

svém před Bohem, který se nám ukáže ve své velikosti. Naše Duše bude napojena na plné 

poznání a my budeme vše znát, všemu rozumět. Nebude, pochyb o tom kdo je zde Pán.          

 Ďábel opojen svou mocí a z toho kolik lidí z nás se mu podařilo nás obelhat a zlákat na 

svojí stranu se námi bude před Bohem chlubit a bude se Bohu smát nepokrytě do jeho svaté 

tváře. I v tento okamžik, pro Boží majestát tak ponižující dostaneme na výběr na jakou 

stranou se dát. Na tento krok moji milý přátelé musíme být připraveni. O nikom z vás 

nepochybuji, na jakou stranu se přidáte. Prosím přijměte moji výzvu k zamyšlením se nad 

svým životem a přijímáni Boha v něm. Dnes není čas Boha nazývat univerzem, byť jen snad 

proto, abychom se za líbili více lidem kolem sebe, nebo nazývaly svatostánek schránkou na 

chipsy. Je zapotřebí vyznat Boha Otce i jeho syna Ježíše Krista a Ducha svatého za svého 

jediného Pána nad svým životem jak na Zemi, tak i v Nebi. Tuto myšlenku, když každodenně 

propojíme z modlitbou Otče náš, ve které je obsaženo naprosto vše, stačí se nad ní poctivě 

zamyslet. Bůh nás vytrhne Ďáblu i z těch nejsilnějších pout. Je nesmírně důležité věřit 

v Ďábla, v jeho inteligenci, chytrost, a mazanost. Po Bohu to je nejinteligentnější bytost a není 

nic, co by nepoužil pro dosažení svého cíle. Jeho cílem je ukázat Bohu jak si nás lidi 

podmanil a jak naivní Bůh je, když nám dal svobodnou vůli, abychom se mohli rozhodovat. 

Druhou věcí, o nic méně zásadní je, si připustit, že jako lidé jsme slabí, a že bez Boha nic 

nejsme. Jen Bůh z nás dělá velké a silné. Když toto vím, chci se přidat na stranu Boha, 

protože mám výhodu, já vím, kdo bude poražen, Já osobně jsem v životě „moc štěstí“ neměl, 

moc jsem o nic nebojoval. Ale tento boj s Pánem vyhrajeme. Budu rád a moc si přeji, abych i 

Tebe potkal na té správné straně, odhodlaného vyhrát. A i proto Vás všechny potřebuji.      
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Vždyť svět kolem nás je tak krásný a záleží jen na nás … 

http://www.sheva.cz/

