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Kapitola dvanáctá

Řeč znamení a zázraků

Znamení : Bůh nám posílá své vzkazy na billboardech, 
pohlednicích, vizitkách, novinových nápisech či reklamách 
na obloze. Upoutá tak naši pozornost díky nečekanému, 
ale přesně načasovanému výskytu nějakého zvířete, věci 
či události. Přijímání znamení je často okořeněno troškou 
dramatičnosti a může obsahovat radu či povzbuzení.

Zázraky : Bůh upozorňuje na svou všemohoucnost  
za pomoci úžasu a různých výjevů, což potvrzuje majestát 
Jeho tvořivosti a nekonečné moci. Lze je spatřit ve spoustě 
podob .

Jane se rozhodla, že se přestěhuje ze svého domku 
na pláži na Floridě do Los Angeles. Její domek obhlížel 
stavební úředník pro potenciální kupce a objevil vážnou 
škodu od termitů.

„Věděla jsem, že budu muset zaplatit opravu,“ řekla 
Jane, „ale taky se mi ulevilo. Bylo to, jako by Bůh říkal: 
‚Ten majetek se zabavuje. Je čas odejít.‘“

Gail nevěděla, zda se má zúčastnit duchovního poby-
tu v Arizoně a modlila se, aby jí Bůh seslal nějaké zna-
mení, když zjistila, že kapesník jejího otce, jenž měla  
od jeho smrti přivázaný k posteli, teď volně ležel na polštá-
ři. „Cítila jsem, že mě otec vybízí, abych to udělala,“ řekla 
Gail později. Nakonec odjela a podle jejích slov to bylo to 
nejlepší, co pro sebe kdy udělala.

Syn Boba a Glorie zemřel na AIDS a před smrtí jim 
řekl, že bude pořád s nimi. V pokoji, kde zemřel, byla 
spousta indiánských amuletů a sošek andělů ozdobených 
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peřím. Pár dní po jeho smrti začali Bob a Gloria nacházet 
peříčka na chodníku, v domě, na vzdálených místech a do-
konce i na podpůrné skupině.

„No, lidi, můj syn je tady,“ řekl Bob, když se před ním 
na podlaze objevilo peříčko.

Jsou tohle znamení ? Jsou to zázraky? Rozhodně ano. 
Věřím tomu, že každý z těchto tří příběhů představuje 
Boha, jenž se zjevil obyčejným lidem, kteří potřebovali 
vyřešit nějaký problém nebo jen toužili po útěše. První dva 
případy jsou znamení a ten poslední je zázrak, jímž k nám 
Bůh promlouvá.

Proč si Jane a Gail nepromluvily o svém problému  
s někým jiným? Na to je jednoduchá odpověď. Mohly, ale 
ani jedna z nich to neudělala. Jane si myslela, že její přá-
telé nebudou chtít, aby odjela, takže budou argumentovat 
tak, aby nakonec zůstala. Gail věděla, že kdyby se zeptala 
svého muže, odpověděl by, že je dokonalá taková, jaká je 
a nepotřebuje k tomu absolvovat nějaký duchovní pobyt. 
Znamení , jež Jane i Gail dostaly, pocházely a z toho nej-
čistšího zdroje: od Boha.

Zázrak má v sobě stejnou velkolepost. Pokud Robert 
s Glorií nebyli v kurníku nebo po sobě neházeli polštáři 
– jakože ne – ta pírka se musela odněkud vzít. Věřili tomu, 
že jsou od jejich syna, jenž se proměnil v anděla. Mohou 
to dokázat? Ne. Cítí díky těm peříčkům, že jejich syn je 
šťastný a je stále s nimi? Ano. Řekli mi, že nepochybují  
o tom, že ta pírka jsou z andělských křídel jejich syna. Co-
pak by si to Bůh přál jinak?

Rita a doktor Garcia

Rita byla v komisi v Mexico City, kde schvalovali 
akademicky způsobilým studentům stipendia na univerzi-
tu. Jednou z podmínek prodloužení finanční podpory bylo, 
že si studenti udrží své dobré známky. Rita podporovala 
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jednoho studenta, jenž absolvoval celou medicínu díky sti-
pendiu Morrisovy nadace, i když jeho známky nedosaho-
valy předepsaných norem.

O pár let později šla Rita ke gynekologovi na těho-
tenský test, ale výsledek byl negativní. Její doktor byl pře-
svědčen o tom, že má nádor. Za několik měsíců byla Rita 
hospitalizována s tím, že jí nádor odstraní. Lékař, jenž měl 
operaci provést, zjistil, že je Rita těhotná a nosí zdravé do-
nošené miminko, které císařským řezem vyjmul.

Po zákroku si Rita ošetřujícího lékaře ze své postele 
prohlédla a na jeho bílém plášti spatřila jméno Jesus Gar-
cia. 

„Jste ten stejný Jesus Garcia, co absolvoval medicínu 
na stipendium od Morrisovy nadace?“ zeptala se Rita.

„Ano, to jsem,“ odpověděl doktor Garcia.
„Bůh vám žehnej, pane doktore. Kdybych tehdy za-

stavila vaše stipendium, nikdy by se mi nenarodil syn.“
Často k nám nová řeč promlouvá dlouho předtím, než 

si uvědomíme, co se nám Bůh snaží říct. Rita netušila, proč 
vlastně podporuje vzdělání mladého muže, jehož známky 
nebyly vždy dostačující, nevěděla nic o tom, že on jednou 
zachrání život jejího miminka.

Tyto věci se stávají milionům lidí po celém světě kaž-
dý den. Právě teď možná dostal farmář v Rusku znamení, 
že bude dobrá úroda a možná, že tibetský šerpa před vel-
kolepostí hory klekl na kolena. Pokud jste novému jazyku 
otevřeni, uvidíte a uslyšíte, co pro vás Bůh chystá. Nikde 
není vymezeno pořadí nebo systém pro ty, již mohou slyšet 
boží hlas. Je to možné pro všechny, pokud se rozhodneme, 
že chceme slyšet Jeho a ne klamně sami sebe nebo ostatní 
lidi.

Nic není tak malé či nedůležité, aby se tomu nemoh-
lo dostat boží pozornosti. Skautská holčička z naší ulice 
India říká, že jí Bůh posílá znamení ve formě deště, aby 
věděla, kdy má prodávat sušenky. Vzal jsem si z ní příklad  
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a teď spoustu svých problémů ponechávám Bohu – i ty 
malé věci.

Hodně z nás hledá Boha převážně v těch velkých 
životních úkolech. Pokud chcete vidět členy obce, jak se 
objímají inspirováni Bohem, sledujte je po nějaké živelné 
katastrofě. Když v roce 1993 udeřilo v Northridge zemětře-
sení, bylo úžasné, jak sousedé i neznámí lidé v jedné ulici 
spolupracovali. Povodně v Midwest v roce 1998 spláchly 
všechno až na lidskost člověka ke člověku. Když měl po-
tíže jeden, pomohla celá ulice. Taková péče a zájem, jež 
člověk cítil vůči ostatním, jsou jedním z božích zázraků. 
Přicházejí k nám na pomoc jako štědrost ducha lidí okolo 
nás.

Jedním z nejpřímějších způsobů pro možný úspěch  
k získání znamení či zázraku je modlitba. Posaďte se a ztiš-
te se. Vyšlete svou prosbu k Bohu a vyčkejte na odpověď. 
Pokud nedostanete odpověď okamžitě, vydržte, možná 
když znovu zazvoní telefon, bude to vaše odpověď. Příště 
až potkáte někoho neznámého, vaše znamení vám potvrdí. 
A když zahlédnete jeden z božských dech beroucích zázra-
ků, pochopíte jejich význam.
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Kapitola třináctá

Řeč zástupce Boha

Zástupce Boha : Základním významem zástupce Boha 
je, že Bůh s námi mluví prostřednictvím jiných lidí, snaží 
se s jejich pomocí získat naši pozornost a předat nám tak 
svoje vzkazy.

Když už víme, jak nová řeč funguje v náhodách, syn-
chronicitách, znameních a zázracích, pojďme prozkoumat, 
jak Bůh používá osoby z našich životů, aby nám předal svá 
poselství a vedl nás. Zástupce Boha , jak těmto osobám ří-
kám, se zařadil k nejčastějším zážitkům s novým jazykem, 
jež zaznamenali respondenti v anketě, kterou jsem roze-
slal v roce 2001 více než šesti tisícům lidí po celém světě.  
Po přečtení příběhů, které mi tito lidé poslali, budete pře-
kvapeni stejně jako já, jak přátelé i cizinci v odpovědích  
na naše modlitby často poskytnou dobře načasovanou po-
moc či vodítko.

Mám jít, nebo mám zůstat?

 Marlene se přestěhovala na Havaj v naději, že najde 
smysl svého života, ale místo toho se i po dvou letech cítila 
jako ve slepé uličce, protože si přes veškerou snahu mezi 
duchovními hledači, kteří zde údajně našli ráj na zemi, ne-
připadala jako doma.

„Mám jít, nebo mám zůstat?“ ptala se Marlene sama 
sebe, když seděla před zdravotním střediskem, jež bylo  
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v těsné blízkosti hluboké rokle, a čekala, až na ni přijde 
řada. Jak tak čekala, všimla si, že jedna žena špatně našláp-
la směrem k rokli, a tak se okamžitě zvedla a vytáhla ženu 
do bezpečí.

„Díkybohu, byla jste přesně tam, kde jste měla být,“ 
řekla ta očividně otřesená žena.

Marlene si to vzala k srdci, jelikož ta žena nevědomky 
odpověděla na její nejdůležitější otázku a ta rada jí připa-
dala správná.

Vysněná práce 

Na dovolené v Costa Rice nabídli Elaine pozici mana-
žerky hotelu. Znamenalo by to pro ni opustit přátele, prodat 
všechen majetek a začít znovu v zemi Třetího světa více 
než pět tisíc mil od domova. Na druhou stranu ji ale krása 
a poklidné tempo života na Costa Rice velmi lákaly. Její 
práce zdravotní sestry ji už přestala těšit a toužila po novém 
dobrodružství. Každý den se při svých procházkách modli-
la: „Bože, co mám s touhle pracovní nabídkou dělat?“

Jednoho dne si Elaine všimla, že proti ní jdou dva 
muži. Když procházeli kolem, jeden z nich jí jakoby ná-
hodou řekl: „Zkus to.“ Nejprve byla opatrná, protože ji 
překvapilo, že neznámý člověk bezděky odpověděl na její 
starost. Po důkladnější úvaze se ubezpečila, že to byla boží 
odpověď na její modlitby. Vzala tu práci, přestěhovala se  
s celou rodinou a byla to pro ni velmi hodnotná zkušenost.

Dělejte to, co máte rádi, 
a peníze přijdou samy 

Roger nechtěl prodávat léky, ale vyrábět nábytek. 
Když mu zbyl čas, vyrobil pár stolů, skříň a nějaké židle 



87

a všechno se hned prodalo. Bylo ale těžké přeměnit ko-
níček na živnost, protože byl ženatý, měl dvě děti a jeho 
žena čekala další. Pokaždé, když s farářem mluvil o svém 
osobním přání, ten mu připomněl, že má rodinu, o kterou 
se musí starat.

Jednou Roger letěl domů z nějaké služební cesty a 
seděl vedle chlapíka jménem Eddie, jenž vyráběl nábytek  
v Severní Karolíně.

„Rád bych navrhoval nábytek,“ řekl Roger.
„A co vám brání?“ zeptal se Eddie.
Roger mu vysvětlil rodinnou situaci.
„Dělejte to, co máte rád, a peníze přijdou samy,“ na to 

Eddie.
Ještě pár minut si povídali, vyměnili si vizitky a Ro-

ger slíbil, že mu pošle nějaké fotky svého nábytku.
Za pár týdnů Eddie Rogerovi zavolal.
„Dostal jsem ty snímky vašeho nábytku. Jste talen-

tovaný, příteli, velmi talentovaný!“ řekl Eddie. „Jak by se 
vám líbilo navrhovat nábytek pro Renaissance Interiors?“

„Propána, Eddie, já vám přece v letadle řekl, že mám 
každý měsíc spoustu výdajů,“ odpověděl Roger.

„Dělejte to, co máte rád, a peníze přijdou samy,“ zo-
pakoval Eddie. „Mám tady volné návrhářské místo a nabí-
zím ho vám. Riskujeme oba dva, ale já vlastním prázdný 
dům, který zahrnu do smlouvy.“

Toho večera šel Roger se svou ženou na večeři do čín-
ské restaurace, kde mluvili o této nové pracovní nabídce.

„Dřív nám Bůh přece vždycky ukázal cestu,“ řekla Ro-
gerova žena. „Proč si neposlechneme, co říká o tomhle?“

Roger otevřel svůj koláček štěstí, vybuchl smíchy  
a podal své ženě vzkaz, na němž stálo: „Dělejte to, co máte 
rádi, a peníze přijdou samy.“

Dnes je Roger Eddieho společníkem v Renaissance 
Interiors.
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Nikdy neříkej nikdy 

Znám Peta už dlouho. Vždycky jsem mu věřil, když 
říkal, že už nikdy nechce vážný vztah. Rozvedl se se svou 
ženou po třiceti letech manželství, koupil si loď, začal hrát 
golf a v neděli si rád přispal. Život svobodného mládence 
si očividně užíval.

Jednou ho pár přespolních návštěvníků – Bill, Barba-
ra a Betty – pozvalo na golf. Mezi dvěma koly mluvily obě 
ženy bez přestání o Bettyině zasnoubení.

„Když si vezmu, že jsem přísahala, že už se nikdy 
znovu nevdám,“ prohlásila Betty.

„Nikdy neříkej nikdy,“ odvětila Barbara.
Pete už měl toho štěbetání dost a zahřímal: „Můžeme 

už hrát golf? Aspoň kvůli mně?“
Při večeři Betty ignorovala Peteův výbuch a podala 

mu vizitku kamarádky, jež byla už čtyři roky vdovou.
„Zavolej jí. Bydlí tady nedaleko a myslím, že byste se 

k sobě hodili.“
Pete jí zavolal a už spolu více než rok chodí.

Nevylučujte zvířata! 

Vzhledem k tomu, že pes je nejlepší přítel člověka –  
a kdo by mohl být lepším zástupcem – musím se s vámi 
podělit o následující historku.

Bolivia se živila jako pisatelka na volné noze se za-
měřením na lidské příběhy a docházela jí inspirace. Jedno-
ho dne se vrátila domů, kde našla svou poštu rozházenou 
po celé kuchyni a Benz, její labrador, žvýkal nějaký časo-
pis. Bolivia mu vzala Spiritual Winds (Duchovní proudy)  
z tlamy, sedla si na zem a časopis přečetla. Na druhé straně 



89

bylo napsáno velkým písmem „Hledáme nezávislé autory“. 
Bolivia už pro ně píše dva roky.

Proberte to s Molly 

Mary Lee se rozhodla, že už nechce bydlet v Dallasu.
„V létě je tu příliš horko, v zimě příliš chladno a po celý 

rok jsou lidi moc nóbl. Myslím, že se přestěhuju do San Die-
ga, tam je počasí pěkné 365 dní v roce a všichni jsou obyčejní 
a v pohodě,“ řekla své kamarádce Molly.

„Mary Lee, já jsem v San Diegu bydlela a můžu ti říct, 
že počasí není vždycky perfektní a potkáš tam stejné lidi 
jako v Texasu. Nemůže ta tvoje cestovní horečka souviset  
s tím, že ti bude příští měsíc čtyřicet?“

Mary Lee zmlkla a pak zamumlala: „Možná.“
„Tak to ti, zlato, řeknu jednu věc. Jestli se ti nelíbí  

v Dallasu, nebude se ti líbit ani v San Diegu.“
Mary Lee zůstala v Dallasu a dnes miluje svůj obchod 

s nóbl módou.

Mějte oči otevřené a uši nastražené, neboť zástupce Boha  
se může objevit kdykoliv a kdekoliv. Obzvláště ve chvílích, 
kdy jste nerozhodní, když někdo nečekaně nebo nevědomky 
popíchne vaši mysl s radou, jež se zdá správná, vězte, že to 
s vámi hovoří Bůh prostřednictvím svého zástupce. Pokud 
jej rozpoznáte, mohou se stát zázraky. Nebojte se to probrat 
s přítelem nebo poradcem, jemuž věříte. Názor někoho druhé-
ho vám může pomoci k tomu, abyste začali žít svůj vysněný 
život.


