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Španělský spisovatel José Carlos Bermejo napsal příběh Tužka. Vypráví o dědečkovi, který psal krásný příběh. 

Svému vnukovi vysvětloval, že důležitější než slova je tužka, kterou jsou slova zapsána. Tužka má 5 důležitých 

vlastností: 

1. Tužka se nechá vést.  

Nezapomínejme na ruku, která nás vede. Ta ruka je rukou Boha. 

2 Moj 13, 21. 

21 Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a 

tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci.  

Řekneme si – ale oni to měli jednoduché, vdyť Boha viděli. Byl stále s nimi. My Ho nevidíme. Sloup „columna“ 

znamená „pilíř“. 

Žalm 119, 105. 

105 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.  

Abychom věděli, kam jít, potřebujeme světlo – slovo Boží, Bibli. Studujme co nejčastěji. Bible ukazuje řešení 

všech problémů našeho života. David udělal ve svém životě mnoho špatného. Ale Bůh mu dává řešení a i 

přes jeho selhání si ho vyvolil. Svá provinění často opakujeme i když nechceme, a potom litujeme. 

Žalm 51 

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,  

2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.  

3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,  

4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!  

5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.  

6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, 

co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.  

7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.  

8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.  

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.  

10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.  

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.  

12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.  

13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!  

14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.  

15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.  
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16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.  

17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.  

18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.  

19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!  

20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby.  

21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.  

Po špatném činu nás tíží svědomí. 

 

2. Guma na tužce umožňuje vymazání.  

Ale písmena obtažená 2x a vícekrát už úplně vygumovat nejdou. Gumou je Boží milost, můžeme ji použít 

kdykoliv 

 

3. Nepopsaný list je čistý 

Naše hříchy, kterých jsme se dopustili, jsou v Božích očích vymazány. Ale přesto zanechají stopu, jako po 

gumování. Bůh nám nabízí čistý list papíru, který nám dá při svém druhém příchodu Ježíše na zemi. 

 

4 Tuha se musí strouhat 

Ořezávátko tužku zkrátí, způsobí utrpení, ale zato je potom ostřejší a můžeme s ní psát lépe než předtím.  

Jeden pozorovatel motýlů se díval, jak se motýl klube. Nešlo mu to, muž mu proto chtěl pomoci a kuklu 

prostřihl nůžkami, aby se motýlovi lépe vylezlo. Ale motýlovi se tím pádem nenarovnala křídla. Neprošel si 

namáhavým úsekem svého vývoje a potom nebyl uzpůsoben k životu. Nikdy nevzlétl. 

Mojžíš se nenarodil do pohody. Šlo mu od narození o život. Vyrůstal bez matky, musel se neučit novému 

způsobu života než ostatní židé. Kdyby se to nestalo, nemohl by vyvést lid z Egypta. 

 

5. Tuha je mnohem měkčí než ostatní látky 

Tuha je grafitová. Grafit je přetvořený uhlík. Z uhlíku vzniká také diamant. S ním ale nejde psát tak jako 

s tuhou. Je mnohem tvrdší. Neměli bychom být tak tvrdí jako diamant, bezohlední, s ostrými lokty. Bůh 

s námi chce pracovat. Nechce, abychom byli tvrdí.  

Všechny tužky, ač mají různé tuhy a jsou různých tvarů, mohou psát. Důležité je to, kdo s nimi píše. 
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