
Všechno je možné tomu, kdo věří.

Ráda bych se s Vámi podělila o svůj příběh, který začal asi před deseti lety. Je to příběh o tom, jak 
věřící člověk nemá ztrácet naději ve své uzdravení navzdory tomu, že okolnosti nevypadají vůbec 
dobře.

Na začátku tohoto období mně dýchání a vnímání vůní i západů připadalo jako samozřejmá a běžná 
záležitost, nad kterou jsem vůbec nepřemýšlela. To se ale mělo změnit. 

Všechno začalo tím, že jednoho zimního dne mně začalo tzv. kapat z nosu. Když to ani po několika 
týdnech léčení přírodními prostředky neustávalo, rozhodla jsem se přece jen navštívit lékaře. 
Dozvěděla jsem se, že zřejmě na základě nějaké alergie se vytvořily v nose polypy a paní doktorka 
mně je ambulantně odstranila. Měla jsem používat protialergické kapky do nosu a problém byl 
relativně vyřešen. Jenže se objevil nový, pro mě ještě závěžnější. Po několika dnech jsem si 
uvědomila, že nic necítím. Na můj dotaz, kdy se čich vrátí zpět, jsem dostala odpověď, že se to tak 
někdy stává. Sestřička ve snaze mě utěšit poznamenala, že někdy je i lepší, když človk nic necítí. 

Lepší to ale nebylo. Necítila jsem připalující se cukroví v troubě, třebaže jsem stála vedle ní a 
zápach se linul nejen celým našim bytem ale i domem. Necítila jsem svou oblíbenou voňavku ani 
vůni květin, které jsem pěstovala. Dalo se s tím žít, ale život trochu zešedl, nebyl tak barevný a 
občas jsem se dostala do situace, která pro mě byla ve srovnání se zdravými lidmi daleko obtížnější. 
Nemluvě o tom, když mně někdo strčil něco pod nos a očekával mé hodnocení....

Jako věřící člověk vím, že Boží moc zázračně uzdravuje, a že modlitba má velkou sílu. To mně 
dávalo naději, že není konec. Modlila jsem se za změnu mé situace sama a také  celý sbor v čele s 
pastorem. Během té doby přicházely okamžiky, kdy jsem slabě ucítila třeba vůni květiny nebo 
nějaký zápach, ale pak se vše zase ztratilo. Bylo to jako na houpačce, ale stále jsem doufala. 

Na konci minulého roku se mně nos ucpal docela. Stal se nefunkční, v noci jsem nemohla vleže 
pořádně spát a dýchala jsem jen ústy. V mrazivých dnech to byl docela problém. Pečlivě jsem si 
proto vybrala šikovného lékaře a po konzultaci s ním jsme dohodli termín pro operaci nosních 
dutin. Říkal, že navrácení čichu po operaci mně ale dopředu slíbit nemůže.

Nejsem žádný  hrdina a představa pobytu v nemocnici ve mně vždy vyvolávala poct paniky. V této 
pro mě nejisté době jsem jasně vnímala, že je Bůh se mnou, že mně neopouští. Asi měsíc před 
operací jsem dostala v křesťanském sboru slovo v tom smyslu, že už jsem udělala vše, co bylo v 
mých silách, že nemohu udělat  více a ať to své břemeno předám. On je ponese a pošle mně na 
ochranu své anděly. To mě naplnilo klidem a radostí. Přestala jsem se starat, co mě čeká. Má radost 
se navíc zmnohonásobila, když jsem zjistila, že se mně vrátil i čich. Bylo to  úžasné. A paradoxně 
jsem musela začít ve své mysli potlačovat myšlenku na to, abych po operaci o čich zase nepřišla.

Večer před operací jsem si náhodně pustila jedno kázání. A zrovna tam bylo slovo pro mě o tom, jak 
víra v srdci vytěsňuje strach.Ta slova se naplnila těsně před operací, kdy jsem si začala tiše zpívat a 
stále mně v hlavě zněl refrén jedné naší chvály .. a každý den je dnem zázraků...Vím, že toto jsem 
sama ze sebe neměla. Cítila jsem radost, že vše bude dobré, ne strach. Je to neuvěřitelné. Operace i 
přes jisté komplikace dopadla dobře, všichni kolem mě byli šikovní a andělé mě skutečně chránili.

Dnes svobodně dýchám, cítím vůně i zápachy a jsem šťastná. Chvála Bohu! Všechno je možné 
tomu, kdo věří.

                                                                                                        Dáša




