,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť.,,(Mt 11, 28)
Dostalo sa mi tej milosti stráviť 4 dni oddychu v Centre švajčiarskej misie viery v Prameni
na Súši pri Starej Turej. Bola som unavená, možno vyčerpaná, či už fyzicky, psychicky, duchovne,
pre bolesti chrbta dlhodobo bez poriadneho spánku. Pán farár mi na to povedal, choď na Súš,
vypni a oddychuj, potrebuješ to. Čakajú ťa... Myslel tým domácich, ktorí ma čakali...
Ale čakali ma najmä dni bez akýchkoľvek povinností. Stačilo prísť k stolu na obed a na
večeru, ak chcem stolovať s domácimi. Pracujem v zdravotníctve, mám pod sebou zopár ľudí, čo
znamená množstvo pracovných, ale aj súkromných telefonátov, SMS, emailov, odkazov cez
aplikácie. Keď ľudia potrebujú radu, pomoc, nemôžete im povedať „nie“.
V cirkevnom zbore slúžim ako zborová dozorkyňa a zároveň vediem detskú besiedku. Aj
tieto služby, i keď sú krásne, aj keď ich robím pre Pána a z lásky k Nemu, sú veľmi náročné.
Zorganizovať ľudí, odpovedať na ich otázky, každý je iný, často je to ťažké... mnohí to poznáte.
A odrazu nič... ticho, samota... knihy, krásna príroda, ľudia starajúci sa o vás. Najprv mi to
znelo ako niečo, čo sa určite nestane, sen, mne to nebude dopriate, hovorila som si, určite do toho
niečo príde atď. Nie, sen sa stal realitou. Čakala ma krásna, útulná izba. (Na Súši som bola
veľakrát, spala som už skoro vo všetkých izbách, ale v tejto ešte nie :))) Na posteli je položená
kartička s veršíkom z Izaiáša 40, 29: „On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť.“ (snáď
mi to Pán dá).
Ten pocit, nemusieť si nadstaviť budík, nikam sa neponáhľať. Čas odložiť mobil,
skontrolovala som ho trikrát denne a odpovedala len na najnutnejšie veci. Keď žijete v neustálom
kolobehu, povinnostiach, úlohách, pomoci iným, je pre vás toto miesto ako oáza. Oáza, kde sa
môžete zastaviť, premýšľať, modliť, pýtať sa Pána, hľadať Jeho vôľu v rozhodnutiach. Dve noci sa
mi podarilo spať relatívne bez bolesti. Prečítala som 3 knihy. Denne chodila na 2-3
hodinové prechádzky, trávila čas v tichu prírody. Mobil zostal na izbe. Rada fotografujem, ale
odrazu to nebolo o fotení ľudí a nejakej akcie. Ale o uvedomovaní si krásy a dokonalosti kvetov,
jarnej prírody okolo mňa. Zobrala som si knihu, sadla si na lúke a čítala. Pán mi doprial aj krásne
počasie. Večer som sa mohla zúčastniť aj krátkeho biblického zamyslenia, ktoré si domáci vždy
robia.
Prameň na Súši je miestom, kam som už priviedla viacerých ľudí. Vždy to bola skupina, či
už mládeže, ktorú som organizačne viedla, konfirmandov, rodinné spoločenstvo. Vždy bolo na
Súši veselo, hlučne, kopec ľudí, detí. Teraz som mohla spoznať toto miesto inak. Mám akúsi
vlastnosť pomáhať, kdekoľvek vidím tú potrebu. Nezaprela som sa, často som sa pýtala, s čím
vám treba pomôcť, čo mám robiť? (v centre pestujú ovocie, zeleninu, kvety, chovajú domáce
zvieratá). Odpoveď bola oddychovať, si tu na dovolenke. Smiali sa na mne, ako s tým sama v sebe
bojujem... nakoniec ustúpili a dovolili mi pomôcť s umývaním riadov :)))
Odporúčam každému, Pán nám chce dať aj odpočinok.
(Ak máte záujem o bližšie informácie o Centre Prameň na Súši, rada vám ich poskytnem
osobne).
Zuzana Medveďová

