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V roku 1954 uverejnil časopis Reader's Digest tento skutočný príbeh. 
Mladý pastor a jeho manželka dostali za úlohu obnoviť schátraný 
kostol v centre istého mesta. Pastor a jeho manželka verili vo svoj 
chátrajúci kostol. Mysleli si, že s pomocou farby, kladiva a viery sa im 
podarí vrátiť mu pôvodný vzhľad. Spoločne sa pustili do práce. 
Koncom decembra sa však prehnala silná búrka a z vnútornej steny 
kostola hneď za oltárom spadol veľký kus omietky nasiaknutej 
dažďom. Pastor s manželkou smutne zametali neporiadok, ale 
nedokázali zakryť dieru v stene. A do Vianoc ostávali len dva dni. 
V to popoludnie sa skľúčený pár zúčastnil na charitatívnej aukcii. 
Jedným z dražených predmetov bol nádherný zlato-biely čipkovaný 
obrus dlhý takmer päť metrov. Pastor zrazu dostal geniálny nápad. 
Aukciu vyhral s ponukou šesť a pol dolára. S radosťou odniesol obrus 
do kostola a pripevnil ho na stenu za oltárom. Úplne zakryla celý otvor! 
S radosťou sa pustil do prípravy vianočnej kázne. 
Krátko pred poludním na Štedrý deň, práve keď otváral kostol, si 
pastor všimol ženu, ktorá stála v chlade na autobusovej zastávke. 
"Autobus príde až o štyridsať minút!" Zavolal a pozval ženu do kostola, 
aby sa zohriala. 
Povedala mu, že v to ráno prišla z mesta na pohovor na miesto 
pestúnky v jednej z bohatých rodín v meste, ale bola odmietnutá. Ako 
vojnová utečenka nevedela dostatočne dobre po anglicky. Žena si 
sadla do kostolnej lavice a odpočívala. Zdvihla hlavu, keď pastor začal 
narovnávať nádherný zlato-biely obrus, ktorý zakrýval otvor v stene za 
oltárom. Zrazu vstala a pristúpila k nemu s očami upretými na obrus. 
Pastor sa usmial a začal jej opisovať škody, ktoré napáchala búrka, 
ale žena akoby ho nepočúvala. Chytila záhyb látky a žmolila ho medzi 
prstami. 
"Je môj!" povedala. "Je to môj slávnostný obrus!" Otočila roh látky a 
ukázala prekvapenému pastorovi svoj vyšívaný monogram. "Môj 
manžel nechal v Bruseli vyrobiť obrus špeciálne pre mňa! Žiadny iný 
sa mu nevyrovná. Je to originál." 
Niekoľko nasledujúcich minút sa žena a pastor vzrušene rozprávali. 
Žena mu povedala, že pochádzala z Viedne. Spolu s manželom sa 
postavila nacistom a rozhodla sa opustiť krajinu. Manžel ju posadil na 

vlak do Švajčiarska a dohodli sa, že za ňou príde hneď, ako prevezie 
cez hranice vybavenie ich domácnosti. Už ho však nikdy viac nevidela. 
Neskôr sa dozvedela, že zomrel v koncentračnom tábore. "Vždy som 
si myslela, že je to moja chyba - že som odišla bez neho," povedala. 
"Možno všetky tie roky putovania z miesta na miesto mali byť pre mňa 
trestom." Duchovný sa ju snažil utešiť a vyzval ju, aby si obrus vzala 
so sebou. Odmietla. Potom odišla. 
Ešte v ten deň, po skončení Vianočnej bohoslužby, stál pastor pri 
dverách a podával ruky odchádzajúcim veriacim. Mnohí ľudia mu 
hovorili, že kostol vyzerá krásne. Jeden muž v stredných rokoch, 
miestny hodinár, vyzeral dosť zmätene. "To je zvláštne," povedal s 
miernym prízvukom. "Pred mnohými rokmi sme s manželkou - nech 
odpočíva v pokoji - mali presne takýto obrus. U nás doma vo Viedni 
ho manželka dávala na stôl," usmial sa, "len keď prišiel biskup na 
obed." 
Pastor bol zrazu celý vzrušený. Hodinárovi povedal o žene, ktorá v ten 
deň prišla do kostola o niečo skôr. Prekvapený hodinár chytil pastora 
za ruku. "Môže to byť pravda? Žeby bola nažive?" 
Spoločne kontaktovali rodinu, ktorá ju pozvala na pohovor. Potom sa 
v pastorovom aute vybrali do neďalekého mesta. A na deň Narodenia 
Pána, tento muž a jeho žena, ktorí boli toľko rokov odlúčení, sa opäť 
stretli. 
Manžel a jeho žena boli dlhé roky oddelení, ale zhoda okolností s 
obrusom ich opäť spojila. Božia dobrota ich znova spojila. Boh ich 
priviedol do vzájomného náručia a prítomnosti cez "domnelú" tragédiu 
spôsobenú silnou búrkou. 
Boh chce urobiť to isté s nami - znovu nás spojiť navzájom, priviesť 
nás do jeho náručia a prítomnosti. Boh chce, aby sme napriek tieňom 
pochybností vedeli, že existuje a že mu na nás osobne záleží - ako na 
manželskom páre a ich obruse - aj vtedy, keď sa zdá, že búrky života 
vytvárajú namiesto krásnych stretnutí trhliny. Sláva nech je Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. 


