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Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a
mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.  Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu,
a málokdo ji nalézá.  (Matouš  7,13-14) 

                                          
                                                                    

Velikonoce  
Název „Velikonaoce“ v sobě nese starý příběh,
který se odehrál před mnoha tisíci lety v Egyptě.
Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové
(Židé).  Ti  po  různých  peripetiích  jedné  noci
Egypt  opustili,  protože  v  něm  nechtěli  déle
vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy
tak významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i
naše Velikonoce. Tedy tento svátek byl a je úzce
spojený s myšlenkou svobody.
O  Velikonocích  byl  v  Jeruzalémě 
ukřižován Ježíš Kristus
O několik set let později na Velikonoční svátky,
kdy si  Židé připomínali  vyjití  z Egypta,  byl v
Jeruzalémě ukřižován Ježíš. Tvrdil,  že existuje

nejen  otroctví  doslovné,  ale  i  otroctví,  kdy
člověk dělá  věci,  které  nechce a ze kterých si
nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu k
tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali,
jak cesta  poznání  Boha vypadá,  odpovídal,  že
on sám je  cestou.  Tvrdil,  že  kdo v  něj  uvěří,
získá  věčný  život.  Za  tato  slova  byl  nakonec
popraven. Po třech dnech ale vstal  z mrtvých.
Mnozí  tvrdí,  že  se  jedná  o  legendu,  jenže
prázdný  hrob  tehdy  nezpochybňovala  ani
Ježíšova  opozice,  všichni  se  mohli  přesvědčit,
že v hrobě není. Navíc se ukázalo, že to, co o
sobě Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy že je Boží
Syn  a  že  dokonce  má  moc  i  nad  smrtí.
Velikonoce  tedy  pro  křesťany  znamenají
připomenutí  Ježíšova  ukřižování  a
zmrtvýchvstání.



Toužíme  milovat  a  být  milováni, 
ale nezvládáme to
Důležitější  než  připomínka  je  ale  význam
Velikonoc. Tento svátek slavíme na jaře, a proto
někdy říkáme „svátky jara“. Možná, že někteří
lidé cítí při návratu jara „novou mízu“, a někdy
dokonce  i  uprostřed  našich  měst  cítíme  nový
dech života. Velikonoční poselství ale ukazuje,
že existuje ještě jiná dimenze života, než tento
život časný. Ukazuje nám, že kdesi hluboko v
nás nosíme touhu po dokonalosti,  kráse, lásce,
porozumění,  hodnotě  a  dalších  úžasných
vlastnostech.  Problém  ale  je,  že  vždy
narážíme… nikoli hlavně na druhé lidi,  ale - i
když si to neradi přiznáváme, sami na sebe. Na
svoje  sobectví,  pohodlnost,  někdy pocity viny
atd. Tyto a další vlastnosti nám brání, abychom
dosáhli tužeb, které jsem zmínil. Občas se jich
sice dotýkáme a zakoušíme je, ale pak jakoby se
rozplynuly. A právě v tom tkví základní lidský
problém, o kterém Ježíš mluvil jako o „otročení
hříchu“. Na jednu stranu cítíme probouzející se
život, toužíme milovat, být milováni, ale pak se
stane, že to zase někde nezvládneme. A toto nás
odděluje nejen od lidí, ale i od Boha.
Vnitřní svobodu může zakusit každý z nás
Dobrá  zpráva,  která  shrnuje  velikonoční
poselství, je, že existuje řešení. Tak jako kdysi o
Veliké noci vyšli Izraelci do svobody, můžeme
vnitřní svobodu zakusit my. Jak? 
Skrze  odpuštění,  které  dává  Ježíš  Kristus
všem,   kdo  o  to  stojí  a  skrze  víru  v  Něj.
Velikonoce  jako  svátky  probouzejícího  se
života,  ukazují  na  Boha jako na  dárce  života,
kterému není nikdo lhostejný.  Nikdo.

(David Novák, CB Praha)

<><

Princip pračky 
 Stojím  v koupelně  a  pozoruji  otáčející  se
buben,  v dnešní  době nic zvláštního.  I  já peru
automaticky  přes  30  let  a  užívám  si  to.

Vzpomínám  na  dobu  své  první  mateřské
dovolené,  když  mi  mou  Tatramatku  přišel
technik slavnostně zapojit. (To se to pak praly
látkové  pleny!)  Vysvětlil  mi  tehdy,  že
automatická  pračka  pere  na  principu
vzájemného tření prádla o sebe, čímž se tkanina,
za  pomoci  prášku,  zbavuje  špíny.  „Železo  se
ostří  železem  a  jeden  ostří  tvář  druhého“ ,
napadá mě verš z Přísloví 27,17. Brzy vysvětlím
souvislost. 
  Naše  babičky  to  měly  náročnější  –  prádlo
namočit  den  předem,  bílé  vyvařit,  ostatní
postupně zpracovat vlastníma rukama na valše v
mydlinkách,  nebo  v pozdější  vymoženosti  –
vířivé  pračce.  Máchat  ve  vaně  a  pořádně
vykroutit. Práce na celé dopoledne, k obědu jen
rychlovka  -  dneska  je  velké  prádlo,  není  čas.
Vypraného prádla jsme si museli vážit a snažit
se o to, abychom se zbytečně neušpinili a oděv
nepoškodili. Dalo to přece hodně práce. 
 Dnes to máme zařízeno jinak. Zvolíme správný
program,  použijeme  vhodný  prací  prostředek,
nastavíme  optimální  teplotu  a  zmáčkneme
tlačítko start. Dnešní automatky mají i speciální
programy  pro  silně  znečištěné  prádlo,
opakované  máchání,  apod.  V některých
případech je potřeba použít odstraňovač skvrn,
aby prádlo zase vypadalo slušně.
  Napadá  mě,  že  s námi  lidmi  je  to  vlastně
podobné. Při putování životem je těžké zůstávat
naprosto čistý,  a to i přes veškerou snahu. Na
tomto světě  poznamenaném hříchem je  takřka
nemožné se neumazat. To dokázal jen jediný –
Syn Boží, Ježíš Kristus, který opustil slávu nebe
a skrze vtělení se narodil na naši zem. Přesněji
řečeno – vstoupil  do našeho lidského marastu.
Po svém křtu v Jordánu byl veden na poušť, kde
odolal všem pokušením ďábla a vrátil se v moci
Ducha svatého. On jediný byl bez hříchu. 
  O  šmouhy  a  fleky  všeho  druhu  (někdy  i
trhance) naše duše nemá nouzi, v tomto směru
jsme,  doufám, všichni  realisté.  Někdy stačí  jít
nesprávnou  cestou,  někam  se  přichomýtnout,
nevyhnout se včas blátu, nerovnosti v terénu, o
něco nebo o někoho zavadit. I obyčejné, stále se
opakující  všední  starosti  způsobují  jakousi
zašedlost.  No  a  někdy  nás  umažou  druzí.  To
když hodí hrstí bláta pomluv nebo plivnou slinu
pohrdání. Třeba i proto, aby nás hezky srovnali
na  svoji  úroveň.  A když  se  jim  povede  nás
naštvat, mají vyhráno. 



   Všichni víme, že prádlo není všechno stejné.
Jsou  to  kousky  různého  materiálu  a  různého
stupně znečištění, je třeba prát na různou teplotu
a  každý  materiál  vyžaduje  použití  různých
prostředků.   Jiný postup vyžaduje bílá  bavlna,
jiný  tmavé  prádlo,  jiný  třeba  vlna.  Kousek
oděvu,  který  je  potřísněn  neodstranitelnými
skvrnami,  je  pro  nás  nepřijatelný  a
nepoužitelný. 
  Z podobných důvodů je tak důležité  se před
každou Večeří Páně znovu připravit na setkání
s Bohem i bližními. Asi tak, jako prádlo, které
nosíme, nestačí vyprat jen jednou. Je nutno prát
opakovaně,  podle  potřeby.  Nejdřív  je  dobré
nechat  proběhnout  „předpírku“  pokání  a
omluvy. Vyznat Bohu své hříchy, selhání a pády.
Poprosit  o  očištění  vzácnou  krví  Kristovou,
která  je  jediným  účinným  a  univerzálním
prostředkem na skvrny všeho druhu, i desinfekcí
naší  duše.  Nemusíme  si  nic  namlouvat,
duchovní  skvrny  by  jiným  prostředkem  byly
neodstranitelné. A takto očištěni, ve vyběleném
rouchu  své  duše,  teprve  přistoupit  ke  Stolu
Páně,  předobrazu  svatby Beránkovy,  abychom
s Ním měli obecenství. Nikdo přece, zvláště pak
nevěsta,  nepřijde  na  svatbu  v ušmudlaném,
flekatém, nebo dokonce páchnoucím oděvu. To
by byla nepředstavitelná urážka osoby ženicha i
svatebčanů a znevážení celé slavnosti. 
  Nicméně, věřím, že Bůh, náš vševědoucí Otec,
v tom  měl  od  počátku  jasno.  On  ví,  co  děti
dovedou a předpokládal, že Adam a Eva mohou
padnout. Ve své moudrosti připravil řešení pro
ně i pro jejich potomstvo. Do každého z nás vidí
jako  do  sklenice.  Zná  naše  silné  stránky  i
slabiny.  Ve  své  lásce  a  soucitu  proto  učinil
příslušná opatření:
„Pojďte,  projednejme  to  spolu ,  praví
Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat,
zbělejí  jako  sníh,  i  kdyby  byly  rudé  jako
purpur, budou bílé jako vlna.“ Izajáš 1,18
Potom, očištěni a vykoupáni skrze oběť Ježíše
Krista,  můžeme  Bohu  přinést  i  své  modřiny,
boule, šrámy, všelijaká zranění a špatně se hojící
jizvy. Poprosit o jejich vyčištění Kristovou krví
a potření hojivým olejem Ducha svatého. Tělo
Páně  a  Jeho  krev  je  naším  životem  a  naším
lékem. 
  A pak,  když  se  vracíme  zpět  do  běžného
života,  snažit  se  z úcty  k  Bohu  nebýt  hned
„kačena“,  která  se  venku  okamžitě  a  bez

rozmýšlení rozběhne do nejbližší  kaluže.  Snad
se někomu může zdát, že přeháním. Jsme přece
holt takoví. Koneckonců – Kristovy krve je dost
pro všechny ... Musíme si ale uvědomit, že tento
„čistící  prostředek“  je  nesmírně  drahý.  Žádný
člověk  na  světě  není  tak  bohatý,  aby  byl
schopen si ho jen tak pořídit. Stál život Božího
Syna, a to kvůli nám. Je zdarma, darován pouze
kajícímu hříšníkovi.  Pouze z milosti.  
 Myslím, že takovýto „princip pračky“ neplatí
jen  pro  dnešní  dobu.  Podíváme-li  se  do
minulosti,  historie  se  stále  opakuje.  Kolik  už
bylo dobyvatelských válek, hromadění majetku,
rozkvětu  vědy  a  umění,  kolik  významných
staveb,  divů  světa.  Kolik  vyspělých civilizací,
po kterých dnes zbyly jen rozvaliny. Vzestup –
výška - pýcha – a pád. A znovu: vzestup – výška
– pýcha - a pád. Stále to stejné opakující se po
tisíce  let.  Homo  sapiens  –  člověk  rozumný,
avšak nepoučitelný. 
  Člověk sám, z vlastní snahy, z vlastních sil, se
točí stále dokola v bludném kruhu a nemůže si
pomoci.  Asi  tak,  jako  pračka  bez  pracího
prostředku  špínu  nerozpustí.  Hřích  znamená
pád,  destrukci,  smrt.  Ale  ti,  kdo  pochopí,  že
potřebují  Spasitele,  kdo  se  podrobí  jeho
„programu  záchrany“,  nastavenému  pro
konkrétní  život  každého  z  nás,  ti  určitě
nevypadnou na konci pracího procesu jen jako
vyždímaný hadr. Jde o to, absolvovat celý tento
proces až do konce. Být ochotni něco riskovat.
Kontaktem s ostatními, kteří jsou v tom s námi,
získat poddajnost a nechat proniknout očišťující
svatou krev Kristovu našimi skvrnami. Někdy to
může  pěkně  drhnout  i  pálit,  někdy  žijeme
doslova  s pocitem,  že nás  zatopily vody a jde
nám hlava kolem. Ale Bůh, který každého z nás
zná  osobně,  ví  přesně,  jaký  program  komu
nastavit. 
  Podstatné je, abychom nakonec ze  všeho vyšli
očištěni  a  Bohu  přijatelní.  Jak  jinak,  je  přece
psáno:  „´Radujme se a jásejme a vzdejmu mu
chválu;  přišel  den  svatby  Beránkovy,  jeho
choť  se  připravila  a  byl  jí  dán  zářivě  čistý
kment, aby se jím oděla.´  Tím kmentem jsou
spravedlivé skutky svatých.“  Zjevení 19,7-8
  Vlastně nic nového pod sluncem, přemýšlím,
když  pak  věším  prádlo  na  šňůru.  Jestlipak
vynálezce  automatické  pračky  napadlo,  že
vlastně kopíruje Boží princip? 

(Karla Došková)



<><
Jestliže od hořící svíce zapálím jiné 
svíce, ohně neubude, ale naopak světlo 
bude jasnější. 
Jestliže svědčím druhému o své víře, moje
víra neslábne, ale zesílí. 

<><

Bylo mi celkem jedno, jestli umřu!
(svědectví)
  Toto mé svědectví jste už asi  mnozí slyšeli,
bylo  to  v  dubnu  1997,  asi  týden  před  mým
křtem na vyznání víry v Pána Ježíše Krista jako
svého osobního Spasitele.  Chtěla jsem veřejně
vyznat  svoji  víru  v  Něho  a  také  rozhodnutí
následovat Ho jako svého Pána. Narodila jsem
se v září  1947 a můj křest  se  konal  27.dubna
1997, když mi bylo téměř 50 roků. Jak jsem k
tomuto rozhodnutí dospěla a proč tak pozdě?
  Můj  životní  příběh  by  byl  velmi  dlouhý.
Pokusím se  to  všechno zkrátit,  ale  je  to  dosti
nesnadné.  Některé  věci  prostě  pominout
nemohu, protože je zpětně pokládám za klíčové.
O Bohu jsem poprvé slyšela v nedělní škole v
šumperském sboru  BJB,  kam mě vodila  moje
věřící maminka. Chodila jsem tam ráda. Líbily
se mi příběhy z Bible, písničky a taky to, že tam
na  mě  byli  hodní.  Tatínek  byl  nevěřící  a  s
maminkou měli  na naši výchovu dost rozdílné
názory.  V dospívání jsem přestávala chodit  do
nedělní školy a po nastoupení na střední školu
jsem s tím skončila úplně. Neměla jsem jasno v
mnoha věcech. Bible se mi zdála plná chyb  a
nevěrohodná.  Názory  křesťanů  mně  připadaly
zastaralé, nemoderní a pro mě nepřijatelné. Snad
největší  problém  mi  působilo  rozdílné  pojetí
vzniku  života  na  zemi  –  stvořen  podle  Bible
nebo  evoluce??  Byla  jsem  z  toho  naprosto
dezorientovaná a zmatená. Nevěděla jsem, čemu
mám věřit. Pána Boha jsem tehdy na hodně let
opustila a rozhodla se žít podle svých vlastních
představ. 
   Vdala jsem se za nevěřícího manžela. Spolu
máme dvě dcery. O Bohu jsem jim nic neříkala,
vždyť  jsem  sama  měla  plno  pochybností  a
nezodpovězených otázek. Připomínala jsem jim
jen to,  aby se  nikomu neposmívaly  za  víru  v
Boha a za to, že někdo chodí do kostela. A ony
to  respektovaly.  V  manželství  jsem  nebyla

spokojená. Přesto, že jsem měla manžela, cítila
jsem  se  sama.  Provázela  mě  stále  únava  a
vyčerpání,  utrhovala  jsem se  na  manžela  i  na
děti.  S  manželem  jsem  se  často  hádala  a
normální  komunikace  mezi  námi  vázla.
Uvažovala jsem několikrát i o rozvodu.  Asi ve
věku dvaceti pěti let se u mne začaly vyskytovat
vážné zdravotní problémy. Byla mi doporučena
operace, ale jelikož mladší dcera měla pouhé tři
týdny,  operaci  jsem odložila.  Dodržovala jsem
velmi přísné diety a starosti o dvě malé děti mi
ještě víc komplikovaly můj už i tak neradostný
život. Byla jsem velmi podrážděná a nervózní,
provázely mě sklony k depresím a začala jsem
se zabývat i  myšlenkou na sebevraždu. Asi ve
třiceti  letech  se  bolesti  stupňovaly  a  byly
opravdu nesnesitelné.  To mě donutilo konečně
jít na operaci, která byla velmi těžká. Po ní se
přidaly  různé  komplikace:  vysoké  horečky,
vnitřní  krvácení,  zánět  slinivky,  zánět
pohrudnice s  výpotkem a další  věci.  Po celou
dobu  jsem nemohla  nejenom  jíst,  ale  ani  pít.
Hlavně  žízeň  byla  nesnesitelná.  V té  době  se
velmi změnil  můj žebříček životních hodnot a
za hrníček čaje bych dala cokoliv. Nastala krize
a tři dny se rozhodovovalo o mém bytí či nebytí.
I  když byly mé dcery malé,  pět a devět roků,
bylo celkem jedno, jestli umřu nebo ne. Hlavně
jsem to už chtěla mít všechno rychle za sebou.
Život mě nebavil a postrádal pro mne jakýkoliv
smysl. Primář mi velmi domlouval, že bych se
jako maminka malých dětí měla vzchopit a chtít
žít aspoň kvůli nim. Já jsem naopak doufala,že
snad dostanou lepší maminku, než jsem byla já. 
   V neděli za mnou přijela moje mamka a velmi
plakala.  Bylo mi jí  líto.  Mimo jiných věcí  mi
řekla i to, že se za mne modlí nejen ona, ale i
celý šumperský sbor. To mě velmi překvapilo a
svým  způsobem  i  dojalo.  Když  odjela,
přemýšlela  jsem o tom všem, co mi řekla.  Po
delším uvažování o všem možném jsem dospěla
k názoru, že bych mohla Pána Boha vyzkoušet.
Večer  jsem mu slíbila,  že  pokud se uzdravím,
začnu se více zajímat o něho i o Bibli. Na svůj
slib jsem nezapomněla. Po nějaké době, když mi
bylo trochu lépe, jsem znovu začala číst Bibli.
Začala  jsem  pěkně  od  začátku  –  od  Starého
zákona a ještě navíc v kraličtině. Velmi jsem se
snažila,  ale  nešlo  to.  Bible  se  mi  zdála
nesrozumitelná.  Vnímala  jsem  ji  jako  samý
příkaz, zákaz a k tomu ještě plno násilí a trestů.



A znovu můj problém: stvoření nebo evoluce?
Bibli  jsem opět  odložila  s  tím,  že Pánu Bohu
vůbec nerozumím. 
   Když jsem pak přijela na návštěvu za mamkou
do  Šumperka,  svěřila  jsem  se  jí  s  tímto
problémem.  Následovala  bouřlivá  diskuse,
první,  ale  zdaleka  ne  poslední.  O  některých
věcech,  které  mi  řekla,  jsem  musela  hodně
přemýšlet. 
 Jednou  mě  přijela  navštívit  i  s  bratrem
kazatelem  Tučkem,  kterého  jsem  měla  již  od
dětství velmi ráda a vážila jsem si ho. Záviděla
jsem mu jeho klid, vyrovnanost, pokoj i víru v
Boha. Věděla jsem, že má něco, co já nemám a
co  mi  chybí.  O  některých  věcech  jsme  spolu
mluvili,  ale nic mi nevnucoval. Když odjížděl,
daroval  mi  malou  knížečku  „Hledáme  pravé
štěstí“ a také písemný návod, jak číst Bibli, čím
nejlépe začít a přidal některé další rady. 
  Koncem  osmdesátých  let  jsem  se  začala
zajímat  o  zdravý způsob výživy – alternativní
medicínu, psychotroniku, jógu, hnutí New Age,
reinkarnaci,  homeopatii  a  spoustu  dalších
podobných věcí. Nakoupila jsem si hodně knih s
touto tematikou a také časopisů. Zajímala jsem
se o všechny novinky a doslova jsem to hltala.
Bylo to pro mě veliké nadšení  a zdálo se, že
jsem  konečně  našla  to  pravé.   Dostal  se  mi
ovšem do rukou i  časopis  SALVO, ETHOS a
Zápas  o  duši.  Mamka  mi  začala  půjčovat
časopis  Rozsievač.  To  už  bylo  něco  jiného.
Objednala  jsem  si  knihy  „Modlitba“,  třídílný
křesťanský kurz „Křesťanství pro začátečníky i
pokročilé“  a  také  knihu  od  ing.  P.  Steigera
„Zápas  o  duši“.  Za  tuto  knihu  jsem  dodnes
velmi  vděčná.  Velmi  mi  pomohla.  Vrátila  mi
důvěru v Bibli a tím i v Boha. Najednou jsem si
uvědomila,  proč  věřím  všem  těm  moderním
věcem  a  nevěřím  tomu,  co  jsem  slyšela  v
dětství. Pořídila jsem si novou Bibli a začala ji
znovu číst. V té době jsem se už i modlila. To,
co jsem četla v Bibli, mne tentokrát přitahovalo
a  bylo  to  něco  úplně  jiného.  Velmi  mne  to
oslovovalo.  Začala  jsem  hledat  společenství
věřících lidí, které by aspoň trochu odpovídalo
mým představám. 
   Koncem roku 1992 jsem poprvé vstoupila do
kostela  Českobratrské  církve  evangelické  v
Hranicích. Způsob kázání, písně i modlitby mi
částečně připomínaly to, co jsem si pamatovala
z dětství. Příští neděli mě to tam táhlo znova a

začala jsem chodit pravidelně.  Postrádala jsem
ale  vyučování  a  nějaké  bližší  společenství.
Nakoupila jsem si tedy další křesťanské knihy,
časopisy a  začala  studovat  sama.  Hodně  jsem
četla Bibli. V té době vznikal v Hranicích sbor
Církve  bratrské  a  já  začala  chodit  i  tam.
Shromáždění bylo 2x týdně,  domácí  skupinky,
modlitební setkání, vyučování, krásné chvály a
další věci. Bylo to něco docela jiného, než jsem
dosud znala. 
  Asi po dvou letech pravidelného chození do
kostela jsem si uvědomila, že toho o Pánu Bohu
už hodně vím, ale nepřijala jsem to srdcem.  A
pokud chci, aby změnil můj život, musím Mu
to říct a přijmout Ho do srdce.  Chystala jsem
se  na  gruntovní  úklid  v  srdci  i  v  bytě.
Uvědomila jsem si propast všech hříchů, které
mě od Boha oddělují.  Vyčistila jsem skříně a
knihovnu  od  všech  závadných  knih  a
časopisů, které jsem předtím četla a všechny
jsem je spálila. Ulevilo se  mi.  Poklekla  jsem
před  Bohem a  vyznala  jsem Mu všechny své
hříchy  nahlas  a  jmenovitě  a  prosila  za  jejich
odpuštění.  Přijala jsem Pána Ježíše za svého
osobního Spasitele a Pána a vydala Mu svůj
život. Pocítila jsem radost, pokoj a jistotu, že mi
mé hříchy odpustil.  Od té doby se začal můj
život měnit k lepšímu. Změnily se mé vztahy k
manželovi,  dětem  i  ke  všem  ostatním  lidem.
Začali  si  toho všímat  i  mí známí a ptát  se na
příčinu.  Pán  Ježíš  mě  zbavil  chorobného
strachu,  pocitů  úzkosti,  nervozity  a  s  tím
souvisejícího  neklidu.  Přestala  jsem  se
rozčilovat nad každou maličkostí  a výrazně se
zlepšil i můj zdravotní stav. Zmizely mé sklony
k depresím a také děsivé sny, které mě celé roky
pronásledovaly. Naučila jsem se Pánu Bohu za
všechno  děkovat,  chválit  ho,  předkládat  Mu
všechny  své  obavy  a  starosti  a  všechno
projednat nejprve s Ním. Od té doby má první
myšlenka  po  probuzení  i  ta  poslední  před
usnutím patří  Jemu.  Nepřestávám Mu děkovat
za  Jeho  velikou  lásku  a  také  za  trpělivost  se
mnou. Jsem šťastná,  že je mi vždy po boku a
dává mi sílu a pokoj. 
   Rozhodnutí  pro  Pána  Ježíše  bylo  mým
nejlšpm životním rozhodnutím. Pán Ježíš je ten
nejlepší  Přítel  i  Pán,  Duch  svatý  ten  nejlepší
učitel  i  rádce  a  Bible  tou  nejlepší  a
nejzajímavější knihou, kterou lidstvo dostalo.

(Jana Hlaváčová)



OPADANÝ  VĚNEČEK

Vezmu svůj věneček, který mi opadal

do zahrad Otcových, kde květ smí znova kvést:

má duše klečící tam vypláče svůj žal,

Otec zná tajemství, jak vyrůst nad bolest.

Půjdu mu povědět svým pláčem pokorným:

"Hleď, já jsem trpěla..." On na mne pohlédne;

čas půvab vzal mým dnům a krásu tvářím mým,

leč Otec pozná mě i v bídě bezedné.

A řekne: "To jsi, ty, děvenko sklíčená ?

Tvůj krok je mátožný, asi ti chybí zem.

Mé dítě, já jsem Bůh. Neplač už, duše má,

měj dům i srdce mé. 

Pojď, vždyť už čekal jsem."

"Ó něho ! Bezpečí ! Můj Otče, znam Tě, znám !

Tvé dítě plakalo a pláč až k Tobě zněl.

Tys byl má naděje, proto Tě získávám,

v Tvých rukách najdu zas, 

co chvat můj poztrácel.

Ty neodhodíš květ, když ztratí krásu svou.

Tvá láska odpouští víc než zem nestálá.

A neztratíš jistě dceru nevěrnou,

jež neprodala nic a vše jen rozdala."

(Marceline Desbordes - Valmorová)

<><

„Já jsem ta cesta, pravda i život. 
Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“

Jan 14,6

<><
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