
Vždy přemýšlím, co napsat, abych 

čtenáře příliš nenudila a zároveň mu předala 

něco, co se mezi námi ženami na setkáních 

děje. Přiznám se, že se mi mnohem lépe píše 

reportáž z klučičího víkendu, protože to je o 

nějaké akci. Ale na setkáních pro ženy jde o 

lásku, krásu, něhu apod. Prostě o emoce a ty 

se jen těžko popisují. Ty se musí prožít a zažít.   

Na každé setkání se netrpělivě těším. Vždy jsem zvědavá, jaký bude stůl, co 

budeme jíst dobrého, jaké bude překvapení a co 

nového Vlaďka řekne o našem ženství.  

K duchovnímu růstu patří změna našeho já. 

Nemusíš čekat na správné emoce, čas, stačí se pro to 

rozhodnout. Když 

ztratíš svůj život, tak 

ho v Kristu Ježíši 

nalezneš.  

Co tě napadne, když pomyslíš na sebe? Kdo 

vlastně jsi?  Věříš, že tě Bůh bezpodmínečně miluje 

takovou, jaká jsi? Že jsi jeho milovaná princezna, že za 

tebe zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvým 

z lásky k tobě? Nebo si neustále říkáš, jsem hrozná, 

k ničemu, … Máš nasazeny slepecké černé brýle a 

zavřené oči a když ti Bůh říká, jsi pro něho hezká, tak 

ty to nevidíš a neustále ve své mysli Bohu říkáš: Jak jsi 

mě to Bože stvořil? Chci být jako moje kamarádka, 

známá… 

Boží oči jsou plné lásky, když na tebe hledí. Boží láska nesouvisí s tím, jak se 

chováš, ale změníš se, když vidíš, jak tě miluje. Není to jednoduché odložit své staré já. 

Potřebujeme se k tomu cítit bezpečně. Ale my můžeme nalézt bezpečí v našem 

zachránci Ježíši Kristu a nemusíme se ho bát. 

 

 



 

Nejvíc se mi líbil příklad se 

zahradou. Vlaďka měla obrázek 

krásné zahrady. Jen si do ní sednout 

na lavičku a kochat se 

různobarevnými květinami. A přesně 

takovou nádhernou zahradu si můžeš 

udělat ve svém nitru. Jen se do té 

zahrady vchází dveřmi s nápisem: Jsi 

milované Boží dítě. A květiny jsou 

Boží slova z Bible, ušlechtilé 

myšlenky, které nejsou z tohoto 

světa. A když nesázíš ušlechtilé 

myšlenky, které mají zázračnou moc 

měnit náš život, tak pak roste plevel 

v našich duších.  Každý den můžeš 

zasadit jednu rostlinku s Duchem 

svatým a pak si tam v té zahradě 

můžeš odpočinout. Záleží komu a 

čemu budeš věřit.  

 

 

Napadl mě příklad z mého života. 

Dlouho jsem si myslela, že mi Bůh nemůže 

odpustit všechny moje hříchy. Že jen nějaké 

a že zbytek musím zatajit.  Ale pak mi Duch 

svatý poslal rostlinku: „Dobrořeč, duše má, 

Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému 

jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu a 

nikdy nezapomínej, co vše vykoval. On 

odpouští všechny tvé viny … 

 

Už se těším napříště, Vlaďka slíbila, že o zahradě bude ještě řeč…. 

 

 

 



 

Překvapení  

 V říjnu si pro nás úžasné baletní kreace na křesťanské chvály připravily Jasminka a 

Salome Klimešovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V listopadu jsme dostaly dárky od dvou sester. Od jedné český překlad chvály 

Change (Změna) od Tracy Chapman a druhá nás potěšila chilli papričkou z vlastní 

zahrádky. 

 Pochutnaly jsme si na objednané sírové a salámové pizze.  

 

Ráda bych tě chtěla pozvat na příště. Odhoď všechen svůj strach a přijď zažít něco 

jedinečného, co se slovy nedá vyjádřit… Můžeš do svého nitra zasadit rostlinku: „V lásce 

není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší 

muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“ (1. Jan 4, 18) 
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