
Dobrá zpráva pro Tebe od…Dáši 
 Pocházím z nevěřící rodiny, mám dva bratry a já jsem věkově uprostřed. Žila jsem 

takový obyčejný, klidný život. Byla jsem pilná ve škole, vždy slušná, tichá dívka nemající 

žádné problémy. Vlastně mi nic nechybělo. Naše rodina byla úplná a máma s tátou mě měli 

rádi. 

 Starší bratr Martin byl jiný. Učil se hůř, měl čtyřky, různá napomenutí učitele atd. 

Poslouchal rád metalovou hudbu a později začal kouřit marihuanu. Nevím, zda zkusil i jinou 

drogu, ale i tak toho bylo až až. Když začal jezdit na učňák do Pardubic, potkal tam jednoho 

křesťana. Ten ho pozval k nim do církve. Bylo to Křesťanské společenství. Oslovilo ho to, co 

tam slyšel, a proto začal tento sbor pravidelně navštěvovat. 

 Po nějaké době uvěřil, že Ježíš je Syn boží a že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Věřil, že 

Ježíš žije a má ho rád. Prožil také křest v Duchu svatém. To znamená, že byl naplněn Boží 

mocí, pokojem v srdci a bytostně cítil Boží lásku. Jedním, z projevů tohoto křtu bylo, že se 

začal modlit cizím jazykem. Je to dar Ducha svatého a Bůh si ten jazyk používá, aby se skrze 

nás mohl modlit za lidi. 

 Martin se hodně změnil. Byl laskavější, slušnější, neposlouchal metalovou muziku. 

Teď poslouchal písně chval. Ne žádné chorály, ale moderní písně, které oslavují Boha. 

Vyprávěl mně i mému mladšímu bratrovi o Ježíši a dal nám přečíst Nový Zákon (část Bible). 

Ježíšovy skutky, které dělal zde na Zemi, mě uchvátily. Rychle se stal mým hrdinou. Martin 

také vyprávěl o lidech, se kterými se setkával v církvi. Byla jsem zvědavá a chtěla jsem 

poznat to, co tak změnilo mého bráchu. 

 Když dostudoval v Pardubicích, dostal kontakt na sbor Jednoty bratrské v Mladé 

Boleslavi. Nechtěl, abychom šli hned s ním, a o to víc jsme byli zvědaví. Zjistili jsme, že se 

v Boleslavi v tomto sboru schází vždy v pátek mládež a tak jsme šli podívat všichni tři. Byla 

tam úžasná parta mladých lidí. Cítila jsem se tam velice dobře a velmi pěkně nás přijali mezi 

sebe. 

 Navštěvuji tento sbor již 20 let. Tehdy mi bylo 16 let. Jsem ráda, že patřím do Boží 

rodiny. Vím, že mě Bůh miluje, že slyší mé modlitby. Modlila jsem se za své rodiče a i oni 

uvěřili a byli pokřtěni. Modlila jsem se za svého manžela a Bůh mi ho dal v pravý čas. 

 Máme 4 předčasně narozené děti, ale zdravé a krásné, a i to jsou vyslyšené modlitby. 

Žiji denně s Bohem a je mou velikou oporou, silou a nadějí. Taková zkušenost se předat nedá. 

Musí se zakusit. 

Dáša 

 


