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Tuto brožuru věnuji těm, kdo mě zachránili  
v kritických okamžicích mého života tím,  
že mi předali něco ze své moudrosti  
a poskytli mi svou podporu a lásku.  
Jsou jimi:



Můj profesor Starého zákona Dr. John Hartley, který  
mi vysvětlil koncept Ježíše jako Příbuzného – Vykupitele, 
což navždy změnilo můj život a mé duchovní poslání.

Můj milující manžel Patrick, který plně přijímá Ježíše 
jako našeho Vykupitele a sdílí mou vášeň jej vyznávat.

Moji strýcové a tety, kteří mi v těžkých dobách nabídli  
pomocnou ruku – Dr. Robert a Shirley Torreyovi, 
Dr. Antonio a Vivian Roblesovi.

Má milovaná babička „Omama“, Alice de Meier, která 
mě vždy utěšovala milujícími a moudrými radami.

Můj bývalý nadřízený a blízký přítel Raffi Saboundjian, 
který mně ochotně pomohl, když jsem to nejvíce potře-
bovala. Můj drahý přítel Dr. Aivars Ozolins, který mě 
vždy zachraňuje editováním mých rukopisů a dělá tak 
s úsměvem.

Moji rodiče, Dr. Juan Carlos se ženou a Alice Viera,  
jejichž nezištná láska mi umožnila představit si,  
jak velmi mě Bůh miluje.

A jako vždy Ježíš, můj Příbuzný a Spasitel,  
můj Goel (Vykupitel), jemuž není rovno.  
Nemohu se dočkat, až jej spatřím tváří v tvář.





9Děti

Pamatujete se na chvíli, když jste poprvé drželi 
v náručí své dítě? Na ty nespočetné noci, kdy jste 
seděli u postýlky a dívali se, jak vaše děťátko dý-
chá? Je těžké najít slova k vyjádření pocitů, když 
se jedná o naše novorozeňátka, naše děti. I když 
pak rostou a procházejí obtížným obdobím dospí-
vání, i když se vždy nechovají tak, jak si myslíme, 
že by se chovat měly, vkrademe se někdy do jejich 
pokoje, abychom je ve spánku pohladili po vla-
sech, protože se již nenechají pohladit, když jsou 
vzhůru. Jsou naším potěšením, naším největším 
pokladem, naší radostí. Naše láska k nim by nás 
přiměla vystoupat na vrcholky hor, překročit roz-
bouřené řeky a čelit všem možným nebezpečím. 
Myslíme na naše děti, když jsme vzhůru, sníme 
o nich v noci (někdy o nich sníme také ve dne). 
Jsou pro nás vším!
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Jak byste se cítili, kdyby vám jednoho dne bylo 

vaše dítě odebráno? Jaký by to byl pocit, kdyby 
nějaký únosce přemluvil vaše dítě, aby šlo s ním? 
Kdyby jej podvedl a namluvil mu, že vy to s ním 
nemyslíte dobře, že mu zabraňujete v tom, aby na-
lezlo pravé štěstí. Co byste byli ochotni obětovat, 
abyste jej zachránili? Vaši čest? Bohatství? Život? To 
všechno?

V této knížce najdete příběh Boha a jeho dětí. 
Jeho lásky k nim. Jeho nadšení z toho, že je má. Je to 
příběh o jeho úmyslu být navěky s nimi. A je to také 
příběh únosu Božích dětí a toho, co On udělal a co 
obětoval, aby je zachránil. Bůh prostě odmítl trávit 
věčnost bez nich – bez vás a beze mne. Obětoval 
všechno, aby se s námi mohl opět shledat.

Příprava domova

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ (Genesis 1‚1). V heb-
rejštině tuto první větu Bible tvoří sedm slov. Jsou 
úvodem k sedmidennímu procesu stvoření. Člověk 
měl být vyvrcholením jeho tvůrčí činnosti a Bůh pro 
ně připravoval dokonalé místo. Své dílo také každý 
den hodnotil: „A viděl, že to bylo dobré.“ Je zřejmé, že 
byl potěšen tím, jak se planeta Země stává ideálním 
domovem pro jeho děti. Každý den začíná slovy: 
„I řekl Bůh…“ a končí „Byl večer a bylo jitro…“. Kaž-
dého dne Bůh vyslovil příkaz a příběh stvoření po-
pisuje jeho naplnění. Blížíme se ke dni, kdy přijdou 


