JAK
JSME SE
NAŠLI
Příběhy některých dvojic,
které se seznámily prostřednictvím Noemi
a další dopisy a ohlasy hledajících
(Fotograﬁe ve zpravodaji nemají s příběhy souvislost)

Chcem Vám poďakovať
za prácu, ktorú robíte. Váš spôsob
a forma ako pomáhate ľudom, ktorí
sa naozaj chcú zoznámiť, sa mi páči.
Dúfam, že v tejto práci budete pokračovať aj naďalej a pomôžete aj iným
ľudom sa úspešne zoznámiť tak ako
ste pomohli aj mne. M.P.
Příběh Luboše a Věry
Bylo 1. ledna 2005 a Lubošův kamarád se v rámci přání do nového
roku zeptal, zda již Luboš konečně našel nějakou partnerku, a že prý
existuje jedna seznamka… Luboš nějakou dobu váhal, ale přece se rozhodl, že to vyzkouší…
Věrka se zhruba ve stejný čas rozhlížela po svém domovském sboru a
zjistila, že všichni kluci v jejím věku
jsou již zadaní. Vzhledem k tomu, že
prince na bílém koni ještě nepotkala,
rozhodla se po rozhovoru se svou nejlepší kamarádkou, že se také přihlásí do Noemi.
Bůh je blízko každému, kdo
po něm touží a upřímně ho hledá.

Přišla zásilka a Luboš si v katalogu svých 60 kontaktů zaškrtal několik
typů, u Věrky si udělal značku 50/50.
Věrka si prohlédla svých 12 kontaktů. Zaujal ji nejvíc hned první, byl to
nějaký Luboš :-) Napsala mu email.
Lubošovi se sice zdála na fotce příliš
intelektuální, nedostupná či snad přísná (proto těch 50/50), ale zároveň se
mu líbila. Zkontaktovali se a domluvili schůzku v Praze. Byl to příjemně strávený čas a víceméně na sebe
udělali dojem. Luboš ale preferoval

Pražačky. A tak se rozešli s tím, že
se teprve uvidí, jak dál… Další krok
Věrka chtěla nechat na Lubošovi (a
samozřejmě hlavně na Bohu :-))
Po 14 dnech se Luboš ozval s opatrnou nabídkou, že by se mohli zatím
poznávat jen jako přátelé. Slovo dalo
slovo a Luboš přijel do Liberce. Strávili spolu příjemný den, ale Luboš byl
trošku nejistý a měl strach z rozhodnutí, takže Věrce oznámil, že do konce roku bude ještě raději hledat, aby
měl jistotu, že pro tuto věc udělal plně
svoji část, Bůh ať pak udělá tu svou.
Věrka z toho byla trochu překvapená, ale Luboš byl upřímný a nemyslel to zle. A tak to celé znovu nechala
na Bohu…
Do konce roku zbývalo jeden a půl
měsíce. Noemi v polovině prosince
organizovala seznamovací pobyt na
Vysočině. Luboš tam chtěl jet a pozval i Věrku. Sice se jí tam nechtělo,
ale nakonec kývla.
Přijelo přes sto lidí, a tam se to stalo: Lubošovi na pobytu došlo, že nechce žádnou jinou, jen Věrku… Tu
noc organizátoři připravili hru „noční
stezka odvahy“ - páni si měli, jako při
pánské volence, vybrat nějakou společnici pro několikakilometrovou cesta v hlubokém sněhu při svíčkách, to
celé po dvojicích. Během „stezky odvahy“, s plápolající svíčkou v ruce,
Luboš Věrce nastínil své rozhodnutí… Druhý den dostal jako odpověď
krásného plyšáčka (opičku, která
uměla říci I love you), a tak začalo
společné chození…
Zhruba za jeden a půl roku se kona-

la svatba. Byl to sled zázračných událostí i dobrých rozhodnutí a Luboš s
Věrkou jich ani trochu nelitují a jsou
Bohu vděčni jeden za druhého. Bez
Něho by se nepotkali. (Příběh zaslali Luboš a Věra.)
Dlho mi trvalo,
kým som sa k tomuto dostal a som
veľmi rád, pretože to, čo Vám napíšem Vás určite poteší. Zo začiatku som tomuto všetkému neveril, a
aj keď som sa prihlásil (čo bolo už
pred 1 a pol rokom). Dnes som Vám
a celému Vášmu tímu veľmi vďačný
za prácu, ktorú robíte, pretože vďaka
Vám sme sa ja a moja priateľka našli.
Teraz už snúbenica :-)
Ja som z východného Slovenska a
moja priateľka zo stredného Slovenska. Bola medzi nami vzdialenosť
okolo 200 km a ja som nikdy doteraz
na strednom Slovensku vlastne nebol.
Dokonca som bol v zahraničí, a až
tam sa to všetko začalo...
Každý večer po práci som mal
prístup na internet, takže som dosť
času trávil pred počítačom, ale po
niekoľkých dňoch ma prestal baviť
takýto nudný život, len pracovať a ve-
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čer sa trošku pohrať s internetom. To
nebolo to, čo by som v živote chcel.
Vedel som od mojich známych o Vašej kresťanskej zoznamke, ale neveril
som tomu, že by mohol vzťah cez
internet niekedy fungovať. Dokonca
som si myslel, že ak by som aj mal
nejaké dievča, tak by to aj tak dlho nevydržalo, pretože to by bolo na diaľku
a neboli by sme spolu. Nepáčila sa mi
predstava takého vzťahu, takže som
sa nesnažil zaregistrovať, ale ešte som
sa aj smial, aká je to hlúposť, vzťah
cez internet...
Ale mal som jeden problém. Nemal som šancu dostať sa niekde von
medzi mladých, až napokon som si
Ježíš řekl: Moje ovce slyší můj hlas,
já je znám, jdou za mnou a já jim dávám
věčný život: nezahynou navěky a nikdo je
z mé ruky nevyrve. (J 10,27-28)

zase spomenul na Vašu kresťanskú
zoznamku, a predsa sa nakoniec zaregistroval a netrpezlivo čakal, kým
mi pošlete nejaké kontakty. Bol som
veľmi prekvapený, pretože som očakával, že tam uvidím nejaké dievčatá ako modelky, alebo také niečo,
ale boli to úplne obyčajné dievčatá.
Hneď ma napadlo, akú veľkú chybu

som doteraz robil vo svojom živote! Vlastne moja mamka mi to vždy
vravela, že slušné dievča pri bare
nenájdem, ani na nejakých akciách,
kde sa pije a kde potom všetci ležia
na zemi opití až do bezvedomia. Ja
som sa z mamky vždy len smial a nebral som ju vážne. Teraz som zbadal,
že existujú dievčatá, ktoré na také
akcie chodiť nemusia a vedia žiť aj
bez nich. Nemohol som uveriť, že je
toľko dievčat, ktoré nepijú a nefajčia.
Konečne som začal dúfať, že aj ja si
môžem nájsť dievča môjho života.
Veď ak ja sám nepijem a nefajčím,
vravel som si, prečo by mala piť a
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fajčiť moja láska, ktorá by bola
matkou našich
detí. Aký príklad
by im dávala?
Na
konci
zoznamu som
mal dve dievčatá, ktoré sa mi
zapáčili. Vôbec
som neveril, že
mi odpíšu, ale
skúsil som to.
Jedna už bola zadaná, ale aj napriek
tomu si chcela začať so mnou písať,
ale ja som nemal záujem. Ja som
nehľadal kamarátku, ja som hľadal
lásku. A tá druhá dievčina, ktorej som
tiež napísal jednu vetu: „Vždy som
hľadal obyčajné dievča a našiel som
princeznú“. To dievča mi na to odpísalo: „Ďakujem za kompliment (alebo
lichôtku), ale som len obyčajné dievča“. Keď som si prečítal obidva odkazy, tej prvej som sa poďakoval, ale
už som sa jej neozval a tejto druhej
„princezničke“ - takto som ju nazýval
počas 3 mesiacov, v ktorých sme sa
spoznávali, keď ja som bol ešte v zahraničí a nemohli sme sa stretnúť.
Od toho dňa mi začal krásny život.
Prezradím Vám, že keď som spoznal
túto dievčinu, odvtedy ako sme si
začali dopisovať stále dlhšie a dlhšie
maily, tak som už nikdy nepocítil,
že žijem zbytočne, alebo že ostanem
sám. Zrazu malo všetko zmysel.
Tri mesiace ubehli ako voda a prišiel deň nášho stretnutia. Keď sme sa
stretli, boli sme zase úplne na začiatku. Bolo to akoby sme sa len teraz
prvý krát v živote začali rozprávať
a pritom sme spolu strávili už toľko
času telefonovaním :-) Ale telefonovanie je iné ako naživo, takže sme
obaja prežívali aj trošku stres a aj
trošku strach, že sa vôbec k sebe nebudeme hodiť. Ale aj napriek tomu,
sme sa veľmi túžili stretnúť a od chvíle, čo sme si začali po prvý krát písať,
tak sme sa začali navzájom, jeden za
druhého modliť. A Boh naše modlitby určite vypočul, pretože je to veľmi
krásne obdobie, ktoré spolu prežívame, odkedy sme sa stretli naživo :-) Sme
spolu naozaj šťastní a chceme, aby ste
to Vy, celá redakcia vedeli, že prácu, ktorú robíte, Vám požehnáva sám
Pán Boh.

Vždy som si myslel, že vzťah a
láska cez zoznamku na internete je
blbosť, a pritom sám som si našiel
lásku takto cez zoznamku a internet.
Chcem Vám poďakovať a poprosiť
Vás: „Buďte vytrvalí a robte naďalej
túto Vašu prácu.“ A.
Ahoj, díky Bohu i Vám
za emaily, které rozesíláte klientům, tentokrát k tématu BLÍŽIT SE K
BOHU S ČISTÝM SRDCEM. Musím říci, že mi moc pomohl. Už delší
dobu se mi Bůh tohle snaží říci, ale já
jako bych nedbal a snažil se mluvit si
a myslet jen svoje... Až teď mi to musel zopakovat skrze Vás. Každý si
musí uvědomit, že opravdu nejdůležitější je vztah Ježíšem - hledat Boží
království, a pak přijde to ostatní...
Bůh Vám žehnej. V.
Chystali sme sa vám napísať
už skôr, ale preto, že čas beží rýchlo, sme to stihli urobiť až v tomto
roku :) My, teda Miro a Janka, dnes
už manželia, sme sa zoznámili prostredníctvom vašej zoznamky Noemi.
Za to vám chceme ešte raz poďakovať a zaželať veľa síl, chuti, entuziazmu, zdravia a hlavne mnoho Božieho
požehnania do Vašich životov, aby ste
mohli ďalej slúžiť a sprostredkovávať
ostatným „hľadajúcim“ milosť. Lebo
tak ako sa píše v knihe Genezis, „nie
dobré byť človeku samému“. My
sme naše životy spojili v jedno a sme
spolu šťastní a vďační Bohu za túto
milosť, na ktorej máte sprostredkovateľský podiel.
Janka: Pre mňa v mojom živote má
prvotné miesto Boh, a preto aj keď
som sa chcela vydať, snažila som sa
počúvať Božieho Ducha, ale ani počúvať nestačí, pretože treba aj konať
podľa toho, čo Duch chce. U mňa
konkrétne zoznámenie cez Noemku
prebiehalo dosť rýchlo. Hoci som

o tej kresťanskej zoznamke vedela
už zopár rokov a s radosťou som ju
núkala hľadajúcim, ale sama som ju v
tom čase nepotrebovala, a potom keď
prišiel ten čas :), tak som mala výhrady, ľudské (strach, obava, poníženie,
zverejnenie sa...), i technické (v tom
čase sa pracovalo na internetovom
sprostredkovávaní, ktoré mi vyhovovalo viacej, tak som sa rozhodla
počkať). Lenže to všetko čakanie a
špekulovanie nezabránilo, aby sme
sa s Mirkom mohli spoznať a spojiť
svoje životy v jedno 17. 11. 2007 do
konca svojho života.
Miro: Keď som obdržal nekonečné
množstvo kontaktov na dievčatá, mal
som postarané o rady a postrehy v
rodinnom kruhu. Prostredníctvom
Noemky som precestoval celé Slovensko od Bratislavy až po Košice.
Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé
spoznávanie sa s dievčatami, ako aj
prostredia v ktorom žijú. Mobilná
komunikácia nezaostávala za stretnutím naživo, nakoľko v mojich kritériach boli aj dievčatá z Čiech. Nakoniec
ma oslovila Janka a po pár stretnutiach sme plánovali svadbu. Vzhľadom
na veľkú vzdialenosť (230 km), ktorá
bola medzi nami, sme to nevzdali a
náš sľub sme spečatili 17. novembra 2007 pred oltárom Nášho Pána
Ježiša a ku konca roku 2008, ak Boh
dá, mali by sme priviesť na svet malé
bábätko. Veľmi doporučujeme nezadaným vyskúšať zoznámenie sa prostredníctvom Noemky. Miro a Janka
Milá seznamko,
chci Vám jménem svým i jménem
svého dnes již manžela poděkovat za
všechny kontakty, které jsme mohli
od Vás dostat. Díky Bohu jsme našli konečně jeden druhého!! Jsme
oba šťastní, že jsme věřící lidé a
můžeme svůj vztah stavět na Bohu.
Máme vnitřní klid a jistotu, že chceme být spolu, a tak jsme letos v dubnu
vstoupili do manželství. Hledali jsme
se dlouho a nejsme již nejmladší,
ale, díky Bohu, že nám umožnil ještě, že můžeme zažívat společné chvíle v manželství. Jsme Vám vděční za
možnost hledat si věřícího partnera. S
pozdravem R. a V.
Zdravíme všechny v Noemi
a rádi bychom Vám popřáli co
nejvíce Božího požehnání v pomo-

ci všem nezadaným a hledajícím lidem, hodně elánu i neutuchajícího
entuziasmu v hledání ﬁnančního zabezpečení pro tuto službu. Také Vám
chceme „rozšířit statistiku“ párů, které se našly díky Vašim seznamovacím
pobytům. Poznali jsme se na Šumavě, jsme již 5 měsíců spolu a chceme
Vám za to velmi poděkovat. Zůstáváme v modlitbě a prosíme taky o modlitbu. N. a D.
Pokúsim sa stručne napísať,
ako Pán viedol naše kroky ku
spoločnej ceste. Keďže som v minulosti zažila veľmi nepríjemný
vzťah, rozhodla som sa žiť len pre
Boha a premýšľala som aj o vstupe
do kláštora. Lenže človek mieni...
Keď sa mi dostal po prvý krát do
rúk leták o Noemi, kdesi vo svojom
vnútri som pocítila nutkanie napísať
Kdo žije jen sám pro sebe, marní svůj
život. Kdo však dá život Bohu
a nechá se jím vést, získá mnohem víc.

Vám a prihlásiť sa, ale tento vnútorný
hlas „úspešne“ zahnala racionálna
časť mojej mysle: „Chlapca nechcem,
a už vôbec nie cez inzerát!“ Asi 2
mesiace od prvého letáku, sa mi
začali dostávať do rúk ďalšie a ďalšie
letáky Noemi, až som si povedala, že
to už presahuje medze normálnosti
a náhodnosti a začína to získavať črtu
osudovosti. Dostali ste ma :-)
Celkom nezáväzne som sa dala
zaregistrovať s tým, že si možno nájdem nových kamarátov, a napokon
som aj kamaráta našla. No kamarátom ostal len do doby nášho prvého
stretnutia (paradoxne v Raji, no nie
nebeskom, ale tom našom Slovenskom). Vzájomne sme si padli do
oka a sme v ňom doteraz, dúfam, že
tak i ostaneme – teda, aspoň tak nám
to sľúbil náš nebeský Otecko. Juraj
predo mnou nemal žiaden vážnejší
vzťah, čo si veľmi cením vzhľadom
na jeho 25, ja mám 22. Keďže bývali
sme od seba 300 km, stretávali sme
sa iba cez víkendy a neskôr si Jurko
našiel prácu v okolí môjho bydliska.
Ďakujem Bohu, že sa mu ma podarilo „ukecať“ – ak budete cítiť ono
nutkanie prihlásiť sa do zoznamky,
prosím učiňte tak hneď – ušetríte
Vášho budúceho partnera čakania
a ohrýzania nechtov :-)
Buďte požehnaní, aby ovocie

Vašej služby rástlo a napĺňalo Vaše
srdiečka radosťou :-) S pozdravom
Barbara
Milí organizátoři
seznamovacích pobytů Noemi,
přejeme Vám s manželem hodně Božích požehnání nejen ve Vaší práci
(službě), ale také v osobním životě.
Bůh mi díky Vašemu pobytu dal hodného muže, a tak Bohu i Vám z celého srdce děkuji. R. a P.
Vážení přátelé,
Boží cesty jsou nevyzpytatelné.
Hledal jsem ženu u Vás, a přitom
chodila se mnou do stejného sboru.
Hodně jsem se těšil na pobyt pro nezadané s Noemkou do Rychlebských
hor, pořád bych tam rád jel, protože
tyto hory vůbec neznám, avšak již
nesplňuji „podmínky nezadaného“.
Pokud bych tam cestoval sám, hledal
bych pouze kamarádku či kamaráda,
ale nikoliv životní partnerku. S ní mě
již spojila naše společná víra :-) Zdravím Vás s hlubokou vírou v Boží vedení a Jeho nekonečnou lásku. R.
Ahojte, už dlho sa chystáme
napísať Vám o svojom príbehu
lásky, a zároveň by sme sa Vám
chceli poďakovať. Obaja, aj s mojím
manželom, sme ešte ako slobodní
využili možnosť zoznámenia sa
cez Noemi. Bolo to v roku 2006
začiatkom leta, keď sme sa prvý krát
stretli. Postupne sme sa spoznávali a
koncom leta sme začali uvažovať o
spoločnej budúcnosti. Obaja sme už
boli v zrelom veku (27 rokov), takže
to nebolo len také prvotné okúzlenie.

Veľa som sa v tom čase modlila,
aby nás Boh viedol k správnemu
rozhodnutiu. Cítila som, že On je
s nami a požehná náš život. Dňa
28. októbra sme sa zosobášili.
Sme spolu dva roky a za celý ten čas
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sme veľa krát okúsili a zažili Božiu
lásku a milosrdenstvo, vďaka ktorému sa dnes môžeme tešiť aj z našej
takmer 11 mesačnej dcérky. Taktiež
som si veľakrát uvedomila, že môj
manžel je aj so svojimi slabosťami,
pre mňa ten najlepší muž, akého mi
Boh mohol dať. Chceme sa Vám
…a naděje neklame, neboť Boží láska
je vylita do našich srdcí skrze Ducha
svatého, který nám byl dán. (Ř 5,5)

touto cestou poďakovať za to, čo
robíte pre slobodných veriacich ľudí,
pretože vďaka vašej zoznamke sme
sa mohli spoznať, a ktovie možno
by sme sa inak ešte stále hľadali.
Zdraví Vás M. a S. a malá nezbednica
Majka :-)
Ahoj milá Noemko,
vzhledem k tomu, že už dávno nejsme ve skupině nezadaných, prosíme
o zrušení zasílání informačních emailů. Děkujeme za vše. Nedávno jsme
oslavili čtvrté výročí svatby, máme
neuvěřitelně živého tříletého chlapečka Adámka a krásnou dcerušku Emičku, jsou jí dva měsíce. Taky sami
stavíme svůj vlastní domeček, na který se už všichni moc těšíme. A to vše
díky vám (prostřednictvím Noemky
jsme se před 5 lety našli) a hlavně
díky našemu dobrému Bohu - nebeskému Tatínkovi. Šťastní M. a M.
Čo sa týka nášho príbehu,
nie je ničím výnimočný. Sme
dvaja úplne obyčajní mladí ľudia,
ktorí mali v živote tú milosť, že ešte
pred vstupom do obdobia dospelosti
si nás Boh našiel, prijal za svoje deti,
smeli sme Mu odovzdať svoje životy
a urobiť rozhodnutie prežiť s Ním,
naším dobrým a milujúcim Pánom,
celý život.
V srdciach oboch nás bola túžba po
manželstve, a teda po kresťanskom
životnom partnerovi. Ako čas bežal,
začali sme si – samozrejme, každý
inde a iným spôsobom – uvedomovať, že asi nestačí sa len modliť
a čakať so založenými rukami, ale
treba aktívnejšie začať hľadať. Je
zaujímavé, že ako v mojom prípade,
tak v prípade M. si Boh použil našich
priateľov – farárov, a tí nás upozornili
na zoznamovaciu službu a zároveň
nás povzbudzovali, aby sme to aspoň
skúsili. Prvý nabral odvahu M., o pár
mesiacov aj ja...
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V máji mi prišiel druhý balíček
kontaktov a o pár dní na to, aj prvá
SMS od M. Ešte v ten deň som mu
napísala list, pravdivo opísala svoju
situáciu a priznám sa, že som nečakala ani len odpoveď na list, nieto žeby
som mala pomyslieť na možný vzťah.
M. však odpísal, listy a SMS pribúdali, prišlo pozvanie k nim, neskôr spoločná dovolenka s mojimi známymi
a ďalšie a ďalšie návštevy – raz u nás,
inokedy u nich, a v čase Veľkonočných sviatkov
sme sa dohodli
na termíne svadby.
Sme naozaj
vďační
Bohu,
že Noemi slúži
ľuďom, pomáha
tým, ktorí nemajú vo svojom
okolí až tak veľa
možností alebo
sú menej priebojní, nesmelí
a takáto forma zoznámenia im skôr
vyhovuje. Prajeme hojnosť Božieho
požehnania, aby cez túto službu mohli mnohí nájsť životného partnera,
aby tak rástli cirkevné spoločenstvá,
cez ktoré by sa mohol osláviť náš
Boh. D. a M.
Díky Vám jsem našel
svoji nastávající ženu a jsem Vám
velmi vděčný. Bylo to sice již v březnu tohoto roku, a upřímně řečeno, od
té doby se dějí věci :-) Děkuji tedy za
to, že jste, a přeji hodně radosti a projevených díků za Vaši práci. U mě
hledání probíhalo tak, že jsem jen napsal pár vět a druhý den svůj inzerát
již mazal, protože jsem si hned začal
psát s partnerkou, která ten den byla
na Noemce poprvé!!! Úžasná „náhoda“, ať to vědí všichni a doufají a
věří... M.
Dobrý den,
zdá se, že jsem ve Vaší seznamce
našel báječnou ženu. Jsme spolu
šťastní. Už je to 4 měsíce, co se
známe. Je to trošku složitější kvůli
dojíždění a pro mě je výzvou i vztah
k dětem partnerky. Nicméně je to
dobrodružství víry. Začínáme nyní
předmanželské pastorační rozhovory
u nás ve sboru. Díky moc! P.

Chcem Vám napísať
ako som práve prostredníctvom
Vašej internetovej zoznamky našla
svoju lásku :))) Naozaj Vám ďakujem
za možnosť hľadať si priateľa aj takto
„modernou cestou“ cez internet...
Ja som v podstate nikdy nehľadala.
Verila som, že Boh sa postará, aj keď
som už bola z toho trošku smutná a
naozaj som túžila mať po svojom
boku niekoho, kto ma bude ľúbiť, s
ktorým môžem snívať... A stalo sa.

Našla som ho práve cez Noemku
- teda on si našiel mňa. Aj keď mi
predtým už napísalo zopár chlapcov,
tento bol niečím iný - hneď som
vedela, že toto je moja láska... Sadli
sme si už na písmenkách. On vraví,
že zaľúbil sa do mňa oveľa skôr,
ako sme sa stretli. Sme spolu už
viac ako rok a sme šťastní... šťastne
zasnúbení... plánujeme svadbu,
spoločnú budúcnosť a snívame spolu
naše spoločné sny. Chcela som sa s
vami podeliť o radosť, ktorú mám
v srdiečku :-) S pozdravom Maťka
Milá Noemi, je mi 47 let
a nedávno jsem si zrušila registraci v seznamce Noemi. Bůh totiž naplnil své zaslíbení pro mě a již jsme se
potkali s mým budoucím manželem.
(20. října máme svatbu).
Chtěla bych povzbudit všechny,
kteří hledají. I když už je vám třeba
47 jako mně a hledáte již dlouho, nevzdávejte to. Bůh řekl: „Není dobré,
aby člověk byl sám,“ a neřekl to jen
tak do větru. A kdo hledá a věří Bohu,
ten najde. Také u mě se to slovo naplnilo. I když můj životní partner nakonec nebyl v seznamce Noemi, vím, že
tato služba je požehnaná a napomáhá
mnoha lidem k nalezení se navzájem.

Hledala jsem do svých 30 let na nepravých místech, a nenašla. Právě v té
době mě utrmácenou našel Pán Ježíš
a já ho přijala za svého Pána a Spasitele. Poznala jsem mimo jiné, že jen
On, Pán Ježíš, mě může přivést k mému jedinému pravému muži od Něho.
Neboť celý život jsem vlastně hledala
Jeho – Ježíše, aniž jsem o tom věděla.
Ježíš mě tedy našel a vedl dál ve víře,
lásce a naději.
Na té křesťanské cestě životem
s Pánem Ježíšem se ke mně v pravém čase připojila jedna má sestřička
v Kristu. Děvče z mého bydliště, které přijalo Ježíše za svého Pána. A protože jsem jí evangelium přinesla já,
připojila se ke mně jako v biblickém
příběhu Ruth k Noemi a věrně spolu
se mnou procházela dobrým i zlým
v různých časech i protivenstvích
od našich tělesných rodin a nevěřících lidí. Obě jsme měly zaslíbené od
Pána, že nám dá muže. Obě jsme prošly i některými omyly na této cestě a
mnohdy jsme byly opravdu utrmácené. Navzájem jsme se však vírou
povzbuzovaly, a když jedna padala,
druhá jí ve víře podepírala.
On je smírnou obětí za naše hříchy,
a nejenom za naše,
ale za hříchy celého světa. (1 J 2,2)

V době, kdy jsem já osobně (o 13
let starší) začala být hodně unavená a
říkala o sobě již (jako biblická Noemi
řekla v těžké době: „neříkejte mi už
Noemi, ale Mara – hořká“), v té době
má sestřička (jako biblická Ruth) „začala sbírat klásky“. Dala svůj kontakt
do seznamky Noemi a ještě do další seznamky. V seznamce Noemi nalezla svého muže od Pána. Vdala se.
Nalezla svého „Boáze“ a v pravdě se
oba vlastně v době, kdy já jsem měla
velké osobní životní krize, postarali i o mě – v té době hořkou, unavenou „Maru“. Jejich štěstí bylo i mým
štěstím, viděla jsem na nich Boží věrnost, lásku, znovu se mi vracela „chuť
do života“ - znovu se křísila má naděje. Zůstaly jsme přítelkyněmi a navíc
jsem u nich nalezla od Boha zázemí
– celou Boží rodinku. Povzbuzovali
mě, abych také dál zkoušela hledat životního partnera v seznamce Noemi.
S některými protějšky jsem si krátce
telefonovala, se dvěma se i sešla, ale
vždy jsme brzy pochopili, že nejsme

pro sebe ti praví, ale rozcházeli jsme
se vždy s tím, že jsme rádi a obohaceni, že jsme se potkali jako sourozenci
v Kristu a že se za sebe budeme modlit, abychom našli, co hledáme v tom
pravém od Boha pro nás.
Zajímavé bylo, že i když kontakty, které mi přicházely z Noemi, byly
(vzhledem k mému věku) stále řidší a
pak vůbec žádné, nevedlo mě to ke
zklamání, ale naopak. Má víra v Boží zaslíbení pro mě rostla a Pán Ježíš
mě ujišťoval, že se brzy vdám. Důvěřovala jsem mu. A tehdy (to bylo asi
před 2 roky) se najednou ozval po telefonu mé kamarádce jeden dávný kamarád, který kdysi zareagoval na její
kontakt v jiné seznamce. Kdysi se
skrze mou přítelkyni dověděl o Ježíši
Kristu a Jeho spasení, pak si telefonovali jen jako kamarádi, neboť poznali, že nepatří k sobě, ale má přítelkyně
ho vždy vedla ke Kristu. I já jsem
kdysi s tímto člověkem po telefonu
již mluvila o Ježíši, neboť jednou telefonoval mé kamarádce, když jsem
zrovna byla u ní na návštěvě.
A tehdy, před 2 roky, se tento člověk (překonal též nějaké své osobní krize) znovu mé kamarádce ozval
a od ní dostal kontakt na mě. Začali
jsme si často telefonovat a oba jsme
prožili, že nás dal dohromady náš
Pán a Bůh.
Nyní máme před svatbou, posílám vám svatební oznámení. Chci

tímto dopisem vyjádřit i poděkování Pánu Bohu za vás, neboť i když ve
vaší seznamce pro mě partner nebyl,
nepřímo mě vaše seznamka žehnala. Nejenže dala dohromady dva mě
velmi drahé blízké lidi, kteří teď mají
nádhernou rodinku (dvouletého synka), ale skrze vaši seznamku vlastně přicházela víra, vzkříšení, naděje
a Láska Boží, která mi naplnila Boží

zaslíbení pro mě. A „Ruth“ se vlastně tehdy postarala opravdu o sebe i o
„Noemi“, o mě, podobně jako v biblickém příběhu knihy Ruth.
Byla to dlouhá cesta, ale našla naplnění – a pokračuje dál s Pánem Ježíšem i ve dvou a bude pokračovat
do věčnosti. Bůh Vám žehnej. Vaše
v Kristu Soňa
Když jsem se přihlásila
před více než rokem, z důvodů zcela jasných, zároveň jsem připsala do
dotazníku poznámku, že se ozvu, až
objevím toho pravého. No a moje přání se stalo skutečností. Nyní již nepíši sama za sebe, ale za nás oba. Jak
vidíte na svatebním oznámení, naše
původní adresy jsou od sebe poměrně daleko. V průběhu roku se však
vzdálenosti mezi námi postupně zkracovaly, až jsme se sešli v městě „J“.
Děkujeme, že Vaším prostřednictvím
jsme se o sobě dozvěděli a mohli se
setkat. M. a P.
Ahoj všichni v Noemi,
zdravím a obracím se na vás ve
věci ukončení registrace, důvodem je,
se že budu vdávat :-) I když jsme se
s mým budoucím manželem nakonec
nenašli přes Noemku, chci vám poděkovat za vaše služby, kterých jsem
využívala řadu let. Také jsem byla
na několika noemáckých pobytech a
mohla jsem s vámi prožít hodně hezkých setkání a poznat prima lidičky.
Přeji, aby vám náš Pán dával sílu a
moudrost do další práce. Věra
Dobrý deň, chceli by sme
sa vám touto cestou veľmi pekne poďakovať za umožnenie
zoznámenia sa prostredníctvom
Noemky. Spoznali sme sa pred
dvoma
rokmi
cez
Noemku.
Najprv sme si asi dva mesiace iba
písali siahodlhé maily a potom sme
sa rozhodli aj pre osobné stretnutie.
Krok za krokom sme si boli stále
bližší a bližší až náš vzťah prerástol
v lásku. V máji tohto roka plánujeme
svadbu. L. a M.
Chceme se s Vámi podělit
o radostnou událost, která nás zanedlouho čeká. Jak vidíte v oznámení, bude to svatba :-) Seznámili
jsme se na letním pobytu Noemi na
Šumavě 2007. Asi největší podíl na
našem vzájemném zalíbení měla komornější Afterparty, zorganizova-
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ná později pro účastníky Šumavy
Luckou Č. Tam jsme se mohli lépe
poznat, díky menšímu počtu účastníků, které spojoval již dříve společně strávený čas na Šumavě. I když
se nám na pobyt nakonec moc nechtělo (ač přihlášeni dobrovolně :-),
přesto nás tam Pán popostrčil. Díky,
že takovéto akce pořádáte a dáváte tím alespoň nějakou naději lidem,
kteří už nedoufají, že toho pravého,

pravou ve svém životě naleznou...
Přejeme mnoho sil do Vaší práce,
J. a M.
Ďakujem
Vam za preukázané služby, Vaša
práca veľmi pomáha ľuďom, ktorí sú
sami, a nechcú ostať bez partnera po
zvyšok života. Modlím sa za Vás. Pán
je dobrý a určite odmení Vaše úsilie,
pomoc a dobrú vôľu... Našla som
prostredníctvom Vašej zoznamky
partnera, s ktorým už dlhšiu dobu
chodím a verím, je to partner, s ktorým by som mohla žiť šťastný život.
Ďakujem. Z.M.
Do Noemi som sa prihlásil,
keď som vo svojom okolí nepoznal
žiadne vhodné dievča a po neúspešných pokusoch cez zoznamku, cez
internet – dúfal som, že toto bude serióznejšie. Kontakt na svoju manželku
Zuzanu som dostal už v prvej zásielke
(Noemi ešte fungovala len poštovým
spôsobom), ale pre neprítomnosť
doma a pre známosť, o ktorú som sa
pokúšal na jednom výlete, som sa s
ňou skontaktoval až o 4 mesiace neskôr (registráciu som mal prerušenú).
Išlo to postupne – najprv som sa smskou pýtal, či medzitým nenadviazala
vzťah, potom sme sa rozprávali cez
telefón, a zakrátko sme si dohodli
stretnutie. Ja som dochádzal týždenne
do Bratislavy, ona bývala približne na
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polceste. Začali sme sa stretávať, každú nedeľu a za pár týždňov som bol
u nich na návštevu doma, a potom aj
ona u nás. Stále viac sme si rozumeli,
pootvárali „zadné izby“. A po štyroch
mesiacoch boli zásnuby a po necelom
roku od prvého stretnutia svadba
- obaja sme už mali niekoľko rokov
skončenú školu, čosi aj našetrené, tak
sme nechceli odkladať...
Zoznámenie cez zoznamku doporučujem každému, kto chce vážne
nadviazať vzťah, ale nemá s kým.
Niekomu to možno pripadá čudné,
stretnúť sa za účelom zoznámenia,
ale treba to brať prakticky a stanete sa
kamaráti a na formu zabudnete. Ale
aj v Noemi sú všelijakí ľudia (ja aj
manželka sme sa stretli cez kontakty
aj s inými...), netreba čakať len zázraky, ale mať aj otvorené oči aj zdravý
rozum... Viliam a Zuzana
Boží představy
se často tak liší od těch našich...
Vztah s Kristem prožívám asi tak, jako
to ve vztazích bývá: někdy je dobře,
pohoda, všechno je jasné... Někdy je
třeba bojovat a vstupovat do situací,
kterým zatím nerozumím, pracovat
na svých chybách, zkrátka nechávat
se Bohem stále proměňovat a vést...
Někdy je pro mě Bůh blízký, jen se
dotknout, a někdy se mi jakoby skryje
a musím Jej hledat a bojovat o vztah s
Ním - to asi zná každý věřící.
Troufám si říct, že po mnoha letech
jsem pochopila, že kdo uvěří v Boha,
už nikdy nebude mít všechno vyřešené a klídek. Je to naopak - kdo uvěřil,
vydal se z bezpečí lodě na moře a kráčí
po hladině. A Duch svatý vede člověka, kam chce. Naším jediným a nejtěžším úkolem je nechat se vést a nedivit
se, že Boží představy se často tak liší
…probudil nás k životu spolu s Kristem,
když jsme byli mrtvi pro své hříchy.
Milostí jste spaseni! (Ef 2,5)

od těch našich. V mém vztahu s Bohem hodně prosím o tuto odvahu, nechat se Bohem překvapovat a přitom
mu důvěřovat. V Boha jsem uvěřila
v dospělosti, během studií na vysoké
škole, poslal mi do cesty několik úžasných lidí, křesťanů, kteří mi pomohli
vstoupit do světa víry. Snad to nebude
znít jako fráze, ale nedovedu si představit, co bych ve svém životě dělala
bez Boha, jak bych mohla žít...

Partnera jsem dlouho nehledala,
protože jednak nepřicházel a jednak
jsem byla po obrácení tak nadšená ze
vztahu s Bohem, že jsem si myslela,
že On sám mi k plnému životu stačí.
Jak roky ubíhají, už si nejsem tak jistá, že život zvládnu jen sama a taky
mi chybí věřící vrstevníci, se kterými
můžu sdílet svou víru. Ve věci hledání
partnera asi nejsem moc aktivní, spíš
to řeším před Pánem v modlitbách a
snažím se pochopit, jak to vidí On a
co mám dělat já. Chci dál a vždy Pánu
Bohu naslouchat, nechat se Jím vést a
třeba i překvapovat... J.
Nabízet Bohu
své srdce k proměně
(Několik emailů od Renaty, které
přicházely postupně, vždy s několikaměsíčním odstupem.)
Mám zkušenost, že když člověk je
věrný a snaží se poctivě naslouchat
Bohu a jednat podle toho ve svém
životě, stát v pravdě, nikdy neví, co
Duch svatý z toho použije pro druhéJežíš řekl: Já jsem dobrý pastýř;
znám své ovce a ony znají mne…
Ovce mé hlas můj slyší, a já je znám, a
následují mne. (J 10/14,27)

ho… Když jsem před devíti lety kvůli
snižování stavu zaměstnanců dostala
výpověď v práci, nejdřív to byl šok
a slzy – ale najednou ze mne před
mou tehdejší vedoucí vypadlo: „Já
se nebojím, Pán se postará.“ Vedoucí věděla, že jsem křesťanka. A Pán se
opravdu postaral: našla jsem novou
práci, dokonce lepší, a hlavně tam,
kam mne Pán skutečně posílal…
Myslela jsem si tehdy, že budu své
vedoucí jen k smíchu. Ale po řadě
let jsem se „náhodou“ doslechla, že
když se vedoucí dověděla, kde nyní
pracuji, řekla prý: „Já té Renatě věřím, že se Pán postaral.“ A to ji přivedlo k přemýšlení o existenci Boha.
A to není má jediná zkušenost. Často
nerozumíme, proč se to či ono děje.
Já také stále nerozuměla, proč nemohu mít manžela a rodinu, moc jsem
si to přála a chtěla jsem mít 4 děti...
Jednou, když jsem se Boha (vyčítavě) ptala: „To bych byla tak špatná
máma?“ Možná sice tehdy zareagovala jen moje vlastní duše, ale já jsem
přesto měla dojem, že mi Pán v tu
chvíli řekl: „Ne, tak dobrá, že tě potřebuji pro víc dětí.“ A když mi jed-

na žákyně později napsala, že jsem
jako jejich druhá máma, že o ně pečuji a zajímám se o ně... tak jsem možná
opravdu slyšela Pána… A v uplynulém školním roce mi jedno děvče
napsalo: „Věřím, že nám Vás někdo
shůry seslal...“ Jsou to jen náhody???
Raduji se, že slyším a poslouchám a nebojím se. Můj život bude plný a
smysluplný, pokud stále budu Bohu
nabízet své srdce k proměně - a hlavně k tomu, aby Ježíš skrze ně mohl
milovat, povzbuzovat mými ústy, plakat s druhými a za druhé mýma očima… Věřím, že to dělá, protože stále
více cítím Jeho lásku, něhu a soucit s
těmi, ke kterým mne posílá. Můj život bude plný a věřím, že i šťastný, i
kdybych měla zůstat sama. Ale byla
bych přece jen ráda, kdybychom na
to „dobrodružství“ byli dva. Ale nechávám to na Pánu. Poznala jsem totiž, že On pro nás má to, co je pro nás
dobré. A není to žádná fráze. Renata
=====
Dosud jsem se díky vaší seznamce seznámila se dvěma muži, ale ani
s jedním vztah nedopadl… Ale přesto jsem za oba vděčná, jsou to hezká
přátelství. Ten první - „obyčejný“ dělník, ale děkuju za něj Bohu. A tomu
človíčku také. Myslím, že jsme si
vzájemným oceněním a povzbuzením
posloužili navzájem. Divila jsem se,
že tak hodný člověk je celý život sám.
On mi řekl, že jím ty ženy, se kterými
měl nějaké kratinké vztahy, pohrdaly.
Jsem šťastná, že já ne. Možná jsem jediná, kdo mu ukázal jeho cenu a ocenil jeho čisté, nezištné a dobré srdce.
Je víc než inteligence. Sice jsme od
Pána oba prožili, že k sobě nepatříme, ale přesto to setkání bylo pro nás
oba velmi užitečné. Takže vidíte, že
Pán působí - a nemusí to vždy být jen
manželství, co vzejde dobrého, když

člověk vykročí směrem k druhému.
Pán nás prostě úžasně miluje a ví, co
potřebujeme. Není třeba ho „popohánět“. Snad vás moje svědectví povzbudí, což jsem měla v úmyslu. Za
chvíli mi bude 48 let, je těžké v tomto věku hledat partnera, ale vzkazuji
všem - na nikoho Pán nezapomíná,
jen má možná jiné plány než my…
Vyplatí se Mu věřit. Vím to. Ze srdce
děkuji za sebe i všechny, kterým jste
vaší „misií“ pomohli a prosvětlili nadějí či obohacením druhým člověkem
život. S vděčným pozdravem Renata
=====
Musím Vám s velikou radostí oznámit, že se pravděpodobně stal
velký zázrak. Před dvěma týdny mě
napadlo podívat se na stránky Noemky do svých kontaktů - a objevila
jsem nový kontakt. Měl uveden takový bezprostřední a krásný dopis, ale

nejen to - já tam zachytila několik důležitých signálů - tak mne to zasáhlo,
že jsem mu bez váhání napsala. Odpověděl hned druhý den. Od té doby
si stále píšeme a zdá se (troufám si
věřit), že jsem slyšela ten šepot Ducha svatého - a dnes už to vnímá i on
- můj milý, muž, po jakém mnoho let
touží mé srdce… Nikdy jsem nezažila
tak neuvěřitelně rychle takovou blízkost, porozumění, něhu, pozornost a
úctu jako s ním.
Klidně můžete
ostatním hledajícím předat moji
(naši) zkušenost
– tj. náš souhlas
s doporučeními,
které přihlášeným píšete a posíláte. Kdybych
totiž já neslevila
ze své „představy“, že nemůžu

oslovit muže jako první, a on, jako
středoškolák, ze své „představy“, že
nechtěl vysokoškolačku (rozšířil si
požadavky až na Vaše doporučení, a
proto se mi objevil v kontaktech až
nyní a já jemu), tak bychom se vůbec nepoznali. A to by byla nesmírná
škoda :-) Oba se modlíme, oba odevzdáváme vše Ježíši, oba toužíme žít
podle Jeho vůle - tak čeho se bát?
:-) Renata.
=====
Náš vztah se vyvíjí moc hezky. Je
nám spolu dobře, jsme rádi, že máme
jeden druhého. Potvrzuje se mi, že to
není náhoda, ale Boží záměr… Jsem
za svého partnera Bohu velmi vděčná
a denně Bohu děkuji. Také prožíváme
různé těžkosti a porovnávání svých
názorů (ale to patří určitě ke každému vztahu), přesto mohu říci, že je to
první opravdový vztah v mém životě
- a Pán mi dává to, po čem jsem toužila - blízkost, něhu, pochopení, to, že
já mohu někoho činit šťastným… poznávám i jeho přátele a příbuzné…
Svatební oznámení (dá-li Pán a vše
dobře dopadne), Vám zašleme později. Renata
Myslím, že seznamování není
snadné v žádném věku...
(Slova povzbuzení od ženy, která
sama také hledá partnera.)
Když je člověk ještě studentem,
musí čelit tlaku okolí, kdy je
standard „s někým chodit“, a pokud
s nikým nechodíš, tak jsi pro ně
„cvok“, „pánbíčkář“ apod.
V období 25-35 člověk musí čelit
jinému druhu vyčlenění. Většina lidí
okolo se požení, povdává, holky mají
první, druhé, třetí dítě, témata hovorů vrstevnic se často omezí na plenky,
kojení, později výběr školky, školy...
a opět je člověk „mimo“.
V období 35-40 už biologické hodiny „bijí na poplach“ a příbuzní se
vytrvale dožadují vnoučat (v případě
svobodné holky), příp. by člověk rád
vhodného „tátu“ i partnera... ovšem,
kde vzít a nekrást..., že? Vrstevníci
jsou zadaní nebo koukají po výrazně „mladších exemplářích“ … a tak
bych mohla pokračovat dál.
Milé dámy, Váš život nestojí a
nepadá s tím, jestli si najdete nebo
nenajdete partnera. Seznamka Noemi není dobrá nebo špatná podle
toho, jestli vám dodá pět nebo pět
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set kontaktů. Seznamka je tady jako
nabídka…, snaha o pomoc. Pokud
se přihlásíte, pokud se za ni budete
modlit a pokud ji doporučíte dál svým
přátelům, možná pomůžete sobě i
ostatním. A pokud ne, nic se neděje...
je to Vaše svobodná volba. Lidé,
kteří pracují v Noemi, se opravdu
upřímně snaží, jsou tady pro Vás a
mohou Vám pomoci zprostředkovat
vzájemný kontakt. Nikdo vám ale
nezaručí, že právě tímto způsobem se
seznámíte...
Chápu. Samoty máte dost, máte jí
na rozdávání.
Jsem přesvědčená, že každá žena
byla stvořena pro lásku... a téměř každá žena touží po partnerovi... byly
jsme tak stvořeny. V Bibli, v Genesis
3/16, řekl Bůh ženě: „Budeš dychtit
po svém muži, ale on nad tebou bude
vládnout.“ Ano, dychtíme po mužích
a někdy tak moc, že nám to rve srdce... Ale Bůh to ví... Bůh to vidí... a
pláče spolu s námi...
„Hledejte nejprve Jeho království a
Jeho spravedlnost ... a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Nemyslím si,
že by tento verš nutně byl zaslíbením
úžasného chlapa a romantiky ve stylu „žili spolu až do smrti“. Nemyslím také, že by byl lacinou náplastí
na všechny naše bolístky... Ale přesto věřím, že je to pravda. Že Bůh, budeme-li hledat Jeho království, bude
s námi. A dá nám to, co budeme potřebovat. Co (koho) a kdy nám bude
chtít dát On.
Pamatujete na krále Davida? Píše
se o něm, že měl mnoho žen a ženin. A přesto ve svých žalmech píše:
„Den ve tvých nádvořích je lepší než
tisíce jinde,“ (Ž 84,11). Jeho syn Šalamoun měl také mnoho žen: sedm set
žen a tři sta ženin (1 Kr 11,3), a přesto jeho přísloví jsou plná slov o pomíjivosti...
Vím, nemáte/nemáme to jednoduché... Držme se Hospodina... On sám
je naší nadějí...
Píšu především Vám,
milé sestry, asi každá nezadaná sestra, se kterou jsem kdy mluvila, prožívala něco podobného, co já. Otázky
jestli mě Bůh má vůbec rád, vždyť
kdyby mě miloval, chtěl by pro mě
jen to dobré, a On přece dobře ví,
že bez manžela nebudu nikdy zcela
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šťastná, protože mi nedal dar celibátu. Dělá Mu snad radost, že se trápím?
Nebo jsem snad nějaká špatná (hloupá, nepříjemná, nudná, neumím milovat), že mě žádný muž nechce?
Ještě horší pro mě byla situace,
když jsem zjistila, že by o mě snad
někdo zájem měl, ale byli to jen samí
nevěřící kluci. Říct jim (a hlavně
sama sobě!) NE, radši budu žít celý
život sama s Bohem, než abych se trápila do smrti v manželství, které není
podle Boží vůle, to pro mě bylo snad
nejtěžší rozhodnutí.
Poslední takový zoufalý krok v
mém hledání životního partnera byla
Noemka. „Tak, milý nebeský Otče,
teď ti ukážu, že už pro mě není žádná šance, protože už jsou všichni dobří bratři zadaní, nebo se rozhodli žít
do smrti v celibátu.“ Ale abych neomezovala Boha ani bratry, velmi
rychle jsem slevila ze svých prvotních požadavků a do nastavení jsem
dala i bratry z jiných církví a dokonce i rozvedené. Zůstal mi už jen jeden požadavek - musí být nekuřák. A
pak moje soukromá modlitba, ze které jsem nechtěla slevit: musí milovat
Boha a lidičky kolem sebe a sloužit
Jemu i jim. Mluvila jsem s jedním
svobodným (zdravým!) bratrem a na
mou otázku, co dělá pro Boha a pro
lidi kolem sebe, řekl, že vůbec nic.
Nechápala jsem, jak může tak promarnit spoustu let svého života, které
mu z milosti dává jeho nebeský Tatínek. S takovým človíčkem jsem si neměla moc o čem povídat, natož pak s
ním žít…
Nevím proč, ale nikdy mi žádný
bratr ze seznamky nenapsal. A tak
jsem jim psala jako první já. Bylo pro
mě důležité poznat osobně toho človíčka, který mi odepsal, protože si
myslím, že pouze přes net nikoho nemůžu dobře poznat, a přišlo i několik setkání, ale viděla jsem, že žádný z
nich se ke mně nehodí ani já k němu.
To už jsem ztrácela chuť se s někým
dalším setkat a přerušila si registraci v
Noemce. Před vánocemi 2007 mi řekl
náš pastor Vláďa, jestli bych nechtěla
jet s nějakou křesťanskou seznamkou
na silvestra nebo na hory. Vzhledem k
tomu, že mi v tu dobu musel Pán Ježíš léčit další ránu na srdíčku po zamilování, řekla jsem mu něco v tom

smyslu, že „se asi zbláznil, protože
to je opravdu to poslední, na co mám
teď zrovna chuť.“ A abych si natruc
dokázala, že to je úplně „mimo a ztráta času“, obnovila jsem si registraci
v Noemi a napsala asi třem bratrům
najednou a čekala, že mi žádný neodepíše. No a jeden se mi nečekaně asi
po měsíci ozval. A dokonce se chtěl se
mnou sejít! Tak proč bych byla proti.
Počkal i 3 týdny, než se vrátím z dovolené v USA. Ten den, kdy jsem přiletěla zpátky do Čech (nespala jsem
asi 30 hodin), jsme se sešli.
„Ten už se určitě neozve, je moc
dobrý, nemám šanci,“ říkala jsem si
cestou domů. Vážně jsem nečekala,
že bych ho ještě někdy v životě viděla. Ale ozval se. A tak jsme se sešli podruhé a potřetí... Po nějaké době
řekl, že by se mnou chtěl chodit, a
to už jsem byla zamilovaná a věděla jsem, že ačkoliv o mně už Jarda ví
všechno - i to, s čím jsem se nikomu
nechlubila, je právě on tím člověkem,
kterému můžu zcela důvěřovat a spolehnout se na něj.
A věřím, že i vy máte šanci najít
partnera pro svůj život! Pokud mohu,
dám vám jen jednu radu ze své vlastní
zkušenosti. Upřímně se modlete, aby
vám Bůh ukázal, jaký má být - myslím tím některé jeho vlastnosti. A až
v tom budete mít jasno, neslevte z tohoto základního požadavku. A pak už
jenom trpělivě čekejte. Já vím, asi už
každá z vás čeká nekonečně dlouho,
ale opravdu se to vyplatí. Modlím se,
abyste vydržely čekat a aby vás za ty
roky čekání (i když existují výjimky, kdy Bůh přivádí partnery k sobě
rychleji) Pán Ježíš učinil vnitřně ještě
krásnější a těšil Vás svou stálou blízkostí, které se nic jiného na světě nevyrovná... Jana

