KDO JE JEžíš?
Dva tisíce let už to je,
co se zrodil malý Ježíš.
Pročpak ale na svě t přišel?
Víš to vůbec, nebo nevíš?
Dovedeš to vysvětliti,
a to pěkně jasně? Kdoví!
Nejvhodnější asi bude,
když on sám nám o tom poví.

Ježíš říká: Já jsem chleba.
Chleba - to je lidský pokrm
a pokrm je tělu třeba.
Já však jako pokrm sloužím
nejen tělu, také duši ..
Kdo mi duši otevírá,
získá víc, než zatím Ivůbecl tuší. IJ 6,351
Ježíš

říká:

Jájsem světlo.
zakopnout.

Potmě můžeš

Také jiná nebezpečí
skrývá někdy temný kout.
Proto tedy následuj mne,
ať v temnotě nezbloudíš!
Na cestu ti bude svítit
moje slovo a můj kříž. IJ 8,12 9,51
V jedné řeči k posluchačům
.Ježíš: Jájsem dveře,
dveře, které vedou k Bohu.
Ty sám Isil člověk neotevře.
Spolehni však na mou pomoc!
U Bohaje dosti místa!
A co všechno věčný Otec
pro své lidské děti chystá! IJ 10,7.91
řekl

Ježíš říká: Já jsem pastýř.
Nejsem ale nájemník,
jemuž stádo lhostejné je,
když přijde zlý okamžik.
Lidské stádo chovám v srdci
jako vlastní rodinu.
Na potupném kříži jednou
za své ovce zahynu. IJ 10,11-141

.ležíš říká: Já jsem také
vzkříšení a věčný život.
Ty má člověk na mysli mít
místo pomíjivých výhod.
Na nich by všem bez rozdílu
m ělo vždycky záležeti.
Vzkříšení a věčný život
týká se i malých dětí. 1.1 11,251
.ležíš říká: Já jsem cesta,
já jsem pravda, já jsem život.
To vše, lidé, nabízím vám .
Věřte, není větších hodnot!
Na mou cestu ke spasení
volám všechny bez rozdílu.
Kdo j e slabý, nerozhodný ,
Ill llŽe u m ě najít lčerpatl sílu./J 14,61
.ležíš říká přirovnání:
Já jsem jak kmen vinné révy .
Ze mne k vám, mým ratolestem,
vedou mízu jemné cévy.
Bez spojení se mnou časem
přestanete nésti hrozny,
seschnete a odumřete a lG byl by! konec l úd ěll hrozný! IJ 15 , II
Ježíš říká: Jájsem alfa,
první hláska abecedy,
so u časně i její závěr
omega - a tvrdím tedy :
Byl jsem tad y na začátku
a zas přijdu, to je jisté!
Připravte se na setkání!
Oblecte si IObléknětel roucho
Ježíš

říká:

čisté!

IZj 22, 13nl

Jájsem vzešel

z Davidovy rodiny,
zároveň však od věčnosti
jsem Syn Boží j ediný.
Podobám se vytrvalé,
jasné hvězdě ji tře nce .
Také moj e láska Ik/ lidem
zářit bude bez konce lvy trvale svítit chce/. IZj 22,16bl

D. Henych
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