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Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 

položí život za své přátele.  (Jan 15,13) 

_____________________________________ 

Ne sami, ale společně!      

    Not alone - but together! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

      Milí přátelé go4peace, 

 

 stále znovu a znovu musel Ježíš zažívat, že jeho přátelům byla košile bližší než kabát. 

Na svoje zájmy měli chuť vždy, všechny ostatní však odsouvali na vedlejší kolej. Když se jim 

svěřil, že bude vydán velekněžím a písařům a ti ho pak zabijí, nevzali si to nijak k srdci. 

Několikrát spolu už diskutovali, kdo z nich je největší. Když Ježíš vyzval jednoho mladého 

muže, aby daroval svoje jmění, smutně odešel pryč, neboť měl velký majetek a nechtěl se o 

něj dělit s chudými.  

 

  Ježíš chtěl, aby jeho přátelé rozuměli tomu, že klíčem k tajemství Božího království 

není velký majetek, potřeba si vše hromadit a střádat, nýbrž darovat svůj život v lásce. To se 

od něho mohli učit. Daroval čas jedné paní, kterou potkal u studny a ve společném rozhovoru 

jí ukázal nový život, daroval svoji důvěru římskému vůdci a vyléčil tak jeho služebníka. 

Odpustil ženě, která byla napadena při cizoložství. Ježíš daroval znovu a znovu svůj život. 

Skrz toto darování sebe sama, díky jeho konkrétní lásce, vznikaly vztahy k jednotlivým lidem. 

Právě tento upřímný vztah byl pro ně místem, kde mohli zakusit Boží lásku. A to Ježíš 

přenechal učedníkům jako své tajemství na konci svého života: „Milujte se navzájem, jako 

jsem já miloval vás!“ V této vzájemné lásce při nich bude Bůh vždy stát.  

 

 Tomáš vypráví: „Jeden můj kamarád má svého dobrého přítele na Ukrajině. Často mu 

volá a snaží se při něm v tomto těžkém čase války stát a být mu oporou. Jednou mu poslal 

zprávu na WhatsApp a řekl mu, že se za něho pomodlil růženec. Na to dostal odpověď: 

‚Děkuji, že tu jsi, a že mi posíláš zprávy. Dodávají mi sílu a oporu. Dnes jsem byl celý den na 

cestách a navštívil uprchlíky na různých místech. Byla to silná zkušenost a dala mi opravdu 

odvahu. Zkrátka jsem se vydal na cestu a daroval jsem svůj život, abych byl ostatním na 

blízku. Mám dojem, že Bůh má něco v plánu. Je dobré být součástí Boží hry.““ 

– Ne sami, ale společně! Not alone – but together! 

 

   za go4peaceTeam Meinolf Wacker 


