
 
 
 
 
 
  

 
Mai  2017                                                      tschech. 

Světlem pro mé nohy je 
tvé slovo, osvěcuje moji 
stezku.                           (Ž 119,105)                                                 
_____________________________________           

Tvé Slovo – světlo pro mě! 
Your words – light for me! 
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    Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 
 Probouzíš se. Napadá Tě, že nejsi doma. Je tma jako v pytli. Nic nevidíš. Nemáš 
ponětí, kde bys mohl najít vypínač. Opatrně vstáváš a pomalu se šouráš po místnosti pomocí 
rukou i nohou. „Kdybych tak měl světlo!“ vkrádá se ti stále do mysli. Konečně nacházíš 
dveře. Otevíráš je. Z venku padá světlo do místnosti. Bohu díky! V tomto světle hned 
nacházíš svoji cestu. 
 
 . „Myslím na Tebe!“ Toto slovo, které by mělo být řečeno nám lidem, se  stává pro nás 
světlem. V krušných chvílích žijeme z takovýchto slov. Víme, že nejsme sami! Stejný příslib 
nám dal Bůh. Kdo jsi? Zeptal se Ho Mojžíš: Jeho odpověď: „Jsem, který jsem: Jsem tady!“ 
Jsem tu – pro Tebe, když propukáš v radost, když jsi smutný, když chceš uniknout strachu, 
když se ti vše vysmekává z rukou, když se stydíš, když trpíš, když nevíš jak dál… Jsem tu – 
pro Tebe, protože Tě miluji. 
 
 Jeden mladý muž zazvonil u mých dveří, totálně zoufalý. Ztratil své dítě. Přišla i jeho 
žena, velmi uplakaná. Čistá beznaděj! Láska mi dala, abych porozuměl: Nech ležet svoji práci 
a buď tady zcela pro ně. Po dlouhém strachování a čekání jsme s pomocí policie dítě našli. 
Pomalu se rozpustilo napětí v srdcích mladých rodičů: „Díky, žes tu byl s námi!“ řekli při 
loučení. 
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, každé Boží Slovo nám daruje Lásku a povolává nás 
k lásce, neboť Bůh je Láska. Každé jeho slovo nám říká: Jsem tu – pro Tebe, právě tehdy, 
když se cítíš v úzkých! Odhalme nově:  Tvé Slovo – světlo pro mě! Your words – light for 
me! 
 
  Za tým přátel Ježíšových Slov   Meinolf Wacker 


