
 
 
      

 
Kochani Przyjaciele Słowa! 

 
 To były fragmenty Ewangelii, jakie zapisały się w jej sercu: „Pozostańcie we mnie!“-
„Gdy zachowacie moje przykazania, to pozostaniecie w mojej miłości“ - „…otrzymacie od 
Ojca wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie”. I tak zaczęła kochać i angażować 
się dla innych i prosić Boga o wszystko, czego potrzebowała. Tak zaczęła się dla niej – 
Mihaeli ze Słowenii – przygoda z Ewangelią.  
 

Spotkała młodą, biedną matkę, która potrzebowała pieniędzy na lekarstwa dla ciężko 
chorego dziecka. Mihaela, poruszona potrzebą tej kobiety, prosiła w różnych kręgach                       
o pieniądze na ten cel. Jej konkretna miłość w zaangażowaniu się na rzecz obcych ludzi 
poruszyła serca wielu. W krótkim czasie udało się zebrać kwotę na potrzebne lekarstwo. 
Mihaela opowiadała: „Byłam całkowicie zaskoczona, ale zrozumiałam siłę słów Jezusa, który 
nam mówi: „Daj i wtedy Ja będę mógł tobie dać, cokolwiek będziesz potrzebować!” Dla mnie 
jest Jezus jak przewód, przez który płynie do mnie cała pełna miłości Boża energia. To 
podobnie, jak w lampie. Musisz ją włączyć, aby świeciła. Ty musisz się sam zaangażować, 
trzymać rękę na pulsie. 
 

Kochani Przyjaciele Słowa, jeżeli sami się zaangażujemy, to będziemy „online“ i 
nasze opróżnione ręce będą przez Boga na nowo napełniane. Tak zaczyna się Boża przygoda.             
ON zaprasza nas, by całkowicie zaufać JEMU i JEGO mocy – we wszystkich wyzwaniach, 
jakie życie codziennie ze sobą niesie. ON chce nas bogato obdarowywać i za naszym 
pośrednictwem działać! Dlatego warto włączyć lampę zaufania i oddać się JEMU całkowicie. 
To mały krok, który sprawi WIELKIE DZIEŁA. Zatem: Zmień coś! Make a change! 
 
   für das OnWordTeam   Meinolf Wacker   
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Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich. 
                                                             (J 15,13)                                                 
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Zmień coś! 
Make a change! 

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


