
 

 
Leden / Januar  2019                             tschech. 

Nikdo nemá větší lásku než 
ten, kdo položí život za své 
přátele!                          (Jan 15,13)                            
______________________________________           

Něco změň! 
Make a change! 

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

 
 
      

Milí přátelé Ježíšových slov, 
 
byly to malé zlomky Evangelia, které jí utkvěly v srdci: „Zůstaňte ve mně!“ – „Když 

budete dodržovat má přikázání, zůstanete v mé lásce!“ – „Když budete prosit, Váš Otec vám 
všechno dá!“ Tak začala milovat, zastávat se druhých, o všechno, co k tomu potřebovala, 
prosila Boha. Tak pro ni – Mihaelu ze Slovinska – začalo dobrodružství s Evangeliem.  

 
Potkala mladou chudou matku s těžce nemocným dítětem. Mladá matka prosila o 

peníze na léky. Mihaely se velmi dotkla bída této paní. Prosila proto v několika skupinách o 
trochu peněz pro tuto mladou matku a dítě. Tato konkrétní láska Mihaely, zastat se cizího 
člověka, se dotkla mnoha lidí. Za krátký čas se peníze na potřebné léky sehnaly. Mihaela 
vyprávěla: „Byla jsem velmi překvapená a porozuměla jsem síle Božího slova. Ježíš nám říká: 
,Dávej a já Ti pak dám všechno, co potřebuješ!‘ Pro mě je Ježíš jakýmsi drátem, skrz který ke 
mně proudí milující energie samotného Boha. Je to stejné jako s lampou. Ale Ty sám ji musíš 
zapnout, aby svítila. Ty musíš být ‚na drátě‘!“ 
  

Milí přátelé Ježíšových slov, když jsme „na drátě“, „online“, když se darujeme, pak 
jsou naše ruce opět prázdné a Bůh je může znovu naplnit. Tím začíná Boží dobrodružství. 
Pozývá nás, abychom JEMU a JEHO síle plně důvěřovali – ve všech výzvách, které nám 
život dennodenně přináší. ON nás chce bohatě obdarovat a společně s námi něco činit! Proto 
je důležité zapnout lampu důvěry a darovat se. To je malý krok, který OBROVSKY zapůsobí. 
Takže: Něco změň! Make a change! 
 

Za tým přátel Ježíšových slov  Meinolf Wacker 
 

 
 


