
 

 
 
Luty 2022                                             po polsku           

wysłał ich po dwóch przed sobą do 

każdego miasta i miejscowości, dokąd 

sam przyjść zamierzał.                (Lk 10,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 
       Razem – cóż może być lepszego?! 
       Together – what could be better?! 

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

     

  

   
Kochani Przyjaciele go4peace, 

 

 codziennie musiał wszędzie chodzić pieszo. O samochodach 2000 lat temu jeszcze nikt 

nie myślał. Jezus z Nazaretu nie był w stanie zaplanować długiego czasu na ziemi. Myślał więc      

o tym, jak mógłby dotrzeć do wielu osób bliskich jego sercu. Nie mógł sam udać się do 

wszystkich wiosek. Więc w jego boskiej wyobraźni zrodził się pomysł. 

 

 On, który pojawił się z boskiej miłości, byłby obecny wszędzie tam, gdzie ludzie spotykali 

się w tej miłości. Obiecał więc swoim przyjaciołom, że „…gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 

moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20) Potrzeba przynajmniej dwóch osób, aby powstała 

między nimi przestrzeń dla Jezusa. Uczniowie mieli te doświadczenia po zmartwychwstaniu 

Jezusa. I w świetle tych doświadczeń zrozumieli, dlaczego Jezus zawsze wysyłał ich do wielu 

wiosek po dwóch. Nawet jeśli nie można Go było zobaczyć oczami, był pośród nich. 

 

Czy chcesz przeżyć to doświadczenie, które przynosi głęboką radość? To znajdź jedną lub dwie 

osoby, które mają to samo pragnienie w swoich sercach. Starajcie się być wobec siebie całkowicie 

otwarci i szczerzy i pomagajcie sobie nawzajem w sprawach, których wymaga od was życie. 

Spotykajcie się raz za razem i uważnie słuchajcie siebie nawzajem. Wtedy Jezus będzie z wami        

i da wam światło i radość, których potrzebujecie w swoich życiowych sytuacjach.                              

Czy pomyślałeś już o kimś, z kim chciałbyś iść tą drogą? 

 

  A oto doświadczenie Tomáša. Po Bożym Narodzeniu pojechałem do przyjaciół,             

aby spędzić z nimi kilka dni. Mieliśmy dla siebie dużo czasu. Chodziliśmy na długie spacery, 

planowaliśmy wspólnie działanie na kolejny rok go4peace i raz za razem siedzieliśmy przy 

kominku. Moja dusza była pełna radości. Wypełniały mnie lekkość i głęboki spokój. Kiedy 

wsiadłem do autobusu do Czech, zdałem sobie sprawę, że Jezus był z nami przez cały czas. 

Chciałem iść za nim. Postanowiłem kontynuować te żywe relacje z przyjaciółmi. Tak więc ciągle 

słyszymy się przez telefon i żyjemy - na odległość - z Jezusem wśród nas. Od tego czasu wiem, że 

to tak praktycznie jest: Razem, cóż może być lepszego?! Together – what could be better?! 
 

  für das go4peace-Team   Meinolf Wacker 


