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Milí přátelé go4peace, 

 

 každou cestu musel jít pěšky. Před 2000 lety se o autech ještě zdaleka nepřemýšlelo. 

Hodně času na zemi strávit ale stejně nemohl, Ježíš z Nazareta. Tak přemýšlel, jak by mohl tolik 

lidí, které mu leželi na srdci, zastihnout. Bylo pro něho nemožné jít sám do všech vesnic. Tak z 

jeho Boží fantazie vyústil nápad. 

 

 On, který přišel z Boží lásky,by byl přítomný všude, kde se lidé v této lásce potkávali. Tak 

dal svým přátelům slib, být mezi nimi, když k němu v jeho jménu, které je láska, společně 

přijdou.” (Mt 18,20) Bylo třeba nejméně dvou lidí, aby mezi nimi mohl vzniknout prostor pro Ježíše. 

Tuto zkušenost zakusili učedníci po Ježíšově zmrtvýchvstání. A ve světle tohoto poznání 

pochopili, proč je Ježíš do vesnic posílal vždy po dvou. I když to nebylo očima viditelné, přece 

tam vždy byl přítomný. 

 

 Máš chuť tuto zkušenost, která přináší hlubokou radost, zakusit? Potom najdi jednoho 

nebo dva lidi, kteří mají v srdci stejné přání. Zkuste tu být pro sebe navzájem otevřeně a upřímně 

a pomáhejte si ve věcech, které po nás život vyžaduje. Setkávejte se a navzájem si naslouchejte. 

Pak bude Ježíš mezi vámi a daruje vám světlo pokoje, které ve vašich životních situacích 

potřebujete. Už Tě někdo napadl, se kterým bys po této cestě chtěl/a jít? 

 

  A zde zkušenost od Tomáše. Po Vánocích jsem jel ke kamarádům, abych s nimi strávil pár 

dnů. Měli jsme čas pro sebe navzájem. Dělali jsme dlouhé procházky, společně plánovali rok s 

go4peace a seděli jsme u kamen. Moje duše byla plná radosti, světla a naplnil mě hluboký pokoj. 

Když jsem seděl v autobuse zpátky do Čech, bylo mi jasné, že s námi Ježíš po celou tu dobu byl. 

Jeho jsem chtěl následovat. Rozhodl jsem se, že chci tyto skutečně žijící vztahy s přáteli prožívat 

dále. Tak se vždy slyšíme po telefonu a žijeme – na dálku – s Ježíšem mezi námi. Od té doby pro 

mě platí – Společně – jak jinak?!  Together, what could be better?! 

 

  za go4peace-Team   Meinolf Wacker 


