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A go4peace kedves Barátai, 

 

Minden utat gyalog kellett megtennie, hiszen 2000 évvel ezelőtt még nem voltak autók. A 

názáreti Jézus nem sok időt tudott a földön tölteni. Ezért töprengett azon, hogyan érhetné el azt a 

sok embert, akik közel állnak a szívéhez. Lehetetlen volt számára, hogy minden faluba személyesen 

menjen el, ekkor támadt viszont isteni képzeletének segítségével egy ötlete.  

 

Ő, aki az isteni szeretet által jött közénk, mindenütt jelen lesz, ahol az emberek az Ő 

szeretetében találkoznak egymással. Ezért ígéretet tett barátainak, hogy velük lesz, ha az Ő nevében, 

ami maga a szeretet, összejönnek. (Mt 18,20) Legalább két ember kell ahhoz, hogy ez a tér Jézus 

számára létrejöjjön közöttük. Ezt tapasztalták a tanítványok Jézus feltámadása után. És ennek a 

tapasztalatnak a fényében megértették, hogy Jézus miért küldte őket mindig kettesével a falvakba. 

Még ha nem is volt szemmel látható, akkor is jelen volt valóságos személyként. 

 

  Szeretnéd átélni ezt az élményt, mely mély örömöt szerez? Akkor keress egy-két embert, 

akinek ugyanez a vágy él a szívében. Próbáljatok meg teljesen nyíltak és őszinték lenni egymás 

iránt és segítsetek egymásnak, amikor az éppen szükséges. Találkozzatok újra és újra és jól 

figyeljetek egymásra. Akkor Jézus veletek lesz és megadja nektek a fényt és az örömöt, amire 

különböző élethelyzeteitekben szükségetek van. Van már ötleted, hogy kivel járnád szívesen ezt az 

utat? 

 

Nos itt van Tomáš tapasztalata. Karácsony után a barátaimhoz mentem, hogy néhány napig 

velük legyek. Sok időnk volt egymásra. Nagyokat sétáltunk, együtt terveztük a go4peace-évet és 

egyre csak a kandalló mellett ültünk. A lelkem tele volt örömmel, könnyedség és mély béke töltött 

el. Amikor ismét a Csehországba tartó buszon ültem, rájöttem, hogy Jézus egész idő alatt velünk 

volt. Követni akartam őt. Úgy döntöttem, hogy továbbra is éltetni fogom ezeket a gyümölcsöző 

kapcsolatokat a barátaimmal. Ezért folyamatosan tartjuk egymással a kapcsolatot telefonon és –a 

távolság ellenére – megéljük egymással a Jézussal való közösséget. Azóta is aktuális számomra a 

kérdés: Együtt - hogyan másképp?! – Together, what could be better?! 

 

 

a go4peace-csapat nevében               Meinolf Wacker 


