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                        Milí přátelé go4peace, 

 

stalo se něco nepochopitelného. Ježíšovi přátelé ho jako Mesiáše poznali. Bylo jim jasné, že by je 

osvobodil od vlády Římanů. Jeden z nich,  Jidáš, ho Římanům dokonce vydal. To mělo- podle jeho mínění-

uspíšit okamžik, ve kterém Ježíš jako Mesiáš ukázal svou moc a Římany by zničil. A pak se stalo ale něco 

jiného. Ježíš ukázal svoji moc v mdlobě lásky. Nechal se ukřižovat, zemřel bídně jako zločinec. Tím 

ukázal, jak daleko může zajít láska. Jde po všech cestách až do temnoty lidské opuštěnosti. 

 

Nyní tady stáli. Vsadili na špatnou kartu? Před svými kamarády a rodinami byli totální zatracenci. 

V tomto zoufalství a beznaději se dva z nich vydali na cestu do Emauz. Ze všeho, co měli na duši, se 

vypovídali. To jim přineslo trochu úlevu. Pak se k nim zničehonic připojil neznámý člověk. Opatrně se ptal 

a přinesl všemu nové světlo. V Emauzích s nimi ještě zůstal. Jejich srdce hořela. Při společné večeři 

poznali, že to byl Ježíš. Daroval jim nepoznané světlo, pokoj, prozřetelnost a zapálené srdce. Pak už ho 

neviděli. Bylo jim to okamžitě jasné. Musí tuto zkušenost sdílet. Ještě v noci se vrátili zpět do Jeruzaléma, 

aby vše vyprávěli svým přátelům. 

 

Stalo se Ti už taky někdy něco, z čeho by Ti zahořelo srdce, protože v tom byl dotknutý Ježíš - při 

rozhovoru, při objevení něčeho, při poslouchání kázání, při společné zkušenosti…? Zkus se nad tím 

zamyslet. Pokud jsi našel jednoho nebo dva kamarády, se kterými chceš projít tímto rokem, sdílej s nimi 

tento měsíc tuhle zkušenost. Také srdce Tomáše zahořelo: 

 

 

„Hodně roků jsem jezdil na setkání go4peace do Sarajeva. Vždy, když jsme byli spolu a pracovali 

v mnoha workshopech pro ostatní, cítil jsem radost v srdci, kterou jsem jinak neznal. Vždy jsem se celý rok 

těšil na další camp. Později jsem jel na pár dní k Meinolfovi do Kamen. Vyprávĕl jsem mu o této hořící 

radosti ve svém srdci. Sedĕli jsme na lavičce na slunci. Meinolf se nechal opatrně slyšet:,Víš, tato radost ve 

Tvém srdci je Ježíšova stopa v nás. Těmto campům ses daroval z lásky. Ostatní účastníci učinili totéž. A 

najednou je tu Ježíš - jako skutečná osoba. Není viditelný našima lidskýma očima, ale cítíš jeho přítomnost 

v radosti, pokoji, trpělivosti a ve svém hořícím srdci.' Naslouchal jsem mu a ještě teď vím, jak se mi zalily 

oči slzami. Byly to slzy radosti. Jsem si jistý: I Ty už jsi takovou zkušenost zažil."  Sdílej svoji zkušenost! 

– Share your experience! 

 

  za go4peace-Team   Meinolf Wacker 


