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Kochani Przyjaciele go4peace, 

 

 

 coś niewiarygodnego się wydarzyło. Przyjaciele Jezusa rozpoznali w nim Mesjasza. Dla nich było 

jasne, że to ON uwolni ich spod obcego panowania Rzymian. Jeden z nich, Judasz, przekazał nawet Jezusa 

Rzymianom. Wierzył, że to przyspieszy moment, w którym Jezus zademonstruje swoją moc jako Mesjasz i 

zniszczy Rzymian. A potem wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Jezus pokazał swoją moc w bezsilnej 

miłości. Pozwolił się ukrzyżować i zginął marnie jak przestępca. Pokazał, jak daleko może zajść miłość - 

podąża wszystkimi ścieżkami w mrok ludzkiej samotności. 
 

Stali tam. Czy postawili na niewłaściwą kartę? Byli totalnymi przegranymi przed przyjaciółmi i 

rodzinami. W tej desperacji i beznadziei dwóch z nich udało się do Emaus. Omawiali wszystko, co im 

leżało na sercu. To przynosiło ulgę. Nagle dołączył do nich nieznajomy. Włączył się ostrożnie do rozmowy 

i przedstawił wszystko, co się wydarzyło, w nowym świetle. Zatrzymał się z nimi w Emaus. Ich serca 

płonęły. Kiedy jedli razem, odkryli, że był to Jezus. Podarował im niepostrzeżenie światło, spokój, jasność 

i rozpalił ich serca. Potem nagle przestali go widzieć. Od razu było jasne: tym doświadczeniem musieli się 

podzielić. Jeszcze tej nocy wrócili do Jerozolimy, aby wszystko opowiedzieć swoim przyjaciołom. 
 

Czy kiedykolwiek miałeś takie przeżycie, w którym twoje serce zapłonęło, ponieważ zostało 

dotknięte przez Jezusa - w rozmowie, w czasie słuchania kazania, podczas wspólnego doświadczenia...?  

Poświęć trochę czasu, aby o tym pomyśleć. Jeśli znalazłeś przyjaciela/przyjaciółkę, z którymi chcesz 

przejść przez ten rok, podziel się z nimi w tym miesiącu takim doświadczeniem. Serce Tomáša też 

pewnego razu zapłonęło: 

 

 „Przez wiele lat jeździłem na spotkania go4peace w Sarajewie. Ilekroć byliśmy razem i 

pracowaliśmy wspólnie dla innych w czasie wielu warsztatów, miałem w sercu radość, jakiej wcześniej nie 

odczuwałem. Przez cały rok niecierpliwie czekałem na kolejne spotkanie, po którym pojechałem jeszcze na 

kilka dni do Meinolfa do Kamen. Powiedziałem mu o tej palącej radości w moim sercu. Usiedliśmy na 

ławce w słońcu. Meinolf spokojnie powiedział: „Wiesz, ta radość w twoim sercu, to ślad Jezusa między 

nami. Przepełniony miłością, na tych spotkaniach, angażowałeś się całkowicie. I pozostali uczestnicy robili 

to samo. A potem nagle pojawia się Jezus – jako realna osoba. Nie można Go zobaczyć naszymi ludzkimi 

oczami, ale czujesz Jego obecność w radości, pokoju, cierpliwości i płonącym sercu.” Słuchałem i 

pamiętam, jak łzy napłynęły mi do oczu. Były to łzy radości. Jestem pewien: Ty też miałeś podobne 

doświadczenia”. Podziel się swoim doświadczeniem! – Share your experience! 
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