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Dragi prijatelji go4peace, 

 

zgodile so se nedoumljive stvari. Jezusovi prijatelji so ga prepoznali kot Odrešenika. Bili so 

prepričani so, da jih bo rešil rimske oblasti. Eden izmed njih, Juda, je Jezusa izdal Rimljanom in 

farizejem. To naj bi v njegovih očeh prisililo Jezusa, da pokaže svojo moč kot Mesija in premaga 

Rimljane. Toda vse se je izšlo precej drugače. Jezus je pokazal svojo moč znotraj pomanjkanja 

ljubezni. Dovolil je, da so ga križali in trpeče je umrl kot kriminalec. Pokazal je, kako daleč lahko gre 

ljubezen. Gre preko teme človeškega občutka zapuščenosti. 

 

Tam so bili. Ali so nespametno stavili? Njihovi prijatelji in družine so jih imeli za čiste zgube. 

Z občutki brezizhodnosti in obupa sta se dva učenca odpravila v Emavs. Pogovarjala sta se o vsem, 

kar jima je ležalo na duši. To je že prineslo malo olajšanja. Nenadoma pa se jima je pridružil 

neznanec. Previdno jima je zastavljal vprašanja in jima nato vse predstavil v novi luči. Z njima je ostal 

v Emavsu. Njuni srci sta goreli. Pri skupnem obedu sta ugotovila, da je to Jezus. Nista ga prepoznala, 

a jima je dal luč, mir, jasnost in goreči srci. Po tem ga nista več videla. Jasno jima je bilo, da morata to 

izkušnjo deliti z ostalimi. Še isto noč sta se vrnila v Jeruzalem, da bi o vsem poročala svojim 

prijateljem. 

 

Ali si kdaj imel izkušnjo, pri kateri je tvoje srce gorelo, ker se ga je dotaknil Jezus – v 

pogovoru, v odkritju, ko si poslušal pridigo, ko si delil izkušnjo z drugo osebo? Vzemi si nekaj časa, 

da o tem razmisliš. Če si našel enega ali pa dva prijatelja, s katerima boš preživljal to leto, deli z 

njim/a to izkušnjo v tem mesecu. Tomáševo srce je tudi gorelo na tak način: 

 

»Več let sem se udeleževal taborov go4peace v Sarajevu. Kadarkoli smo bili skupaj in imeli 

delavnice ter delali za druge, sem v srcu čutil srečo, ki je drugače nisem poznal. Veselil sem se 

vsakega naslednjega tabora vse leto. Pozneje sem obiskal Meinolfa in ostal pri njem v Kamnu nekaj 

dni. Povedal sem mu o goreči sreči, ki jo nosim v srcu. Sedela sva na klopi na soncu in Meinolf mi je 

nežno razložil: »Veš, ta sreča v tvojem srcu je sled Jezusa med nama. Na taborih si se razdajal iz 

ljubezni. Tudi ostali sodelujoči so se razdajali. Kar naenkrat je Jezus tam – kot resnična oseba. Ne 

moreš ga videti s svojimi človeškimi očmi, lahko pa čutiš njegovo prisotnost v radosti, miru, 

potrpežljivosti in v svojem gorečem srcu.« Poslušal sem in spomnim se, da so solze napolnile moje 

oči. To so bile solze sreče. Verjamem, da imaš tudi ti podobno izkušnjo." Share your experience! – 

Deli svojo izkušnjo! 

 

  Za ekipo go4peace Meinolf Wacker   


