
 

 

 
Czerwiec 2022                                   po polsku 

Nikt nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. 
                                                     (J 5,13) 

_____________________________________ 

       Nie samotnie, lecz razem!     

                   Not alone - but together! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

      Kochani Przyjaciele go4peace, 

 

Jezus bardzo często musiał doświadczać, że dla jego przyjaciół ważniejsze były własne 

sprawy, niż sprawy innych ludzi. Byli dobrzy w prowadzeniu własnych interesów, mimo               

to szybko zrezygnowali ze wszystkiego. Kiedy zwierzył się apostołom, że zostanie wydany 

uczonym w Piśmie i arcykapłanom i że go zabiją, nie pozwolili, by to poruszyło ich serca.  

Raczej dyskutowali o tym, który z nich miał być najważniejszy. Kiedy Jezus zaproponował 

młodemu człowiekowi, aby sprzedał swój majątek, ten odszedł smutny, ponieważ dysponował 

wielkim bogactwem i nie chciał dzielić się nim z ubogimi. 

 

Jezus chciał, aby jego przyjaciele zrozumieli, że kluczem do tajemnicy królestwa 

Bożego nie jest posiadanie i coraz większe gromadzenie, ale oddawanie swego życia w miłości. 

Mogli się tego od Niego nauczyć. Jezus poświęcił swój czas kobiecie, którą spotkał przy studni 

Jakuba i otworzył jej w rozmowie drogę do nowego życia, podarował swoje zaufanie 

rzymskiemu setnikowi i uzdrowił jego sługę. Przebaczył kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. 

Jezus ciągle na nowo oddawał swoje życie. Przez to dawanie, przez swoją konkretną miłość, 

tworzyła się zawsze więź z poszczególnymi ludźmi. Te szczere relacje stawały się dla nich 

miejscem doświadczania Bożej miłości. I to właśnie Jezus pozostawił swoim uczniom jako 

tajemnicę przed zakończeniem swego życia: „Miłujcie się nawzajem, tak jak ja was 

umiłowałem!” W tej wzajemnej miłości pozostanie On z nimi na zawsze. 

 

Tomáš opowiada: „Mój przyjaciel ma dobrego przyjaciela w Ukrainie. Raz za razem 

dzwoni do niego i stara się wspierać w tym trudnym wojennym czasie. Pewnego dnia wysłał 

mu wiadomość na WhatsAppie, że odmówił za niego różaniec. Wtedy dostał odpowiedź: 

„Dziękuję, że jesteś i zawsze wysyłasz mi wiadomości, które dają mi siłę i wsparcie. Dzisiaj 

byłem cały dzień poza domem i odwiedzałem uchodźców w różnych miejscach. To było 

wielkie przeżycie, które dodawało mi odwagi. Po prostu szedłem, ryzykując swoje życie,            

aby być blisko tych ludzi. Mam wrażenie, że Bóg ma tu swoje plany. Dobrze jest być częścią 

Bożej gry.” – Nie samotnie, lecz razem! Not alone – but together! 
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