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Milí přátelé go4peace, 

 

 byly to pro něho dramatické dny. Jako mnoho mladých ve společenství kolem Ježíše i 

on se na něho spoléhal. Nechal všech starých plánů a následoval Ježíše. Jeho slova mu otevřela 

úplně nový horizont života. Ale jeho vystupování se nelíbilo těm, kteří byli zodpovědní za 

náboženství. Ježíš jim chtěl ukázat, že jejich náboženský aparát se už stal hodně prázdným. Tak 

udělali vše proto, aby ho zabili. Zemřel v bídě na kříži, jako zločinec.  

 

Tyto obrazy mu nešly stál z hlavy. Musel mluvit. Tak se svým přítelem Kleopasem 

odešli do vesnice blízko Jeruzaléma zvané Emauzy. Všechno, co říkal, vycházelo přímo z jeho 

duše. Narazil na ně třetí člověk. Ptal se, o čem se baví a co se děje v Jeruzalémě. V jejich 

zoufalství to oba přátele ještě více rozrušilo. Opravdu si ten cizí člověk ničeho nevšiml? Tak 

začali vyprávět o jejich nadějích, snech, o jejich hněvu a zklamání. Cizinec velmi pozorně 

poslouchal. Potom začal všechno, co se stalo, postupně zařazovat. Cítili, že jim rozumí a získali 

nový pohled. Hořela v nich radost. Tak přišli do Emauz. Naléhali na cizince, aby s nimi ještě 

zůstal. A pak jim to došlo, jako kdyby jim spadla šupina z očí. Byl to Ježíš, který je doprovázel 

– přítomný a vzkříšený. Pak už ho neviděli. Okamžitě vyrazili do Jeruzaléma – s hořícími srdci. 

Tu zprávu museli předat dál.  

 

Bylo nutné překlad dokončit. Dvě hodiny byly ještě před námi. Už se mezi námi šířila 

nelibost, pracovali jsme na tom celý den. Každý cítil, že lehkost, se kterou jsme pracovali, 

mizela. Udělali jsme si ještě jedno kafe a navzájem si slíbili, že chceme zůstat v lásce jeden ke 

druhému. Pak jsme pokračovali. Dopadlo to dobře. Skrytý Ježíš nám dal sílu, radost a trpělivost. 

Vyplatí se s ním být: Drž Ježíše na lodi! – Keep Jesus on board. 

 

za go4peaceTeam   Meinolf Wacker 

  


