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A go4peace kedves Barátai, 

 

 ama férfi számára drámai napok következtek. Ahogy sok más fiatal nő és férfi Jézus 

tanítványai közül, ő is teljesen ráhagyatkozott az Úrra. Felhagyott régi terveivel és követte 

Jézust. A Mester szavai életének új távlatait nyitották meg előtte. Magatartása azonban nem 

tetszett a vallási elöljáróknak. Jézus próbálta velük megértetni, hogy az ő hitéletük kiüresedett. 

Ezért aztán az elöljárók megtettek mindent, hogy megöljék. Nehéz körülmények között halt 

meg a kereszten, mint egy bűnöző.  

 

Ezek a képek aztán nem hagyták nyugodni a fiatalembert. Úgy érezte, beszélnie kell. 

Barátjával, Kleofással felkerekedett és elindult egy Jeruzsálem melletti faluba, melynek 

Emmausz volt a neve. Útközben mindent elmondott, amit szívében érzett. Közben egy idegen 

csatlakozott hozzájuk, aki megkérdezte tőlük, miről beszélgetnek és hogy mi történt 

Jeruzsálemben. A két tanítvány egyre inkább csodálkozott: Hogyhogy ez az idegen semmit sem 

tud a történtekről? Erre elkezdtek neki mesélni reményeikről és álmaikról, ugyanakkor 

dühükről és csalódottságukról. Az idegen szívesen és figyelemmel hallgatta őket, aztán 

mindent, ami történt, szépen sorrendbe tette. A két vándor érezte, hogy meghallgatták és 

megértették őket, így mindenre egy új rálátást nyertek. Kitörő örömet éreztek, miközben 

megérkeztek Emmauszba. Kérték az idegent, maradjon még velük. És akkor felnyílt a szemük: 

Maga Jézus volt az, aki hozzájuk szegődött – maga a jelenlévő Feltámadott. Ebben a pillanatban 

viszont eltűnt előlük. Lángoló szívvel tértek vissza gyorsan Jeruzsálembe. Érezték, ezt a hírt el 

kell mondják másoknak is.  

  

Egyik alkalommal egy szöveget kellett lefordítanunk, erre a munkára viszont már csak 

két óránk maradt. Bizonytalanság lett úrrá rajtunk, még ha egész nap is dolgoztunk rajta. 

Mindenikünk érezte, hogy az a fajta könnyedség, amivel eddig a munka mellé álltunk, eltűnt. 

Főztünk még egy kávét és megígértük egymásnak, hogy szeretettel leszünk egymás iránt ezek 

után is. Folytattuk a munkát és nagyon jól sikerült. A rejtőzködő Jézus erőt, örömet és türelmet 

adott nekünk. Megéri Vele együtt lenni: Hadd legyen ott Jézus a csónakodban! – Keep Jesus 

on board. 

 

a go4peaceTeam nevében   Meinolf Wacker 


