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Pamatuj na mě, až vejdeš 

do svého království.  

                                                       (Lk 23,42)                                                                                                                                                                                               
____________________________________ 
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Milí přátelé go4peace, 

 

nějak nepřišel k životu. Spáchal tolik zločinů. Nyní musel za svoje chyby zaplatit 

životem. Ve třech byli odsouzeni k smrti a ukřižováni. Důvod pro své vlastní odsouzení chápal. 

Byla to „odplata za jeho činy“ (Lk 23,41). Vedle něho visel Ježíš – 33letý, vedle druhý zločinec. 

Ježíš ručil za poselství lásky. Mnoho nepravosti a nespravedlnosti nazval jménem. Tím proti 

sobě obrátil velikány svého náboženství. Odsoudili ho a nyní Ježíš nespravedlivě visel na kříži.  

 

 Pro mladého muže nebylo cesty zpět. Jeho život na zemi brzy skončí. Byl během svého 

života ve spojení s Bohem? To nevíme. Ale v tento okamžik cítil hlubokou dobrotu a Ježíšovo 

milosrdenství. Dívá se na Ježíše a prosí ho: „Ježíši, pamatuj na mě, až vejdeš do svého 

království!“ Ve své nouzi oslovuje Ježíše přímo. V této řeči najde jeho duše podporu a důvěru. 

„Ještě dnes se mnou budeš v ráji!“ uslyší.  

 

Zcela náhle bylo potřeba najít ve vzdáleném městě byt pro mladou studentku. Byli jsme 

už na cestě do tohoto města. Od jedné nabídky byla telefonicky zrazována. Na internetu našla 

rychle vhodný byt, který bylo možné si ještě ten den prohlédnout. Napsala pronajímatelce mail 

přes mobil. Odpoví jí tak brzy? – Náš čas byl omezený. Modlili jsme se. „Ježíši, pokud to je 

Tvoje vůle, ať si ta žena přečte mail a zareaguje!“ Po 5 minutách přišel od pronajímatelky dotaz, 

kdy by měla být prohlídka. „Pokud to je možné, klidně v 15 minutách!“ napsala ji mladá slečna 

zpět. „Oh, to je velmi sportovní, ale jde to!“ zněla odpověď. Neexistuje žádný okamžik, ve 

kterém by se nedalo mluvit s Ježíšem. Tak: Mluv s Ježíšem! - Talk to Jesus! 

  

za go4peace-Team   Meinolf Wacker 

  


