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Milí přátelé go4peace, 

 

chtěl u nich zůstat – navždy. Cítil, že bez něho byli ztracení. Ale stejně jako každý 

člověk má svůj čas na zemi omezený, bylo to tak i s Ježíšem. Zemře. Přišel od Boha, který je 

láska, a k němu se zase zpět vrátí. Odejde, ale přece tu zůstane. Toto tajemství chtěl ještě svým 

přátelům odhalit.  

 

Den před svou smrtí jim ukázal, co je pravá láska. Umyl jim nohy, a tím jim ukázal 

příklad vzájemné lásky. Pozval je, aby se tohoto příkladu dále drželi a potkávali se ve vzájemné 

lásce. Klíč k tajemství Boží přítomnosti se odhalil právě v tomto skutku. Všude na světě, kde 

si lidé darují navzájem lásku, tam je ON, který je láska, je mezi nimi přítomný. Skryl se a 

najednou daruje světlo a jasno, které tu předtím nebyly, radost, která proměňuje srdce, a mír, 

který umožní věčnost. Všude, kde jsou lidé shromážděni v Ježíšově jménu – v opravdově 

darované lásce, tam je Ježíš přítomný. Pak platí: 1 + 1 = 3. Ty a já s NÍM mezi námi. 

 

Tomáš vypráví: „V duši jsem měl velké starosti. Udělal jsem něco špatně a samotného 

mě to trápilo. Vina přináší vždy osamělost. Bylo pro mě těžké o tom vyprávět, někomu se svěřit. 

Pak přišel ale okamžik, kdy jsem si uvědomil: Chci to říct z lásky jednomu příteli. Chci mu 

svěřit i své temné stránky. Napsal jsem mu tedy delší mail a nechal jsem ho nahlédnout do své 

duše. Trošku s obavami jsem čekal na jeho odpověď. Přišla rychle. Dal mi pochopit jeho velkou 

lásku a péči. Zavolal mi. Mluvili jsme dlouho. Tím se hned vše nevyřešilo. Ale každou minutou 

jsem cítil, jak se moje duše plní radostí a hlubokým pokojem. Cítil jsem: Ježíš byl tu. Porozuměl 

jsem, že jsme byli tři. Můj přítel a já a skrytý Ježíš: 1 + 1 = 3.   

  

za go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


