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Milí přátelé go4peace, 

 

tento rok jsme podnikli společnou objevitelskou cestu. Hledali jsme Ježíše, který chce 

žít uprostřed nás. Tento objev, že je Ježíš i po své pozemské smrti stále naživu, udělali Máří 

Magdaléna, Maria, matka Ježíšova, Petr, Tomáš a mnozí další už před 2000 lety. Tento příběh 

objevení platí pro všechny věky. Chce v nás vyvolat osobní zkušenost. Tak se na konci roku 

objevuje otázka: Kdy jsi tento rok vnímal a poznal, že je Ježíš skrytý uprostřed vás? 

 

 Chtěl bych sdílet svoji zkušenost: Na konci našeho letošního letního tábora jsme se v 

kostele setkali s ukrajinskými účastníky. Děkoval jsem jim za lásku, kterou investovali do 

celého tábora. V této lásce – tak jsem to popisoval – konal a koná Bůh své dílo, neboť ON je 

láska. Pozdě večer mi napsala jedna Ukrajinka: „Děkuji za tento úžasný čas. Cítila jsem v sobě 

opravdu hluboký pokoj. Vracím se zpět na Ukrajinu, ale přistihla jsem se, že přemýšlím nad 

tím tu zůstat, protože jsem mezi námi objevila život, který jsem předtím neznala.” 

 

 

Vyprávěj svým přátelům o okamžicích, kdy jsi cítil blízkost skrytého Boha. To chce 

odvahu. A když budeš chtít, sdílej svoji zkušenost i v naší aplikaci „go4peace“ pod heslem 

„entdecken und schreiben“ (objevit a psát).  

 

Tomáš vypráví: „Pro mě výjimečný rok se blíží ke konci. Zažil jsem mnoho pěkného a 

těžkého. Když to bylo těžké, vzpomněl jsem si na to, že vždy můžu přece milovat, právě v těch 

těžkých okamžicích. Pak jsem to jednoduše udělal. Často jsem měl dojem: Ježíš je tady. ON se 

skrz lásku znovu narodil. A ON mi daroval světlo pro další kroky. To jsou Vánoce. Ježíš 

přebývá mezi námi. A ON chce mezi námi být. Ježíš chce přijít! Jesus wants to reach you! -

Přeji Vám radostné a požehnané vánoční svátky. Ať se mezi námi na mnoha místech na Zemi 

znovu narodí! Zůstaňme spojeni!“ 

 

za go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


