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Odkrywaj Jezusa każdego dnia!
Discover Jesus in your daily life!

Kochani Przyjaciele go4peace,
stawką był projekt Boga z Jego ludzkim obliczem. Wojna, niesprawiedliwość i nierówność
były na porządku dziennym. Prorocy przez wiele lat wzywali do nawrócenia. To niewiele pomogło.
Wtedy Bóg postanowił posłać swojego Syna na ziemię, by na nowo odsłonił powołanie człowieka do
braterskiej miłości. I tak Jezus przyszedł na ziemię. Żył normalnie wśród ludzi przez ponad 30 lat. Pod
koniec życia czuł, że my, ludzie, nadal będziemy go potrzebować. Więc z miłości chciał zostać z nami
na zawsze - wprawdzie ukryty, ale jednak bardzo obecny. Jako pierwsze po swoim zmartwychwstaniu
spotkał Marię Magdalenę oraz kilka innych kobiet i zlecił im zadanie: „Idźcie i powiedzcie moim
braciom, żeby poszli do Galilei. Tam mnie zobaczą!” (Mt 28,10) Po czym odesłał je nad jezioro
Genezaret. Tam wszyscy mieszkali. Sam też chciał tam z nimi zostać. Ze specjalistów ds.
rybołówstwa chciał ich zmienić w ekspertów ds. bożej obecności.
W roku 2022 pragniemy podążać za tym wielkim życzeniem Jezusa, który chce być z nami w
naszym codziennym życiu. Zapraszamy Ciebie do zostania ekspertem ds. ukrytej obecności Jezusa.
Dlatego co miesiąc jest dla Ciebie ten mały impuls, który pomoże Tobie odkryć obecność Jezusa. Nie
chodzi tu tylko o wiarę w obecność Jezusa, bo ON nam to obiecał. Chodzi raczej o odkrywanie i
doświadczanie tego. Jeśli jest ON obecny pośród nas, to daje się zauważyć w pokoju, świetle, ogniu i
radości, które tylko ON może nam dać. Tomaš z Bořitova (Czeska Republika) będzie opowiadał o
swoich doświadczeniach po każdym z tych impulsów w każdym z listów oraz w filmie w „aplikacji
go4peace”. Oto jego pierwsze doświadczenie z codziennego życia:
„Kupiłem hamburgera i cieszyłem się na smaczną kolację. Przede mną jechała ulicą
ciężarówka. Kierowca zatrzymał mnie. Szukał miejsca parkingowego na noc. Pomogłem mu znaleźć
odpowiednie miejsce we wsi. Podziękował mi z uśmiechem. Gdy jechałem dalej, przyszło mi do
głowy, że kierowca na pewno jest głodny. Nadal miałem pysznego hamburgera, którego miałem
ochotę zjeść. Ale zawróciłem do ciężarówki. „Tu jest coś do jedzenia! Jestem pewien, że
zgłodniałeś!”, powiedziałem i podałem kierowcy hamburgera. Spojrzał na mnie zdziwiony i
uśmiechnął się z wdzięcznością. Wtedy pojechałem do domu. Miałam wielką radość w sercu, nawet
bez hamburgera w żołądku” – Odkryj Jezusa w swoim codziennym życiu! - Odkrywaj Jezusa
każdego dnia! – Discover Jesus in your daily life!
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