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(Mt 28,9)
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Descoperă-l pe Isus în viața ta de zi cu zi!
Discover Jesus in your daily life!

Dragi prieteni al go4peace!
Era în joc proiectul lui Dumnezeu cu umanitatea. Războiul, nedreptatea și inegalitatea erau la
ordinea zilei. Profeții au chemat la pocăință de mulți ani, dar fără succes. Atunci Dumnezeu s-a decis
să-și trimită fiul pe pământ. El urma să redezvăluie chemarea omului la iubirea frăţească. Așa a venit
Isus pe pământ. A împărtășit viețile oamenilor timp de peste 30 de ani. La sfârșitul vieții, a simțit că
noi, oamenii, vom continua să avem nevoie de el. Așa că din dragoste a rămas cu noi pentru totdeauna
- ascuns, dar foarte prezent. El a fost primul care a întâlnit-o pe Maria Magdalena și cu alte femei după
moartea sa și le-a dat sarcina: „Mergeți și dați de știre fraților mei să meargă în Galiléea şi acolo mă
vor vedea!“ (Mt 28,10) Cu asta le-a trimis înapoi la Marea Galileii, unde erau acasă. A vrut să rămână
cu ei acolo. El a vrut să transforme experții în pescuit în experți în prezența lui Dumnezeu.
În anul 2022 ne dorim să urmăm această mare dorință a lui Isus de a fi alături de noi în viața
de zi cu zi. Vă invităm să deveniți un expert în prezența ascunsă a lui Isus. Pentru asta, există acest mic
impuls lunar pentru tine care te va ajuta să descoperi prezența lui Isus. Nu este vorba de a crede în
prezența lui Isus pentru că ne-a promis asta, ci mai degrabă este vorba de a-l descoperi și de a-l
experimenta. Dacă este prezent printre noi, atunci el se face remarcat în pacea, lumina, focul și bucuria
pe care numai EL o poate dărui. Tomaš din Bořitov, Cehia va spune o mică experiență despre fiecare
dintre aceste impulsuri, și în videoclipul din aplicația „go4peace”. Iată prima sa experiență - chiar din
viața lui de zi cu zi:
„Cumpărasem un hamburger, mă bucuram că urmează cina și o așteptam cu nerăbdare. În fața
mea era un camion pierdut pe drum. Șoferul mi-a făcut semn să mă opresc. Căuta un loc de parcare
pentru noapte. L-am ajutat să-și găsească un loc potrivit în sat. Mi-a mulțumit cu un zâmbet. În timp
ce mergeam mai departe, mi-a trecut prin minte că șoferului i-a fost foame cu siguranță. Mai aveam
hamburgerul delicios pe care îl așteptam cu nerăbdare. Așa că m-am întors la camion. „Uite, ți-am
adus ceva de mâncare, sigur ți-e foarte foame!“, i-am spus și i-am întins hamburgerul meu. S-a uitat la
mine surprins și a zâmbit recunoscător. Apoi m-am dus acasă. Am avut o bucurie uriașă în inimă, chiar
și fără un hamburger în stomac .“ – Descoperă-l pe Isus în viața ta de zi cu zi! – Discover
Jesus in your daily life!
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