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Náhle je Ježíš potkal!
(Mt 28,9)
_____________________________________
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Milí přátelé go4peace,
v sázce byl Boží projekt s jeho lidstvem. Válka, nespravedlnost a nerovnost byly na denním
pořádku. Proroci vyzývali už dlouho k obrácení. Nepřinášelo to ale žádné plody. Bůh se tedy rozhodl,
že pošle na zem svého syna. Měl znovu ukázat povolání člověka k bratrské lásce. Tak přišel Ježíš na
zem. Tam 30 let žil a sdílel lidský život. Na konci života cítil, že ho lidé budou potřebovat i nadále.
Proto s námi chtěl z lásky zůstat už napořád – skrytý, ale přesto stále přítomný. Po své smrti potkal
jako první Máří Magdalénu a několik dalších žen. Dal jim úkol: „Jděte, oznamte mým bratřím, ať jdou
do Galileje. Tam mě uvidí!“ (Mt, 28,10) Pak je poslal zpět ke Galilejskému jezeru. Tam byli doma.
Tam s nimi chtěl zůstat. Chtěl udělat z rybářů odborníky na hlásání Boží přítomnosti.
Toto velké Ježíšovo přání, být s námi v každém našem všedním dni, bychom chtěli v tomto
roce 2022 následovat. Zveme Tě, aby ses stal jedním z expertů na hlásání skryté Boží přítomnosti.
K tomu je pro Tebe k dispozici každý měsíc tento malý impuls, který Ti pomůže objevovat Ježíšovu
přítomnost. Nejde o to jen věřit, že Ježíš je neustále přítomný, protože nám to slíbil. Mnohem víc jde o
to, abychom ho objevovali a dozvídali se o něm. Pokud bude mezi námi přítomný, projeví se to poté i
v pokoji, světle, ohni a radosti, kterou jen ON může darovat. K těmto impulsům bude vždy Tomáš
z Bořitova (Česká republika) sdílet nějakou malou zkušenost, a to na konci každého zmíněného
impulsu a videa v aplikaci „go4peace“. Tady je jeho první zkušenost – uprostřed jeho všedního dne:
Koupil jsem si hamburger a těšil jsem se na večeři. Přede mnou stálo na ulici nákladní auto,
které si zajelo. Řidič na mě mával, abych zastavil. Hledal místo k parkování na noc. Pomohl jsem mu
ve vesnici najít vhodné místo na zaparkování. Úsměvem mi poděkoval. Když jsem poté pokračoval
v cestě, napadlo mě, že řidič měl určitě hlad. Měl jsem u sebe ještě ten výborný hamburger, na který
jsem se tak těšil. Tak jsem se vrátil zpět k náklaďáku. „Tady je něco k jídlu! Jsem si jistý, že jsi
hladový!“ řekl jsem a podal mu svůj hamburger. Překvapeně se na mě podíval a vděčně se usmál.
Potom jsem jel domů. Měl jsem v srdci obrovskou radost, i bez hamburgeru v žaludku. 😊
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