2022 január

ung.

Egyszerre csak Jézus jött
velük szemben!
(Mt 28,9)

Kontakt:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.:
Mail:
Homepage

+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

_____________________________________
Fedezd fel Jézust a hétköznapjaidban!
Discover Jesus in your daily life!

A go4peace kedves Barátai!
Isten terve az emberiséggel forgott kockán. Háború, igazságtalanság és egyenlőtlenség
jelentették az aktuális problémákat. A próféták már évek óta megtérésre szólítottak fel, e felhívás
azonban nem talált célba. Akkor Isten úgy döntött, hogy elküldi Fiát a földre. Neki kellett megmutatnia
az ember hivatását a testvéri szeretet gyakorlásával kapcsolatosan. Jézus tehát eljött a földre és több
mint 30 éven át osztozott az emberek életében. Élete végén úgy érezte, hogy nekünk, embereknek
továbbra is szükségünk lesz rá. Tehát szeretetből örökre velünk akart maradni – rejtve ugyan, de
valóságosan jelen volt. Feltámadása után elsőként Mária Magdolnával és néhány más asszonnyal
találkozott. Ezt a parancsot adta nekik: „Menjetek, mondjátok meg a testvéreimnek, hogy menjenek
Galileába. Ott meg fognak látni engem!” (Mt 28,10) Ezzel visszaküldte őket a Galileai-tóhoz, ott ők
otthon voltak, velük akart maradni. A Mester a halászat szakértőit Isten jelenlétének szakértőivé akarta
változtatni.
Jézusnak ezt a nagyszerű kívánságát, hogy a 2022-es évben velünk legyen mindennapi
életünkben, követni szeretnénk. Arra hívunk, hogy válj Jézus rejtett jelenlétének szakértőjévé. Erre a
célra minden hónapban van számodra ez a kis elmélkedés, amely segít felfedezni Jézus jelenlétét. Nem
azért hiszünk Jézus jelenlétében, mert megígérte nekünk. Sokkal inkább arról van szó, hogy felfedezzük
és megtapasztaljuk őt. Amikor jelen van közöttünk, akkor érezzük jelenlétét abban a békében, fényben,
tűzben és örömben, amit csak Ő tud adni. Tomaš Csehországból, Bořitovból minden egyes elmélkedés
végén és az „App go4peace” videóban megoszt egy kis élményt. Íme itt az első élménye a
mindennapokból:
„Vettem egy hamburgert és alig vártam, hogy vacsorára megehessem. Előttem egy teherautó
haladt az úton, szemmel láthatólag eltévedt. A sofőr intett, hogy álljak meg: éjszakai parkolóhelyet
keresett. Segítettem neki megfelelő helyet találni a faluban, ezt ő mosolyogva köszönte meg. Ahogy
továbbhajtottam, eszembe jutott, hogy ez az ember biztosan éhes. Még mindig megvolt a finom
hamburgerem, amit vacsorára vettem. Visszamentem a teherautóhoz és ezt mondtam neki: „Itt van egy
kis étel! Biztosan éhes vagy!” - és odaadtam neki a hamburgeremet. Meglepetten nézett rám és hálásan
elmosolyodott. Aztán hazavezettem. Hatalmas öröm volt a szívemben, még hamburger nélkül is .” Fedezd fel Jézust a mindennapi életedben! - Discover Jesus in your daily life!
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