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Dragi prieteni al go4peace, 

 

După moartea sa pe cruce, Iisus nu mai era legat de timp și spațiu. Trupul său zăcea în 

mormânt. Dar Isus a rămas ceea ce a fost - chiar și după moarte. El a rămas persoana care a fost 

pe pământ în timpul vieții sale - veșnic înviat de Tatăl său ceresc. Acest lucru a fost dificil de 

înțeles pentru prietenii săi la început. Dar ei au experimentat că Isus a continuat să fie cu ei - fără 

să fie văzut cu ochii trupești și fără să fie atins cu mâinile lor, efectele prezenței sale au fost de 

netăgăduit. Când EL era acolo, ei simțeau o pace pe care lumea nu le-o putea oferi. A transmite 

acest lucru, însă, nu a fost deloc ușor. Dar această experiență a ars atât de tare în ei încât simâeau 

nevoia să povestească despre ea. A sunat cam așa: "Când eram împreună și ne deschideam 

complet inimile unul față de celălalt, simțeam: El nu a plecat. El este acolo. El ne dă o pace pe 

care nu o aveam înainte. Era ca și cum el însuși ne-ar fi spus: "Pacea fie cu voi! 

 

Prezența lui Isus se simte în efectele sale. Prezența lui aduce pace, bucurie, lumină, foc... 

Poți experimenta și tu aceste efecte ale prezenței reale a lui Isus. El te cheamă să fii prietenul său 

care îl cunoaște și îi simte prezența. Hai și devino un expert în prezența lui Isus! Atunci vei putea 

spune: "L-am "văzut" cu simțurile sufletului meu; L-am "atins" în pacea pe care mi-a dat-o! I-am 

"auzit" vocea în adâncul inimii mele!" 

 

Tomáš povestește: "Eram în vacanță cu niște frați. Noi doi am pornit spre munte într-o zi 

însorită. Ne-am așezat în fața unei cabane alpine. Întreaga panoramă montană ne înconjura. Am 

început să vorbim. Am vorbit despre anul trecut, despre întrebările, plecările și încercările noastre. 

Am adus în cuvânt multe întrebări interioare. Dintr-o dată, inima mea s-a umplut de o fericire 

profundă. Am simțit: nu suntem singuri. Iisus este acolo. El ne-a dat o bucurie care nu exista 

înainte. Ne-a oferit o lumină în care am găsit răspunsuri la întrebările mele și idei noi pentru 

drumul meu. Am avut impresia: Ești în rai. Iisus este aici, cu tine. Pentru că acolo unde este Isus, 

acolo este cerul."– Fă loc pentru Isus! Give space to Jesus! 

 

pentru go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


