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„ … și a locuit între noi!“ 
          (In 1,14 b) 

______________________________________ 

Jesus will ankommen! 

Iisus vrea să ajungă la tine! 
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Dragi prieteni al go4peace! 

 

Anul acesta am făcut împreună o călătorie de descoperire. L-am căutat pe Iisus care vrea 

să trăiască în mijlocul nostru. Această descoperire că el trăiește după moartea sa pământească 

a fost făcută acum 2000 de ani de Maria Magdalena, Maria, mama lui Iisus, Petru, Toma și 

mulți alții. Această poveste a descoperirii este valabilă pentru toate timpurile. Vrea să devină 

personal. Așa că, la sfârșitul acestui an, întrebarea este: Când ați descoperit în acest an că Isus 

a fost ascuns în mijlocul vostru? 

 

Aș dori să vă împărtășesc experiența mea: La sfârșitul taberei noastre de vară din acest 

an, ne-am întâlnit cu participanții ucraineni în biserica noastră. Le-am mulțumit pentru 

dragostea pe care au investit-o în tabără. În această iubire - le-am spus - Dumnezeu a fost și este 

la lucru, pentru că EL este iubire. Seara târziu, o ucraineancă mi-a scris: "Mulțumesc pentru 

acest moment minunat. Am simțit o pace atât de profundă în mine. O să mă întorc în Ucraina, 

deși m-am gândit să rămân aici, pentru că am descoperit o viață printre noi pe care nu o 

cunoșteam înainte." 

 

Povestește-le prietenilor tăi despre momentele în care l-ai simțit aproape pe Dumnezeul 

ascuns. Este nevoie de curaj. Și dacă vă place, împărtășiți experiența dumneavoastră cu noi în 

aplicația "go4peace", la butonul "Descoperă și scrie". 

 

Tomáš spune: "Pentru mine, se încheie un an special. Am trăit multe lucruri frumoase, 

dar și multe lucruri dificile. Când lucrurile au devenit dificile, mi-am amintit că pot iubi 

întotdeauna, chiar și în momentele dificile. Pur și simplu am făcut asta. De multe ori aveam 

impresia: Iisus este acolo. El s-a născut din nou prin iubire. Și EL mi-a dat lumina pentru 

următorii pași. Acesta este Crăciunul. Isus a locuit printre noi. Și EL vrea să locuiască astăzi 

printre noi. Iisus vrea să vină! Iisus vrea să ajungă la tine! - Vă doresc un Crăciun fericit și 

binecuvântat. Fie ca el să se nască mereu din nou printre noi, în multe locuri de pe pământ. Să 

rămânem conectați!" 

 

pentru go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


