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Dragi prieteni al go4peace! 

 

Incredibilul se întâmplase. Prietenii lui Isus l-au recunoscut ca Mesia, le era clar că acest lucru îi va 

elibera de stăpânirea străină a romanilor. Unul dintre ei, Iuda, tocmai îl trădase pe Isus romanilor. Astfel, 

credeau ei, a grăbit momentul în care Isus își va demonstra puterea ca Mesia și va distruge romanii. Și apoi 

totul s-a întâmplat foarte diferit: Isus și-a arătat puterea în neputința iubirii. S-a lăsat răstignit și a murit 

lamentabil ca un criminal. El a arătat cât de departe poate merge dragostea, dragostea care urmează toate 

căile în întunericul singurătății umane. 

 

Erau distruși. Au pariat pe cartea greșită? Au fost perdanți totali în fața prietenilor și familiilor lor. 

În această disperare și deznădejde, doi dintre ei și-au făcut drum spre Emaus și au împărășit ce stătea pe 

sufletul lor. Asta a adus o oarecare uşurare. Un străin li s-a alăturat brusc de nicăieri. S-a interesat cu grijă 

și a pus tot ce se întâmplase într-o lumină nouă. A stat cu ei la Emaus, inimile lor ardea. Când au mâncat 

împreună, au descoperit că străinul era de fapt Isus. Le dăduse lumină nerecunoscută, pace, limpezime și o 

inimă arzătoare. Apoi nu l-au mai văzut. A fost imediat clar: trebuiau să împărtășească această experiență. 

În acea noapte s-au întors la Ierusalim pentru a le spune totul prietenilor lor. 

 

Ai avut vreodată o astfel de experiență în care inima ta ars pentru că a fost atinsă de Isus – într-o 

conversație, într-o descoperire, ascultând o predică, într-o experiență împărtășită...? Ia-ți puțin timp să te 

gândești la asta. Dacă ai găsit un prieten sau doi cu care vrei să treci prin acest an, atunci împărtășește-le 

această experiență luna aceasta. Inima lui Tomáš era și ea în flăcări odată: 

 

 „Am fost mulți ani în taberele de întâlnire go4peace din Saraievo. Ori de câte ori eram împreună și 

lucram împreună pentru alții în multe ateliere, simțeam o bucurie în inima mea pe care nu știam altfel. Am 

așteptat cu nerăbdare următoarea tabără pe tot parcursul anului. Mai târziu m-am dus să-l văd pe Meinolf în 

Kamen pentru câteva zile. I-am spus despre această bucurie arzătoare din inima mea. Ne-am așezat pe o 

bancă la soare. Meinolf m-a explicat cu blândețe: „Știi, această bucurie din inima ta este urma lui Isus între 

noi. Te-ai dat cu totul din dragoste în tabere. Și ceilalți participanți au făcut același lucru. Și apoi, dintr-o 

dată, Isus este acolo – ca o persoană reală. El nu poate fi văzut cu ochii noștri de oameni, dar îi simți 

prezența în bucurie, pace, răbdare și inima ta arzătoare.” Îmi amintesc că lacrimile mi-au umplut ochii 

ascultându-l. Erau lacrimi de bucurie. Sunt sigur: și tu ai avut experiențe similare.”  Împărtășește-ți 

experiența! – Share your experience! 
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