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In glej, naproti jima je 

prišel Jezus!        (Matej 28,9) 

_____________________________ 
 Odkrij Jezusa v svojem vsakdanjem življenju! 
           Discover Jesus in your daily life! 

 
                 Contact:            Meinolf Wacker 
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Dragi prijatelji go4peace, 

 

 Božji projekt s človeštvom je bil ogrožen. Vojna, krivica in razlike so bile del vsakdanjosti. 

Preroki so klicali k spreobrnitvi mnogo let. Nič ni obrodilo sadov. Takrat se je Bog odločil, da pošlje 

svojega Sina na Zemljo. On je prišel, da bi ponovno odkril človekovo poklicanost k bratski ljubezni. 

Tako je Jezus prišel na Zemljo. Več kot 30 let je delil svoje življenje z ljudmi. Ob koncu svojega življenja 

je čutil, da ga bomo mi, ljudje, še vedno rabili. Zato je želel ostati z nami za vekomaj iz ljubezni – skrit, 

vendar čisto prisoten. Najprej je po svoji smrti srečal Marijo Magdaleno in neko drugo žensko in jima 

je naročil: »Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.« (Mt 28,10) 

Poslal ju je nazaj h Galilejskemu jezeru. Tam so bili doma. Tam je želel ostati z njimi. Ribiče je želel 

spremeniti v strokovnjake Božje navzočnosti. 

 

 Tej veliki Jezusovi želji, da bi bil z nami v našem vsakdanjem življenju, želimo slediti v letu 

2022. Vabimo vas, da bi postali strokovnjaki v skriti prisotnosti Jezusa. Zato je vsak mesec na voljo 

preprost nagovor, ki vam bo pomagal odkriti Jezusovo prisotnost. Ni bistvo v tem, da verjamete v 

Jezusovo prisotnost, ker nam jo je On obljubil. Bolj gre za to, da to odkrijete in izkusite. Ko je On 

prisoten med nami, se jasno pokaže kot mir, svetloba, ogenj in veselje, ki ga lahko podari samo On. 

Tomaš iz mesta Bořitov (Češka) bo delil svojo izkušnjo glede teh spodbud na koncu vsakega nagovora 

in v posnetku v aplikaciji go4peace (ki je dostopna na telefonu). Tukaj omenja svojo prvo izkušnjo – 

sredi svojega vsakdanjega življenja: 

 

 »Kupil sem hamburger in se veselil večerje. Pred mano je bil tovornjak na cesti, ki se je 

izgubil. Voznik mi je pomahal naj se ustavim. Iskal je parkirno mesto, da bi prespal noč. Pomagal sem 

mu najti primerno mesto v vasi. Zahvalil se mi je z nasmehom. Ko sem se odpeljal, sem se spomnil, da 

bo tovornjakar zagotovo lačen. Še vedno sem imel tisti okusni burger, ki sem se ga tako veselil. Zato 

sem se odpeljal nazaj k tovornjaku. »Tukaj imam nekaj za jesti! Gotovo si lačen,« sem rekel in mu dal 

svoj burger. Presenečeno me je pogledal in se mi hvaležno nasmehnil. Po tem sem se odpeljal domov. 

V srcu sem imel ogromno veselje tudi brez hamburgerja v svojem želodcu.«  –  Odkrij Jezusa v 

svojem vsakdanjem življenju! Discover Jesus in your daily life! 

 

                  Za ekipo go4peace    Meinolf Wacker   


