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Dragi prieteni al go4peace, 

 

 Trebuia să meargă pe jos oriunde vroia. Mașinile erau de neconceput acum 2000 de ani. 

Nici n-ar fi putut să petreacă mult timp pe pământ, Isus din Nazaret. Așa că s-a gândit cum ar 

putea ajunge la cât mai mulți oameni la care ținea. Îi era imposibil să meargă el însuși în toate 

satele. Așa că o idee a izvorât din imaginația lui divină. 

 

El, care provine din iubirea divină este prezent oriunde se întâlnesc oamenii în acea iubire. 

Așa că le-a promis prietenilor săi că va fi cu ei atunci când se vor aduna în numele Lui, care este 

iubire. (Mt 18:20) Este nevoie de cel puțin doi oameni ca acest spațiu pentru Isus să se poată 

dezvolta între ei. Ucenicii au avut această experiență după învierea lui Isus. Și în lumina acestei 

experiențe, ei au înțeles de ce Isus îi trimisese întotdeauna pe doi în multe sate. Chiar dacă nu 

putea fi văzut cu ochii, tot era acolo ca persoană. 

 

  Ți-ar plăcea să trăiești această experiență, care îți aduce o bucurie profundă? Atunci 

găsește o persoană sau două care au aceeași dorință în inimile lor. Încercați să fiți complet 

deschiși și sinceri unul cu celălalt și ajutați-vă reciproc în lucrurile pe care viața le cere de la voi. 

Întâlniți-vă și ascultă-te. Atunci Isus va fi cu tine și îți va da lumina și bucuria de care ai nevoie în 

situațiile vieții tale. Te-ai gândit deja la cineva pe cine ai vrea să acompaniezi pe această cale? 

 

  Și iată experiența lui Tomáš. După Crăciun m-am dus acasă la prieteni pentru a fi cu ei 

timp de câteva zile. Am petrecut mult timp împreună, am făcut plimbări lungi, am planificat 

împreună anul go4peace și ne-am așezat mereu lângă șemineu. Sufletul meu era plin de bucurie. 

M-a umplut o ușurință și o pace profundă. În timp ce stăteam în autobuzul spre Cehia, mi-am dat 

seama că Isus a fost cu noi tot timpul. Am vrut să-l urmăresc. Am decis să trăiesc în continuare 

aceste relații pline de viață cu prietenii. Așa că ne auzim iar și iar la telefon și trăim – la distanță – 

cu Isus printre noi. De atunci, motto-ul meu a fost: Împreună – cum altfel?! – Together, what 

could be better?! 
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