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Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg
trwa w nas i miłość ku Niemu jest w
nas doskonała!
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Bóg potrzebuje Ciebie!
God needs you!
Kochani Przyjaciele go4peace,
Jezus żył na naszej ziemi, aby swoim człowieczeństwem wzmocnić Boży plan.
Najważniejsze dla Niego było „Królestwo Boże”. Wszędzie tam, gdzie wiodło Go życie,
pojawiało się to królestwo. Ludzie odczuwali w nim miłość i wolność, która ich uzdrawiała
i uwalniała do pełnego życia. Niewidomi mogli znów widzieć, chromi poruszali się
o własnych siłach, a trędowaci byli uzdrawiani.
W krótkim czasie publicznej działalności Jezusa, pozostawił On wiele znaków
prawdziwej miłości, a ludzie nią dotknięci podążali za Nim. W szkole życia z Jezusem nauczyli
się, co oznacza prawdziwa, niezamierzona miłość. Z tym doświadczeniem w sercu wyszli
po śmierci Jezusa w świat – do Armenii i Gruzji, do Europy, a nawet do Indii i przynieśli
przesłanie miłości, która po prostu chce kochać „aż po krańce ziemi”. Uczestniczyli
w dopełnieniu dzieła Bożego. Kochać – tak po prostu – za darmo – dzięki łasce – taka jest
istota Boga. Czynienie tego jest również twoim powołaniem. Bóg cię do tego „potrzebuje”.
Daj mu twoje tak - każdego dnia na nowo.
Tomáš dodaje: „Pojechałem do Niemiec. Było to wkrótce po wielkiej powodzi
w dolinie rzeki Ahr. Zginęło tam wiele osób i dużo domów zostało zniszczonych. Dotarliśmy
do rodziny, na której skoncentrowaliśmy naszą pomoc. Siedzieliśmy w dużym pokoju, który
był całkowicie spustoszony i zimny. Przywieźliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy,
aby napić się kawy. Usłyszeliśmy rodzinną historię. Opowiadali o tej wielkiej powodzi, która
odebrała im wszystko i zostawiła im tylko ich życie – dzięki Bogu! Poszliśmy na spacer
po mieście z małą grupą córki rodziny i jej chłopaka. Zobaczyliśmy obraz grozy. Bardzo
otwarcie mówili wszyscy o swoich potrzebach i obawach. Potem zapytali, dlaczego jesteśmy
im tak pomocni. Opowiedziałem o mojej wiarze w Jezusa, który jest miłością i wzywa
do okazywania miłości. Wszystko stało się dla nich nowe. I nagle pojawiła się między nami
przestrzeń głębokiego zaufania, która dotknęła ich i otworzyła serca!”
Bóg potrzebuje Ciebie! – God needs you!
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