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Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu
vreodată. Dacă ne iubim unii pe alţii,
Dumnezeu rămâne în noi şi iubirea lui
în noi este desăvârşită!
(1 In 4,12)
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Dumnezeu are nevoie de tine!
God needs you!

Dragi prieteni al go4peace,
Isus a trăit pe pământul nostru pentru a da forță proiectului lui Dumnezeu cu umanitatea
sa. Dorința inimii sale era "Împărăția lui Dumnezeu". Oriunde l-a dus viața, acest regat s-a
întâmplat. Oamenii au simțit în el o iubire și o libertate care i-a vindecat și i-a eliberat pentru
propriile lor vieți. Orbii puteau vedea din nou, șchiopii puteau merge din nou și leproșii erau
vindecați.
În scurtul timp în care Isus a fost în public pe drum, a arătat exemple de iubire autentică.
Oamenii se lăsau atinși în adâncul ființei lor și mergeau cu el. În școala vieții alături de Isus,
au învățat ce înseamnă iubirea adevărată, neintenționată. Cu această experiență în inimile lor,
au plecat în lume după moartea lui Isus - în Armenia și Georgia, în Europa și chiar până în
India. În acest fel, ei au dus mesajul unei iubiri care pur și simplu vrea să iubească până la
"capătul pământului". Ei au participat la finalizarea lucrării lui Dumnezeu. Să iubești - pur și
simplu - gratuit - din bunăvoință - aceasta este voința lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea
voastră. Dumnezeu "are nevoie" de tine pentru asta. Dă-i un da - în fiecare zi, din nou.
Tomáš explică: "Eram în vizită în Germania. A fost la scurt timp după marele inundație
din valea Ahr. Mulți oameni au murit. Multe case au fost distruse. Ne-am îndreptat spre o
familie pentru care ne-am implicat foarte mult. Ne-am așezat într-o încăpere mare, complet
golită și rece. Ne-am adus tot ce aveam nevoie pentru o cafea. Am ascultat povestea familiei.
Au povestit despre marele potop care le-a luat totul și le-a lăsat doar viața - slavă Domnului!
Am făcut o plimbare prin oraș. Ni s-a prezentat o imagine de groază. Am mers într-un grup
mic cu fiica familiei și prietenul ei. Ei au vorbit foarte deschis despre greutățile și temerile lor.
Apoi ne-au întrebat de ce ne-am angajat atât de mult față de ei. Le-am povestit despre credința
mea în Isus, care este iubire și cheamă la iubire. Toate acestea erau noi pentru ei. Între noi s-a
creat brusc un spațiu de încredere profundă. I-a atins și le-a deschis inimile!" Dumnezeu are
nevoie de tine! – God needs you!
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