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Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale
milujeme jedni druhé, Bůh v nás
přebývá a jeho láska v nás došla
naplnění!
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Bůh Tě potřebuje!
God needs you!
Milí přátelé go4peace,
Ježíš žil na naší zemi, aby skrz svou lidskost ještě více posílil Boží plán. Jeho srdce
toužilo po „Boží říši“. Všude, kam ho život přivedl, tuto říši zanechával. Lidé v něm cítili
lásku a svobodu, která je samotné léčila a činila je svobodným pro jejich vlastní život. Slepí
znovu uviděli, chromí mohli chodit a malomocní byli uzdraveni.
Za tu krátkou dobu, kdy byl Ježíš na cestách, předával vzorová znamení pravé lásky.
Lidé se nechali dotknout jeho láskou ve svém nejhlubším nitru a šli s ním. Ve škole života se
s Ježíšem naučili, co znamená opravdová a bezděčná láska. S touto zkušeností v srdci šli pak
po Ježíšově smrti dále do světa – do Arménie a Georgie, do Evropy, a dokonce i do Indie. Tak
přinesli poselství lásky, která chce zkrátka jen milovat, až na „konec světa“. Podíleli se na
dokončení Božího díla. Milovat – jen tak – gratis – z milosti – to je podstata Boha. Také
Tvým povoláním je toto konat. K tomu Tě Bůh „potřebuje“. Bůh Tebe. Dej Mu své já – každý
den znovu.
Tomáš k tomu vypráví: „Byl jsem na návštěvě v Německu. Bylo to krátce po velké
povodni v údolí Ahr. Hodně lidí zemřelo. Hodně domů bylo zničeno. Vydali jsme se na cestu
k jedné rodině, pro kterou jsme toho hodně udělali. Seděli jsme ve velkém pokoji, který byl
úplně studený a vyprázdněný. Přinesli jsme věci na kafe. Poslouchali jsme příběh této rodiny.
Vyprávěli o velké povodni, která jim všechno vzala a nechala jen život – díky Bohu! Prošli
jsme se městem. To, co jsme viděli, bylo děsivé. Šel jsem v malé skupině, kde byla i dcera ze
zmiňované rodiny, spolu s jejím přítelem. Zcela otevřeně se bavili o svých straších a nouzi.
Potom se nás ptali, proč jsme toho pro ně tolik udělali. Vyprávěl jsem jim o své víře v Ježíše,
který je láska a který nás k lásce volá. To všechno pro ni bylo nové. Najednou byla mezi námi
hluboká důvěra. To se jí dotklo a otevřelo její srdce!“ Bůh Tě potřebuje! – God needs you!
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