Sierpień 2022 roku

po polsku

A gdy rozmawiali o tym, On sam
stanął pośród nich i rzekł do nich:
«Pokój wam!»
(Łk 24,36)
_____________________________________
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Zrób miejsce Jezusowi!
Give space to Jesus!

Kochani Przyjaciele go4peace,
po śmierci na krzyżu Jezus nie był już związany z przestrzenią ani czasem. Jego ciało było
złożone w grobie. A jednak Jezus pozostał tym, kim był – nawet po swojej śmierci. Pozostał tym,
kim był, gdy żył na ziemi – na zawsze przywrócony do życia przez Ojca niebieskiego, co
początkowo dla jego przyjaciół trudne było do zrozumienia. Doświadczyli, że Jezus wciąż był z
nimi i wpływ jego obecności był niezaprzeczalny. Kiedy ON tam był, czuli pokój, jakiego świat
dać nie mógł. Podzielenie się tym odczuciem nie było łatwe. Ale to doświadczenie płonęło w nich
tak bardzo, że musieli o nim opowiadać. Brzmiało to mniej więcej tak: „Kiedy byliśmy razem i
całkowicie otworzyliśmy nasze serca, czuliśmy: On nie odszedł. On tam jest. Daje nam pokój,
jakiego nie mieliśmy. To tak, jakby sam nam powiedział: Pokój niech będzie z wami!”
Obecność Jezusa jest wyraźnie odczuwalna i tworzy pokój, radość, światło, ogień...
Możesz doświadczyć tych skutków prawdziwej obecności Jezusa. Woła cię, abyś był jego
przyjacielem, który go zna i który go czuje. Zostań ekspertem obecności Jezusa. Wtedy będziesz
mógł powiedzieć: „widziałem” go zmysłami duszy, „dotknąłem” go w pokoju, który nam dał!
„Usłyszałem” jego głos w głębi mojego serca!
Tomáš opowiada: „Byłem na wakacjach z kilkoma braćmi. Wybraliśmy się w góry w
słoneczny dzień. Usiedliśmy przed alpejską chatą. Otaczała nas piękna górska panorama.
Zaczęliśmy rozmawiać o minionym roku, o nurtujących nas pytaniach, wyjazdach i próbach.
Pojawiło się wiele pytań. Nagle moje serce wypełniło poczucie głębokiego szczęścia. Odczułem,
że nie byliśmy sami. Jezus był z nami. Dał nam radość, jakiej wcześniej nie było. Dał nam
światło, w którym znalazłem odpowiedzi na moje pytania i nowe pomysły na moją drogę.
Miałem wrażenie, że byłem w niebie. Jezus tam był. Bo tam, gdzie jest Jezus, tam jest niebo.” –
Zrób miejsce Jezusowi! Give space to Jesus!
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