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“Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam 

stopil mednje in jim rekel: »Mir vam 

bodi!” 
(Lk 24,36) 

_____________________________________ 
Daj prostor Jezusu! 

Give space to Jesus! 
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Dragi prijatelji ekipe go4peace, 

 

Jezus po svoji smrti na križu ni bil več omejen na prostor in čas. Njegovo telo je ležalo v 

grobu. Vendar je Jezus ostal kdor je bil tudi po svoji smrti. Ostal je oseba, ki je bila na svetu 

tekom svojega življenjskega obdobja – obujen po svojem Nebeškem Očetu za vedno. To je bilo 

sprva težko za razumeti za njegove učence. Še vedno pa so občutili Jezusovo prisotnost med 

njimi. Niso ga mogli videti fizično z očmi in niso se ga mogli dotakniti s svojimi rokami. Učinek 

njegove prisotnosti ni bilo moč zanikati. Ko je On bil tam, so začutili mir, ki ga svet ne more dati. 

Izročiti to naprej je bilo vse prej kot pa lahko. Ta izkušnja je v njih gorela tako močno, da so 

morali povedati o njej. Takole je bilo približno slišati: »Ko smo bili skupaj in v celoti odprli naša 

srca drug drugemu, smo začutili, da ni izginil. Še je tu. Daje nam mir, ki ga sploh nismo imeli. 

Čutili smo kot, da bi nam On sam rekel: »Mir vam bodi!« 

 

Jezusovo prisotnost je lahko začutiti v njegovih učinkih. Njegova prisotnost prinaša mir, 

veselje, svetlobo, ogenj ... Lahko vidiš te dejanske učinke Jezusove prisotnosti. Kliče te, da bi 

postal njegov prijatelj. Nekdo, ki ga pozna in ki občuti njegovo prisotnost. Postani strokovnjak 

prisotnosti Jezusa. Potem boš lahko rekel, » Jaz sem ga 'videl' s čuti svoje duše. 'Dotaknil' sem se 

ga z mirom, ki mi ga je dal. 'Slišal' sem njegov glas v globinah mojega srca!« 

 

Tomáš pravi: »Bil sem na počitnicah z nekimi brati. Jaz sem šel skupaj z enim od njih na 

pot v gore na sončen dan. Usedla sva se pred alpsko kočo. Gorska panorama naju je obkrožala. 

Začela sva se pogovarjati. Govorila sva o preteklem letu, o najinih vprašanjih, o novih začetkih in 

poskusih. Uspel sem povedati svoja najglobja vprašanja. Naenkrat se je moje srce napolnilo z 

globokim veseljem. Začutil sem, da nisva sama. Jezus je bil tam. Dal mi je veselje, ki ga prej ni 

bilo. Razsvetlil naju je, da sem našel odgovore na na svoja vprašanja in nove ideje za svojo pot. 

Imel sem vtis, kot da sem v nebesih. Jezus je tu. Kjer je Jezus, tam so nebesa.« –  

 Daj prostor Jezusu! Give space to Jesus! 

 

Za ekipo go4peaceTeam Meinolf Wacker 


