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Ještě neskončili svoje vyprávění a tu
sám Ježíš stál mezi nimi a pozdravil
je: „Pokoj vám!“
(Lk 24,36)
_____________________________________
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Dej prostor Ježíši!
Give space to Jesus!

Milí přátelé go4peace,
po smrti na kříži už nebyl Ježíš vázán na prostor ani čas. Jeho tělo leželo v hrobě. Ale
Ježíš zůstal tím, kým byl – i po své smrti. Zůstal tím stejným člověkem, který tehdy působil na
zemi – navždy probuzený svým nebeským otcem. Pro jeho přátele bylo na začátku těžké pochopit,
že to tak je. Ale poznali, že Ježíš je s nimi – nelze ho spatřit lidskýma očima a nelze se ho
dotknout rukama. Ale jeho přítomnost se nedala zapřít. Když tady byl ON, cítili pokoj, který jim
svět nemohl dát. Předat dál toto poselství bylo všechno, jen ne lehké. Tato zkušenost v nich však
hořela tak moc, že o ní museli vyprávět. Znělo to přibližně takto: „Když jsme byli spolu a naše
srdce se vzájemně otevřela, cítili jsme: Není pryč. Je tady. Daruje nám pokoj, který bychom jinak
neměli. A to bylo, co nám sám on řekl: Pokoj Vám!”
Ježíšova přítomnost je cítit v jejích účincích. Jeho přítomnost způsobuje pokoj, radost,
světlo, oheň…To, jak působí Ježíšova skutečná přítomnost, můžeš zjistit sám. On Tě volá, abys
byl/a jeho přítelem/ přítelkyní, kterého/ kterou zná a který/ která vnímá jeho přítomnost. Staň se
expertem na jeho přítomnost. Pak budeš moci říci: „Viděl/a jsem ho smysly své duše. ‚Dotkl/a‘
jsem se ho v pokoji, který mi daroval! Uvnitř svého srdce jsem ‚slyšel/a‘ jeho hlas!“
Tomáš vypráví: „O prázdninách jsem byl s několika bratry. Jednoho slunečného dne jsme
se ve dvou vydali do hor. Posadili jsme se před salaš. Obklopovalo nás horské panorama. Začali
jsme mluvit. Vyprávěli jsme si o uplynulém roce, o našich otázkách, poklesech, pokusech.
Zabrousil jsem i na niterné otázky. Najednou se mi zaplnilo srdce hlubokým štěstím. Cítil jsem:
Nejsme sami. Ježíš je tady. Daroval nám radost, která tu předtím nebyla. Daroval nám světlo, ve
kterém jsem našel odpovědi na své otázky a nové nápady na svou cestu. Měl jsem dojem: Jsi v
nebi. Ježíš je tady. Neboť kde je Ježíš, tam je nebe.“– Dej prostor Ježíši! Give space to Jesus!
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