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І, як вони говорили оце, Сам Ісус
став між ними, і промовив до них:
Мир вам!
(Лк. 24,36)
_____________________________________
Звільніть місце для Ісуса!
Give space to Jesus!
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Дорогі друзі go4peace,

після смерті на хресті Ісус більше не був прив’язаний до простору та часу. Його
тіло було у гробі. Але Ісус залишився тим, ким був, навіть після смерті. Він залишився
тим, ким був, поки був живий на землі – назавжди оживлений своїм Небесним Отцем.
Його друзям спочатку було важко це зрозуміти. Але вони досвідчували присутність Ісуса
з ними – не дивлячись фізичними очима і не торкаючись своїми руками. Однак вплив
його присутності був незаперечним. Коли ВІН був там, вони відчули спокій, якого світ
не міг дати. Передати це було зовсім не легко. Але цей досвід настільки їх запалив, що
вони повинні про нього розповісти. Це звучало приблизно так: «Коли ми були разом і
повністю відкрили одне одному свої серця, ми відчули: Він не пішов. Він там. Він дає
нам спокій, якого ми просто не мали. Ніби він сам сказав нам: Мир вам!»
Присутність Ісуса можна відчути в її наслідках. Його присутність створює мир,
радість, світло, вогонь... Ці наслідки справжньої присутності Ісуса, ти також можеш
відчути. Він кличе Тебе бути своїм другом, який знає його і відчуває його присутність.
Стань експертом присутності Ісуса. Тоді Ти зможеш сказати: «Я «бачив» його чуттям
своєї душі. Я «доторкнувся» до нього в мирі, який він мені дав! Я «чув» його голос у
глибині своєї душі!»
Томаш розповідає: «Я був у відпустці з братами. Одного сонячного дня, ми вдвох
пішли в гори. Ми сіли біля альпійської хатини. Вся гірська панорама оточувала нас. Ми
почали розмовляти. Ми говорили про минулий рік, про наші запитання, поїздки та
спроби. Я підняв багато внутрішніх питань. Раптом моє серце наповнилося глибоким
щастям. Я відчув: ми не одні. Ісус є тут, Він подарував нам радість, якої раніше не було.
Він дав нам світло, в якому я знайшов відповіді на свої запитання та нові ідеї для свого
шляху. У мене склалося враження: ти на небесах. Ісус є тут. Там, де є Ісус, там є небо».
– Звільни місце для Ісуса! Give space to Jesus!
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