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Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak
megjelent köztük és köszöntötte őket:
„Békesség nektek!”
(Lk 24,36)
_____________________________________
Adj helyet Jézusnak!
Give space to Jesus!
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A go4peace kedves Barátai!
Jézus a kereszthalála után már nem volt térhez és időhöz kötve. Teste a sírban feküdt, a
lénye azonban ugyanaz maradt, aki volt - még a halála után is. Megmaradt annak, aki a földi
életében volt - immár mennyei Atyja által örök életre hívva. Ezt a barátai eleinte nehezen értették
meg. De megtapasztalták, hogy Jézus továbbra is velük van - nem láthatták testi szemmel, és nem
érinthették meg saját kezükkel. De a jelenlétének hatása tagadhatatlan volt. Amikor Ő ott volt, olyan
békét éreztek, amit a világ nem tudott megadni. Ezt továbbadni nyilván nem volt könnyű. De ez a
megtapasztalás annyira intenzív volt bennük, hogy másokkal is meg kellett osszák. Mindez
valahogy így hangzott: „Amikor együtt voltunk és teljesen kitártuk a szívünket egymás előtt,
éreztük: Ő nem ment el közülünk, ott van. Olyan békét ad nekünk, amit korábban nem tapasztaltunk
meg. Azt éreztük, mintha ő maga mondta volna nekünk: Béke legyen veletek!“
Jézus jelenléte hatásaiban érezhető. Az Ő jelenléte békét, örömöt, fényt, tüzet hoz... Te is
megtapasztalhatod Jézus valódi jelenlétének ezeket a hatásait. Arra hív, hogy legyél a barátja, aki
ismeri őt és érzékeli a jelenlétét. Legyél szakértő Jézus jelenlétében. Akkor azt fogod tudni
mondani: «Lelkemmel „láttam“ Őt. „Megérintettem“ Őt abban békében, amit ő maga ajándékozott!
A szívem mélyén „hallottam“ a hangját! »
Tomáš ez mesélte: „Néhány testvérrel nyaraltam. Egy napsütéses napon ketten indultunk
el a hegyekbe. Leültünk egy alpesi kunyhó előtt. Az egész hegyi panoráma körülvett minket.
Beszélgetni kezdtünk az elmúlt évről, kérdéseinkről, utazásainkról és próbálkozásainkról. Sok belső
kérdést hoztam a szóba. Hirtelen mély boldogság töltötte el a szívemet. Úgy éreztem: nem vagyunk
egyedül, Jézus jelen van. Olyan örömöt adott nekünk, ami korábban nem volt meg szívünkben.
Fényt hozott nekünk, amelyben válaszokat találtam a kérdéseimre és új ötleteket az utamhoz. Az
volt a benyomásom: a mennyországban vagyunk és Jézus ott van. Mert ahol Jézus van, ott van a
mennyország." - Adj helyet Jézusnak! Give space to Jesus!
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