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Oszd meg tapasztalataidat! 
Share your experience! 
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Kedves go4peace Barátaink! 

 

 

Megtörtént az elképzelhetetlen. Jézus barátai felismerték, hogy Ő a Messiás. Világos volt számukra, 

hogy meg fogja szabadítani őket a rómaiak idegen uralma alól. Egyikük, Júdás, még Jézust is átadta a 

rómaiaknak. Szerinte ezzel azt a pillanatot akarta siettetni, amikor Jézus megmutatja Messiási hatalmát és 

elpusztítja a rómaiakat. Aztán minden egészen másképp alakult. Jézus a szeretet tehetetlenségében mutatta 

meg hatalmát. Hagyta, hogy keresztre feszítsék, olyan nyomorban halt meg, mint egy bűnöző. Így mutatta 

meg, hogy a szeretet milyen messzire képes elmenni. El egészen az emberi elhagyatottság sötétségéig.  

 

Hát ott álltak mind. Rossz kártyalapra fogadtak volna? A barátaik és a családjuk előtt a helyzet 

veszteseinek számítottak. Ebben a kétségbeesésben és reménytelenségben ketten közülük elindultak az 

Emmauszba vezető úton. Mindenről beszéltek, ami a szívüket nyomta, ami aztán egy kis megkönnyebbülést 

hozott számukra. Hirtelen a semmiből egy idegen csatlakozott hozzájuk. Tapintatosan érdeklődött a történtek 

felől és új megvilágításba helyezte azokat. Emmauszban aztán egy darabig még náluk maradt. A tanítványok 

szíve lángolt, a közös étkezés során felfedezték, hogy Jézus az. Felismerhetetlen módon fényt, békét, 

tisztaságot és lángoló szívet adott nekik - aztán nem látták többé. Azonnal világos volt számukra: ezt az 

élményt meg kell osztaniuk másokkal. Még aznap este visszamentek Jeruzsálembe, hogy mindent 

elmondjanak a barátaiknak. 

 

Volt már olyan élményed, amikor lángolt a szíved, mert Jézus megérintette - egy beszélgetés, egy 

felismerés, egy prédikáció meghallgatása, egy közös élmény során...? Szánj most erre egy kis időt, hogy 

átgondold. Ha találtál egy vagy két barátot, barátnőt, akivel együtt szeretnéd végigjárni ezt az évet, akkor 

oszd meg velük ezt az élményt ebben a hónapban. Tomáš szíve is ugyanígy lángolt egyszer: 

 

„Sok éven keresztül jártam a go4peace szarajevói táborokba, találkozni fiatalokkal. Mindig, amikor 

együtt voltunk és a műhelymunkák keretében másokért együtt dolgoztunk, olyan örömöt éreztem a 

szívemben, amit másképp nem is tudtam volna. Egész évben vártam a következő tábort. Később egyszer 

néhány napra elmentem a Meinolfhoz Kamenbe. Meséltem neki erről a lángoló örömről a szívemben. Akkor 

ott egy padon ültünk a napon. Meinolf megértette velem: „Tudod, ez az öröm a szívedben Jézus nyoma 

köztünk. Teljesen szeretetből odaadtad magad a táborokban másokért. És a többi résztvevő is ugyanezt tette. 

És akkor hirtelen ott van Jézus köztünk - mint valóságos személy. Őt nem láthatjuk emberi szemünkkel, de 

jelenlétét érezhetjük az örömben, a békében, a türelemben és a lángoló szívünkben.“ Ekkor elhallgattam, és 

emlékszem, ahogyan a szemem megtelt könnyel. Ezek az öröm könnyei voltak. Biztos vagyok benne: nektek 

is voltak már ilyen tapasztalataitok.“  Oszd meg tapasztalataidat! – Share your experience!  
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