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Owocem zaś ducha jest: miłość,
radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie.
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Wczuwaj się w swoje serce!
Watch your heart!

Kochani Przyjaciele go4peace,
Jezus obiecał swoim przyjaciołom, że zostanie z nimi na zawsze. Jednakże, po jego śmierci
nie mogli Go już fizycznie widzieć. Żaden aparat fotograficzny nie uchwyciłyby obrazu Jezusa po
jego zmartwychwstaniu. A jednak jego przyjaciele czuli, że On żyje i jest z nimi. To odczucie
zachęciło przestraszonego Piotra do podzielenia się nim z wieloma ludźmi. To samo odczucie
skłoniło dwóch uczniów w drodze do Emaus, aby jeszcze tej nocy powrócić do Jerozolimy.
To doświadczenie było żywe i poruszające dla każdego, ale nie namacalne. Maria Magdalena
to odkryła. „Nie zatrzymuj mnie!”, usłyszała, jak Jezus mówił do niej…
Jezus stał się zauważalny – dla pojedynczych osób i małych grup. Ale jak można było
dostrzec to doświadczenie jego obecności? O tym właśnie mówią opowiadania
o zmartwychwstaniu. Przyjaciele Jezusa odczuwali prawdziwy ogień w swoich sercach. „Widzieli”
nadprzyrodzone światło, które dało im jasność i odwagę. „Dotykali” go z głębokim spokojem
w duszy i radością, jakiej nigdy wcześniej nie zaznali. W liście do Galatów Paweł nazywa
te poruszenia, których można doświadczyć w sercu, „owocami ducha”. Takie skutki obecności
Jezusa odczuwalne są także dla Ciebie „oczami serca”. Wczuwaj się w swoje serce!
Tomáš dokonał takiego odkrycia: „Pojechałem na mityng pokojowy do Sarajewa. Każdego
dnia żyliśmy tam słowem Jezusa. Wieczorem dzieliliśmy się wzajemnie naszymi doświadczeniami.
W tych chwilach zawsze czułem radość, która była dla mnie nowa. Z roku na rok cieszyłem się
na takie kolejne mityngi i spotkania z wieloma młodymi ludźmi. To dawało mi siłę na moją dalszą
drogę. W pewnej rozmowie zrozumiałam, że ta głęboka radość była śladem ukrytego Jezusa.
On tam był i dał nam swoją radość. „Widziałem” go oczami mojego serca. Od tamtego czasu gorąco
pragnąłem stać się ekspertem od obecności Jezusa wśród nas.”– Wczuwaj się w swoje serce! –
Watch your heart!
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