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În schimb, rodul Duhului este:
iubirea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, bunăvoinţa,
fidelitatea, blândeţea, cumpătarea.
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Fii atent la inima ta!
Watch your heart!

Dragi prieteni al go4peace,
Isus însuși le promisese prietenilor săi că va rămâne cu ei pentru totdeauna. Dar cu ochii
lor fizici nu l-au mai putut vedea după moartea sa. Nici un aparat de fotografiat nu l-ar fi putut
surprinde pe Iisus într-o fotografie după învierea sa. Și totuși, prietenii lui își dăduseră seama că
era în viață și era cu ei. Această experiență l-a încurajat pe înspăimântatul Petru să o
împărtășească în fața multor oameni. Aceeași experiență i-a îndemnat pe cei doi ucenici de pe
drumul spre Emaus să se întoarcă la prietenii lor din Ierusalim chiar în acea noapte. Această
experiență a fost intensă și emoționantă pentru toată lumea, dar imposibil de perceput. Maria
Magdalena a descoperit asta. "Nu mă strânge în brațe!", îl auzise pe Iisus spunându-i.
Isus se făcuse simțit - pentru indivizi și pentru grupuri mici. Dar cum ar fi putut fi
perceptibilă această experiență a prezenței sale? Despre aceasta vorbesc relatările despre înviere.
Prietenii lui Iisus au simțit o adevărată arsură în inimile lor. Ei au "văzut" o lumină supranaturală
care le-a dat claritate și curaj. L-au "atins" într-o pace profundă în sufletul lor și într-o bucurie pe
care nu o mai cunoscuseră până atunci. - În scrisoarea sa către Galateni, Pavel numește aceste
treziri - care pot fi experimentate în inimă - "roadele Duhului". Astfel de efecte ale prezenței lui
Isus pot fi percepute și de tine cu "ochii inimii". Fii atent la inima ta!
Tomáš a făcut această descoperire: "Am fost la o tabără de pace din Sarajevo. În fiecare zi
am trăit cu un cuvânt al lui Isus. Seara ne împărtășeam experiențele. În aceste momente am simțit
întotdeauna o bucurie nouă pentru mine. An de an, așteptam cu nerăbdare următoarea tabără
împreună cu mulți tineri. Acest lucru mi-a dat putere pentru a merge mai departe. Într-o
conversație am înțeles că această bucurie profundă era urma lui Isus ascuns. EL a fost acolo. Ne-a
dăruit bucuria lui. L-am "văzut" cu ochii inimii mele. De atunci, dorința de a deveni un expert al
prezenței lui Isus printre noi a ars în mine." - Fii atent la inima ta! – Watch your heart!
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