Julij 2022

slovenščina

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost, blágost, dobrotljivost,
zvestoba, krotkost, samoobvladanje.
(Gal 5,22)
_____________________________________
Bodi pozoren na svoje srce!
Watch your heart!

Contact:

Meinolf Wacker
Church Square 7
D-59174 Kamen

Mobile: +49-172-5638432
Mail:
meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Dragi prijatelji go4peace,
Jezus sam je obljubil svojim učencem, da bo z njimi ostal za vedno, vendar ga s svojimi
telesnimi očmi po njegovi smrti niso mogli videti. Nobena kamera ni mogla ujeti Jezusove slike
po njegovem vstajenju. Pa vendar se je njegovim prijateljem posvetilo, da je živ in da je med
njimi. Ta izkušnja je spodbudila prestrašenega Petra, da jo je delil z mnogimi. Ta ista izkušnja je
spodbudila dva učenca na poti v Emavs, da se vrneta k ostalim učencem v Jeruzalem tisto noč.
Doživetje je bilo živo in očitno, čeprav ga ni bilo moč prijeti. Marija Magdalena je to odkrila. »Ne
oklepaj se me,« ji je rekel Jezus.
Jezus se je razkril – posameznikom in manjšim skupinam. Kako pa so ostali zaznavali
njegovo prisotnost oziroma izkušnjo njegove prisotnosti? O tem govori vstajenje. Jezusovi učenci
so začutili resnično gorečnost znotraj svojih src. »Videli« so nadnaravno svetlobo, ki jih je
opogumila in razjasnila. »Dotaknili« so se ga z najglobljim mirom znotraj njihovih duš v radosti,
ki jim prej ni bila poznana. V svojem pismu Galačanom Pavel takim občutkom, ki se jih da
doživeti v srcu, pravi: »sadovi Duha.« Takšni učinki Jezusove prisotnosti so dostopni tudi tebi s
pomočjo »oči tvojega srca«. Bodi pozoren na svoje srce!
Tomáš je pripovedoval: »Šel sem na go4peace tabor v Sarajevo. Vsak dan smo živeli z
Jezusovo besedo. Zvečer smo si podelili svoje izkušnje s to besedo. V tistih trenutkih sem vedno
občutil radost, ki mi je bila čisto nova. Leto za letom sem se veselil naslednjega tabora in
preživljanja časa z mnogimi mladimi ljudmi. To mi je dalo moč za mojo nadaljnjo pot. Po nekem
pogovoru sem razumel, da je ta globoka radost odsev skritega Jezusa. Bil je tam. Dajal nam je
radost. »Videl« sem ga z očmi svojega srca. Od takrat je v meni gorela želja, da postanem
strokovnjak za Jezusovo prisotnost med nami. – Bodi pozoren na svoje srce!
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