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Ovoce Božího Ducha však je
láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání. (Gal 5,22)
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Vnímej své srdce!
Watch your heart!
Milí přátelé go4peace,
Ježíš svým přátelům slíbil, že s nimi zůstane navždy. Po jeho smrti ho však svýma
lidskýma očima nemohli už spatřit. Žádný foťák nemohl Ježíše po jeho zmrtvýchvstání zachytit.
A přece jeho přátelé věděli, že žije a je stále mezi nimi. Tato zkušenost dodala bojácnému Petrovi
odvahu, aby ji sdílel s ostatními lidmi. Stejná zkušenost přinutila dva mladíky, kteří byli na cestě
do Emauz, aby se ještě v tu noc vrátili ke svým kamarádům do Jeruzaléma. Tato zkušenost byla
pro všechny živá a dojemná, ale nehmatatelná. Na to také přišla Marie Magdaléna. „Nedrž se mě
pevně!” slyšela, jak jíJežíš říká.
Ježíš na sebe upoutal pozornost – před jednotlivci i před malými skupinami. Ale jak si
mohli jeho přítomnosti všimnout? O tom vypráví příběhy o zmrtvýchvstání. Ježíšovi přátelé cítili,
že jejich srdce opravdu vzplála. „Viděli“ nadpřirozené světlo, které jim darovalo odvahu a jasnost.
Dotýkali se ho v hlubokém míru své duše a v dosud nepoznané radosti. Pavel nazývá tato pohnutí
ve svém dopise Galaťanům „ovoce Ducha“. Takové účinky Ježíšovy přítomnosti můžeš vnímat i
ty očima svého srdce. Vnímej své srdce!
Tomáš učinil tento objev: „Jel jsem na tábor do Sarajeva. Každý den jsme žili Ježíšovým
slovem. Vždy večer jsme se sdíleli, jak se nám to dařilo. V těchto okamžicích jsem cítil znovu a
znovu radost, která byla pro mě nová. Každý rok jsem se na tento kemp s mladými těšil. Dodávalo
mi to sílu na mou další cestu. V jednom rozhovoru jsem pochopil, že právě tato hluboká radost
byla stopa ukrytého Ježíše. ON byl tady. ON nám daroval svoji radost. „Viděl“ jsem to očima
svého srdce. Od té doby mám v sobě jedno přání, být odborník na Ježíšovu přítomnost mezi
námi.“ – Vnímej své srdce! – Watch your heart!
za go4peaceTeam

Meinolf Wacker

