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Hallgass a szívedre!
Watch your heart!
A go4peace kedves Barátai!
Jézus maga ígérte meg barátainak, hogy örökre velük marad. De ők fizikai szemükkel már
nem láthatták Mesterüket a halála után. Egyetlen fényképezőgép sem tudta volna megörökíteni
Jézust a feltámadása után. Barátai mégis megértették, hogy él és velük van. Ez az élmény arra
bátorította a megrémült Pétert, hogy sok emberrel megossza tapasztalatát. Ugyanez a tapasztalat
sürgette az Emmauszba vezető úton a két tanítványt, hogy még aznap este visszatérjenek
jeruzsálemi barátaikhoz. Ez az élmény mindenki számára eleven és megható volt, ezt a pillanatot
viszont lehetetlen volt rögzíteni. Ezt Mária Magdolna is megértette. „Ne tartóztass fel!“ - hallotta,
amint Jézus ezt mondta neki.
Jézus látni engedte magát – egyes személyek és kisebb csoportok számára. De vajon hogyan
lehetett érzékelni a jelenlétét? Erről szólnak a feltámadásával kapcsolatos elbeszélések. Jézus
barátai azt érezték, hogy szívük valósággal lángol. Egy természetfeletti fényt „láttak“, amely
világossággal és bátorsággal töltötte el szívüket. Lelkük mélységes békéjével „érintették“ meg
Mesterüket és egy olyan örömmel, amelyet korábban soha nem ismertek. - Pál apostol a Galatákhoz
írt levelében a Lélek gyümölcseinek nevezi ezeket a - szívben megtapasztalható - rezdüléseket.
Jézus jelenlétének ezen hatásait te is érzékelheted „szíved szemével“. Figyelj hát a szívedre!
Tomášnak ebben az élményben volt része: „Egy szarajevói béketáborba utaztam. Minden
reggel Jézus egy-egy igéjét kaptuk útravalóul, esténként pedig megosztottuk egymással az azzal
kapcsolatosan megélt tapasztalatainkat. Ezekben a pillanatokban mindig olyan örömöt éreztem, ami
új volt számomra. Évről-évre vártam a következő tábort, sok-sok fiatallal együtt. Ez erőt adott a
további utamhoz. Egy beszélgetés során megértettem, hogy ez a mély öröm a rejtett Jézus nyoma.
Ő volt ott és akkor jelen, nekünk adta örömét. A szívem szemével „láttam“ őt. Azóta ég bennem a
vágy, hogy Jézus köztünk való jelenlétének igazi megértőjévé váljak.“ - Hallgass a szívedre! –
Watch your heart!
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