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Czy serce nie pałało w nas,
kiedy rozmawiał z nami
w drodze?
(Łk 24,32)
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Zatrzymaj Jezusa w łodzi!
Keep Jesus on board!
Kochani Przyjaciele go4peace,
dla niego były to dramatyczne dni. Tak, jak wielu młodych ludzi w grupie kobiet i
mężczyzn - apostołów przy Jezusie, także i on całkowicie oparł się na Nim. Porzucił stare plany
i podążył za Jezusem. Jego słowa otwarły mu nowe horyzonty na życie. Niestety, Jego
wystąpienie nie podobało się przedstawicielom religii. Jezus dał im do zrozumienia, że aparat
religijny był bardzo niespójny. A oni czynili wszystko, by Go zabić. I jak przestępca umarł
nieszczęśliwie na krzyżu.
Te obrazy wyryły się na trwałe w jego głowie. Czuł potrzebę rozmowy i wyruszył ze
swoim przyjacielem Kleofasem w drogę do wioski Emaus w pobliżu Jerozolimy. Mówił
wszystko, co leżało mu na sercu. Jakiś obcy człowiek dołączył do nich i zapytał, o czym
rozmawiają i co też wydarzyło się w Jerozolimie. W tym stanie zwątpienia jeszcze bardziej
poirytował ich obu. Czyżby ten obcy nic nie wiedział? I tak zaczęli opowiadać o swoich
nadziejach i marzeniach, o złości i rozczarowaniu. Obcy był całkowicie skoncentrowany na
słuchaniu, a potem zaczął wszystko, co się wydarzyło uporządkowywać. Czuli, że byli
wysłuchani i ponownie mogli spojrzeć na fakty. Sprawiło im to ogromną radość. I tak dotarli
do Emaus. Zachęcali obcego do pozostania z nimi. I wtedy nagle przejrzeli. To Jezus im
towarzyszył w drodze – obecny znów jako zmartwychwstały. Lecz nagle przestali go widzieć.
Natychmiast zawrócili z rozpalonymi sercami do Jerozolimy, by się podzielić swoimi
przeżyciami.
Szybko trzeba było zrobić tłumaczenie, a zostały jeszcze tylko dwie godziny przed
nami. Pojawiło się niezadowolenie, bo przecież pracowaliśmy już nad tym cały dzień. Każdy
odczuwał, że lekkość, z jaką pracowaliśmy, zniknęła. Zrobiliśmy jeszcze kawę i obiecaliśmy
sobie, że pozostaniemy dalej we wzajemnej miłości. Zabraliśmy się do dalszej pracy i wszystko
udawało się bardzo dobrze. Jezus z ukrycia darował nam siłę, radość i cierpliwość. Warto być
z Nim: Zatrzymaj Jezusa w łodzi! – Keep Jesus on board.
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