
 

 
Липень 2022                                      ukrainisch  

А плід духа: любов, радість, 

мир, довготерпіння, добрість, 

милосердя, віра, лагідність, 

здержливість   

 (Гал. 5,22) 
_____________________________________ 

Стежте за своїм серцем! 
Watch your heart! 
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Дорогі друзі go4peace, 

 

Сам Ісус пообіцяв своїм друзям залишитися з ними назавжди. Але після Його смерті 

вони більше не могли бачити його своїми фізичними очима. Жодна камера не могла зазняти 

Ісуса після Його воскресіння. І все ж Його друзі зрозуміли, що Він живий і з ними. Цей досвід 

спонукав переляканого Петра поділитися своїм досвідом перед багатьма людьми. Той самий 

досвід спонукав двох учнів по дорозі в Емаус повернутися до своїх друзів у Єрусалим тієї 

ночі. Цей досвід був живим і зворушливим для всіх, але не відчутним. Це виявила Марія 

Магдалина. «Не тримай мене!» вона почула, як Ісус сказав Собі. 

 

Ісус дав Себе пізнати – окремим людям і малим групам. Але як це переживання Його 

присутності можна було відчути? Саме про це говорять історії про воскресіння. Друзі Ісуса 

відчули справжнє горіння у своїх серцях. Вони «побачили» надприродне світло, яке додало 

їм ясності та сміливості. Вони «торкнулися» до нього глибоким спокоєм у душі й такою 

радістю, якої ще не знали. – У своєму листі до Галатів Павло називає ці хвилювання, які 

можна відчути в серці, «плодами духа». Такі наслідки присутності Ісуса також відчутні для 

тебе «очима твого серця». Дослухайся до свого серця! 

 

Томаш зробив для себе таке відкриття: «Я поїхав у "Табір миру" в Сараєво. Кожен 

день ми жили словом Ісуса. Увечері ми ділилися своїми враженнями від прожитого дня. У 

ці моменти я завжди відчував нову для мене радість. Рік за роком я з нетерпінням чекав 

наступного табору разом із багатьма молодими людьми. Це дало мені сили продовжувати 

свій шлях. В одній розмові я зрозумів, що ця глибока радість є слідом прихованого Ісуса. 

ВІН був там. ВІН подарував нам свою радість. Я «бачив» його очима серця. Відтоді у мене 

було гаряче бажання стати експертом щодо присутності Ісуса серед нас.” Стежте за своїм 

серцем! – Watch your heart! 
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