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Jeg har kommet for å 
kaste ild over jorden.       
                                                             (Luk 12,49)                                                 
________________________________________           
Sammen med hverandre - hva er bedre enn det? 

Together – what could be better? 
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Kjære venner av Ordet! 

 
  Som regel traff vi hverandre en gang i året på de årlige samlingen vi har i Sarajevo. Det jeg 
husker best med den unge mannen jeg forteller om i dag, er smilet hans. Han strålte og det var lett å se 
at  smilet kom fra hjertet. Ved en anledning sa han til meg: “Jeg blir alltid så glad når vi møtes og er 
sammen med hverandre. Jeg gleder meg hele året til denne weekenden! Den gleden som jeg kjenner 
sammen med dere, opplever jeg ikke ellers”. 
  
 En dag ble vi sittende på ein benk og snakket sammen i strålende solskinn. Jeg begynte å fortelle 
om Jesus som bare hadde tre år i det offentlig virke her på jorden. Han fikk fort erfare at mange ble 
provosert og avviste hans budskap om fred og barmhjertighet. De ville ikke ha noe med han gjøre, de 
tok anstøt og ville dømme han til døden. Samtidig erfarte han hvor viktig han var for vennene sine. Han 
virket iblandt dem slik at de skulle finne frem til friheten i det å være et Guds barn. I de gjerningene han 
gjorde erfarte vennene en overjordisk kjærlighet. Fra denne Guds kjærlighet var han utsendt og til denne 
Guds kjærligheten ville han en dag vende tilbake. Tilbake sto disiplene med disse Jesu ord: “ Der hvor 
to eller tre er samlet, der vil jeg være midt iblant dere.” Hans navn er KJÆRLIGHET. Der den ekte 
kjærligheten kjentes, der er HAN tilstede og virker midt  iblant oss.   
 
 Nå spør jeg Tomas: “Ser du! I den glede du kjenner når vi samles, lever Jesus. Det er avtrykket 
av Jesus i deg. Han var og er levende tilstede i midt iblant oss når vi samles til weekendcamp. Det du 
erfarer er Jesus inni deg. Han har fylt hjertet ditt med glede og latt deg finne fred. Han brenner i deg!” 
Tomas lar tårene renne nedover kinnene. Dette forsto han. Det var den levende Guds ild i blandt oss 
som hadde berørt hjertet hans. Tomas bestemte seg etterhvert for å bli prest. Den kjærligheten som han 
selv hadde oppdaget, ville han videreformidle til flere. 
 

Kjære venner av Ordet, Jesus har kommet for kaste ut ild over jorden. Tomas oppdaget og 
mottok denne ilden i det levende fellesskapet som dannes mellom mennesker som tror på Jesus. Slik ble 
også fremtidsutsiktene klarere for han:  Sammen med hverandre - hva er bedre enn det? Together - 
what could be better?   
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