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De fortalte om det som hadde
hendt dem på veien.
(Lk 24,35)
_____________________________________
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Fortell meg!
Tell me!

Kjære venner av Ordet,
Det var sent på kvelden på jernbanestasjonen. Noen høylyttte folk fór rundt omkring og
gjorde pøbel. Theresa sto på perrongen. En ung kvinne trakk seg som mot henne - hun var alene,
usikker og litt sjuskete stellt. Det virket som om hun ville fortelle noe. Theresa bestemte seg for
å lytte til henne. Den unge kvinnen begynte og fortelle om mye som var tungt og vanskelig for
henne. Theresa lyttet og spurte noen omsorgsfulle spørsmål underveis i samtalen. Etter en stund
spurte den unge kvinnen henne et spørsmål: “Hva heter du?” I det toget hennes kom, sa de
farvel til hverandre med en klem. I det hun gikk mot togdøra hørte hun kvinnen rope navnet
hennes: “Takk Theresa!” Theresa hørte henne men kunne ikke se henne lenger.
På samme måte var det med de to vennene til Jesus da de var på vei til Emmaus. De
hadde opplevd mye tungt og vanskelig i den siste tiden. Nå var Jesus død, og med han døde
håpet de hadde hatt. Hvordan skulle det nå gå? En tilsynelatende fremmed veifarende mann slo
følge med dem, og spurte. “Hva er det dere går å snakker så ivrig om?” Da fortalte de han alt
sammen. Åh, så godt det gjør! Og få lette hjertet og kjenne at freden vender tilbake. De kunne
kjenne at hjertet begynner å brenne. Den fremmede holdt følge med dem enda en stund og brøt
brødet sammen med dem før han plutselig blir borte for dem.
For en gave det er å finne et par lyttende ører! Når du i full tillit til noen kan fortelle alt,
da kjenner du fred i hjertet. Gud har gitt oss to ører, for at vi skal lytte mer enn vi snakker. Den
som lytter, bringer fred. Vær åpen og inviter fintfølende til at andre kan komme med sine
fortellinger og spør gjerne noen omsorgsfulle spørsmål langsmed. Altså, gi ditt lyttende øre til
medmennesker og inviter dem til samtale: Fortell meg! – Tell me!
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