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Haldið Jesú um borð!
Keep Jesus on board!

Kæru vinir go4peace,
þetta voru dramatískir dagar fyrir hann. Eins og margt ungt fólk í hópi lærisveina Jesú
hafði hann líka reitt sig fullkomlega á hann. Hann hafði fallið frá gömlum áformum og fylgt
Jesú. Orð hans höfðu opnað nýjan sjóndeildarhring í lífi hans. En þeim sem stýrðu
trúarbrögðunum líkaði ekki framkoma hans. Jesús hafði látið þá skilja að regluverk trúar þeirra
væri orðið mjög götótt. Þeir höfðu einnig reynt allt til að drepa hann. Hann hafði dáið
hörmungardauða á krossinum, eins og glæpamaður.
Hann gat ekki losnað við þessar myndir úr höfðinu. Hann varð að tala. Svo að hann og
Kleopas vinur hans fóru til þorps nálægt Jerúsalem sem heitir Emmaus. Hann talaði um allt
sem honum lá á hjarta. Í hópinn bættist ókunnur þriðji aðili. Hann spurði hvað þeir væru að
tala um og hvað hefði gerst í Jerúsalem. Í örvæntingu sinni voru vinirnir tveir enn í talsverðu
uppnámi. Hafði ókunni maðurinn ekki tekið eftir neinu? Þeir fóru því að segja frá vonum
sínum og draumum, frá reiði sinni og vonbrigðum. Hinn ókunnugi hlustaði mjög vel. Síðan
fór hann að koma reglu á allt sem gerðist. Þeir fundu fyrir skilningi og fengu nýjar hugmyndir.
Þeir fylltust brennandi gleði. Svo komu þeir til Emmaus. Þeir hvöttu ókunnuga manninn til að
vera áfram með þeim. Og þá var eins og augu þeirra opnuðust. Það var Jesús sem hafði fylgt
þeim – en nú sem hinn upprisni. Síðan hvarf hann sjónum þeirra. Strax hlupu þeir aftur til
Jerúsalem – með logandi hjörtu. Þeir urðu að deila þessum skilaboðum.
Það þurfti að þýða þetta. Tveir tímar voru enn til stefnu. Óánægjan breiddist út, en við
höfðum samt unnið að því í allan dag. Allir fundu fyrir því að vellíðanin sem fylgdi okkur var
horfin. Við hituðum kaffi í annað sinn og lofuðum hvert öðru að við yrðum áfram saman í
gagnkvæmum kærleika. Svo héldum við áfram. Það gekk mjög vel. Hinn huldi Jesús veitti
okkur styrk, gleði og þolinmæði. Það er þess virði að vera með honum: Haldið Jesú um borð!
– Keep Jesus on board.
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