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Håll Jesus ombord!
Keep Jesus on board!

Kära vänner till go4peace,
det hade varit några dramatiska dagar för honom. Så som många unga människor i
lärjungarnas grupp omkring Jesus hade även han satsat på honom. Han hade lagt ned gamla
planer och följt Jesus. Hans ord öppnade nya horisonter för hans liv. Men de som hade religiöst
ansvar gillade inte hans uppträdande. Jesus hade gjort uppenbart för dem att deras religiösa
apparat hade blivit ihålig. Han dog en fruktansvärd död på korset, så som en förbrytare.
Han kunde inte få de här bilderna ur huvudet. Han var tvungen att prata med någon.
Därför gick han tillsammans med sin vän Kleopas till byn Emmaus i närheten av Jerusalem.
Han lättade sitt hjärta medan de vandrade. Det kom en tredje man och följde med dem. Han
frågade vad de pratade om och vad som hade hänt i Jerusalem. Detta gjorde de två förtvivlade
vännerna ännu mer upprörda. Hade den främmande mannen inte hört någonting? Sen började
de att berätta om sina hopp och drömmar, om sin ilska och besvikelse. Den främmande mannen
lyssnade väl. Sedan började han att sätta allt som hade hänt i perspektiv. De kände sig förstådda
och fick nya synpunkter. Det var en brinnande glädje som de började känna. Så kom de fram
till Emmaus. De bad honom att stanna kvar. Och då föll fjällen från deras ögon: Det var Jesus
som hade följt med dem – närvarande som den uppståndne. Sedan såg dem honom inte längre.
Omedelbart gick de tillbaka till Jerusalem – med brinnande hjärtan. Det här budskapet måste
de dela med sig av.
Vi skulle göra klar en översättning. Det var två timmar kvar. Vi kände att det fanns ett
visst missnöje eftersom vi redan hade jobbat på det här hela dagen. Alla kände att den lätthet
som vi jobbat med försvann alltmer. Vi gjorde mer kaffe och lovade varandra att stanna kvar i
kärleken till varandra. Sedan fortsatte vi. Det gick väldigt bra. Jesus gav oss kraft, glädje och
tålamod. Det är värt att vara med Honom: Håll Jesus ombord! – Keep Jesus on board.
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