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(Lk 23,42)
___________________________________

Snakk med Jesus!
Talk to Jesus!
Kjære venner av go4Peace
Av en eller annen grunn hadde det ikke gått så bra med han har i livet. Han hadde gjort
seg skyldig i mange forbrytelser, og nå måtte han betale for dette med sitt eget liv. Og ikke nok
med det, han hadde blitt dømt til døden ved korsfestelse. At han selv hadde blitt dømt, kunne
han forstå; det var „lønn som fortjent“ (Luk 23,41). Men ved siden av ham hang Jesus – en
mann på 33 år, og ved siden av han igjen en annen forbryter. Jesus var tiltalt for å ha forkynt
kjærlighetens budskap. Han hadde satt ord på mye urettferdighet i samfunnet og slik hadde han
fått mange av de ledende innen religionen imot seg. Slik ble han anklaget og dømt og nå,
urettmessig korsfestet.
Nå fans det ingen vei tilbake for den unge forbryteren. Hans jordiske liv gikk mot
slutten. Hadde han hatt en dragning mot det guddommelige i løpet av livet? Vi vet ikke. Men
mens han hang der må han ha følte Jesu´ dype barmhjertighet og godhet. Han ropte til Jesus:
«Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» I sin nød henvendte han seg direkte til Jesus. I
svaret Jesus gir finner han ro og fortrøstning: «I dag skal du være med meg til Paradis.»
En ung kvinnelig student var avhengig av å få seg et sted å bo på svært kort tid i en by
som lå et godt stykke unna. Vi hadde allerede begynt reisen til byen i håp om at vi skulle få det
til å klaffe. Over telefonen hadde hun blitt frarådet et tilbud hun hadde for hånden. Via internett
fant hun fort en alternativ bolig, men nå gjaldt det å få sett på dette stedet allerede i dag. Over
smarttelefonen skrev hun en mail til utleier. Ville hun komme til å svare fort nok? Den tiden vi
hadde til rådighet var knapp. Vi ba: «Jesus, om det er etter din vilje, la denne utleieren se mailen
og reagere på den fort!» Etter fem minutter tikket det inn en melding fra utleier med spørsmål
om tidspunkt for besiktigelse av boenheten. Studenten skriver tilbake: «Om det er mulig ser vi
gjerne på den om 15 minutter.» «Åh, det var raskt, men det skal gå», fikk hun til svar. Det fins
ingen tid eller situasjon der det ikke er mulig å snakke med Jesus. Altså: Snakk med Jesus! –
Talk to Jesus!
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