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Kjære venner av go4peace, 

 

Det ubegripelige hadde skjedd. Jesu venner anerkjente han som den kommende Messias. For dem 

var det klart at han skulle frigjøre dem fra de romerske okkupantene. En av dem, Judas, hadde til og med 

overgitt Jesus til romerne. Han tenkte at dette ville framskynde det øyeblikket der Jesus ville demonstrere 

sin makt som Messias og knuse romerne. Men så ble alt veldig annerledes.  Jesus viste sin makt i 

kjærlighetens avmakt. Han lot seg korsfeste, døde i elendighet som en forbryter. Slik viste han, hvor langt 

kjærligheten kunne gå. Kjærligheten følger alle veier også inn i mørket av menneskelig ensomhet.  

 

Så sto de der da.Hadde de satset på feil kort? Ovenfor sin familie og venner så de ut som tapere. I 

denne desperate og håpløse tilstanden begynte to av dem å gå til Emmaus. De snakket om alt som hadde 

skjedd og øste ut sitt hjerte for hverandre. Det hjalp litt. En fremmed dukket plutselig opp fra ingensteds og 

ga seg i følge med dem. Han spurte forsiktig etter hva de snakket om og satte alt det som hadde skjedd i et 

nytt lys for dem. Han ble værende hos dem i Emmaus. Hjertene deres brant. Da de etterhvert spiste sammen 

skjønte de at det Jesus. Han hadde gitt dem, en til da ukjent grad av lys, fred, klarhet og brennende hjerter. 

Deretter så de han ikke mer. Men en ting var sto klart for dem. Dette som de nå hadde opplevd måtte de 

dele med de andre. Enda det var natt la de straks ut på reisen tilbake til Jerusalem der de andre disiplene var 

for å fortelle alt sammen til dem. 

  

Har du også hatt en tilsvarende opplevelse, der du kjente at hjerte brant inni deg, fordi du har blitt 

berørt av Jesus – gjennom en samtale, oppdagelse, ved å lytte til en preken, eller i en 

fellesskapsopplevelse….? Ta deg litt tid og tenk over det. Om du har funnet en venne eller to som du kan 

treffe jevnlig igjennom dette året, da kan dere dele disse erfaringen med hverandre. Også Tomas har kjent 

denne brannen i hjertet: 

 

«Hvert år dro jeg til leirene som go4peace arrangerte i Sarajevo. Det var alltid kjekt og treffe 

andre, være med på forskjellige workshops og gjøre en innsats i alt arbeidet i leiren. Dette skapte en glede i 

hjertet mitt som jeg ikke ellers erfarte. Jeg gikk rundt og gledet meg til neste leir hele året. Senere reiste jeg 

for å besøke Meinolf over et par dager. Jeg fortalte han om hvordan hjertet brant og hvordan jeg fryder med 

på leirene. Vi satt på en benk i solen og Meinolf sa vennlig: «Du vet, denne gleden og brannen i hjertet som 

du kjente, det er Jesus midt  i blant oss. Du gav av deg selv i kjærlighet på leirene, og de andre deltakerne 

gjorde det samme. Og da er Jesus plutselig der – som en ekte person. Med våre menneskelige øyne kan vi 

ikke se han, men du kjenner hans nærvær ved den freden , gleden, tålmodigheten og brannen i ditt hjerte 

som du kjenner.» Mens jeg hørte på han kjente jeg hvordan øynene mine ble fylt av tårer. Det var 

gledestårer. Og jeg er sikker på at du også har erfart noe lignende.» Del din erfaring! – Share your 

experience! 
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