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Ingen har større kjærlighet enn den
som gir sitt liv for sine venner.
(Joh 15,13)
_____________________________________
Ikke alene - men sammen!
Not alone - but together!
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Kjære venner av go4peace,
Igjen og igjen måtte Jesus erfare at vennene hans var seg selv nærmest. De var gode på
å ivareta sine egne interesser og satte lett andres behov til side. Da han betrodde dem at han
kom til å bli utlevert til de skriftlærde og fariseerne og at han ville måtte lide døden ved dette,
lot det ikke til at disiplene la seg dette på hjertet. Isteden for, diskuterte de hvem av dem som
var den største iblant dem. Når Jesus oppfordret en ung mann til å gi bort alt det han eide for
så å følge han, gikk den unge mannen sorgtung sin vei, da han var meget rik og ikke ville
overgi alle sine rikdommer til de fattige.
Jesus ville at hans venner skulle forstå, at nøkkelen til Guds rikes hemmelighet ikke er
å skaffe seg og eie mest mulig, men heller å kunne gi sitt liv i kjærlighet og tjeneste for andre.
Dette lærte de av mesteren selv. Han gav av sin tid til kvinnen ved Jakobs brønn og forkynte
henne et nytt og bedere liv, han møtte den romerske offiseren med tillit og helbredet tjeneren
hans fordi han ba om det, han tilga en kvinne som ble tatt for ekteskapsbrudd. Ja, hele tiden ga
Jesus av seg selv til de menneskene som kom i hans vei. På denne måten, ved å gi av seg selv
oppsto det nære og gode forhold til det enkelte menneske han hadde for seg der og da. Slik
fikk de han møtte en erfaring av Guds kjærlighet. Dette var det da også Jesus ville lære
disiplene sine mot slutten av sitt liv: «Elsk hverandre, som jeg har elsket dere.» I denne
kjærligheten ville han være med dem for alltid.
Tomáš forteller: «Jeg har en venn som igjen har en god venn i Ukraina. Til denne
vennen ringer han ganske ofte for å kunne være med på å støtte han igjennom denne tunge
tiden med krig. En dag sendte han vennen en WhatsApp – nyhet og skrev samtidig at han
hadde bedt en rosenkrans for han denne dagen. Dette fikk han til svar: « Takk for at du sender
meg meldinger slik at jeg vet at du tenker på meg. Dette gir med styrke og støtte. I dag har jeg
kjørt rundt til flere små plasser for å besøke flyktninger, og jeg opplevde mye sterkt. Jeg
kjente at jeg fikk styrke til å trå støttende til å gi av meg selv. Jeg har inntrykk av at Gud
holder på med noe, at han har en plan og at det er godt å kunne være et lite ledd i dette. Ikke
alene – men sammen! Not alone – but together!
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