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For hvor to eller tre er samlet i 

mitt navn er jeg midt i blandt 

dem.  
(Mt 18,20) 

______________________________________ 

“1+1 = 3“ 
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Kjære venner av Guds ord, 

 

han ville forbli sammen med dem - for alltid. Han skjønte at de var fortapt uten ham. 

Men alle mennesker har en begrenset tid på jorden, slik var det også for Jesus, han ville også 

komme til å dø. Han kom fra Gud, som er kjærlighet, og ville vende tilbake til Gud. Han ville 

måtte forlate dem, men likevel bli værende hos dem. Denne hemmeligheten ville han åpenbare 

for dem.  

 

På kvelden før sin død viste han dem hva kjærlighet er. Han vasket deres føtter og gav 

dem med dette et eksempel på tjenende kjærlighet. Han inviterte dem til å følge dette 

eksempelet og på samme måte møte andre med tjenende kjærlighet. I slike gjerninger ligger 

nøkkelen til guds nærvær iblandet oss. Overalt i verden hvor mennesker gir hverandre av denne 

kjærligheten, der er HAN med, som er kjærligheten midt i blant oss. Han er tilstede i det skjulte 

med et lys og en klarhet, som ikke var der på forhånd. En glede oppstår i et forvandlet hjerte 

som fylles av fred og gir oss et glimt av det evige. Overalt hvor mennesker gir av seg selv til 

den andre – i Guds navn – er Han tilstede. Da gjelder følgende; 1 + 1 = 3.  

 

Tomáš  forteller:Jeg led veldig i min sjel. Jeg hadde gjort noe galt og følte meg veldig 

ensom og alene med dette. Skyld fører alltid til ensomhet. Det var veldig vanskelig for meg og 

fortelle det til noen, hvem kunne jeg våge fortelle det til, kunne jeg stole på noen til dette. Men 

så kom jeg til et punkt der jeg bestemte meg for å opne for en god venn, jeg tok sjansen på å 

dele med han også mine mørke sider. So jeg skrev en lang e-post og åpnet opp for ting dypt i 

min sjel. Så ventet jeg litt bekymret på svar. Det kom raskt. Han møtte meg med omsorg og 

kjærlighet. Han ringte meg også, og vi snakket lenge. Så var ikke alt løst med dette. Men for 

hvert minutt som gikk kjente jeg at min sjel ble fylt med dyp glede og fred. Jeg skjønte at Jesus 

var midt i blant oss. Jeg forstod at vi var tre tilstede i det som skjedde. Min venn og jeg sammen 

med den skjulte Jesus:  1 + 1 = 3.    

 

For go4peaceTeamet   Meinolf Wacker 


