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Där två eller tre är samlade i 

mitt namn är jag mitt ibland 

dem.                                        (Matt. 18:20) 
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 “1+1 = 3“ 
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Kära vänner till go4peace, 

 

han ville stanna hos dem – för alltid. Han kände att de var förlorade utan honom. Men 

så som varje människa har bara en begränsad tid på jorden, så var det även för Jesus. Han skulle 

dö. Han hade kommit från Gud som är kärleken, och han skulle också återvända till Gud. Han 

skulle gå men ändå skulle han stanna. Det var den här sista hemligheten som han ville ”öppna” 

för sina vänner. 

 

Kvällen innan sin död visade han dem vad som är äkta kärlek. Han hade tvättat deras 

fötter och gav så ett exempel på tjänande kärlek. Han uppmuntrade dem att följa detta exempel 

och att möta varandra i den här kärleken. Att handla på det här viset är nyckeln till Guds 

närvaros hemlighet. Överallt på världen där människor ger varandra den här kärleken är HAN 

mitt ibland dem, han som är kärleken. Han är där utan att synas och ger ett ljus och en klarhet 

som inte var där innan, en glädje som förvandlar hjärtan och en fred som redan är evighetens 

gryning. Överallt där människor är samlade i äkta, givande kärlek – i Guds namn – är HAN 

närvarande. Då gäller det: 1 + 1 = 3. Du och jag med HONOM ibland oss. 

 

 Tomáš berättar: „Jag hade stora bekymmer i min själ. Jag hade gjort något fel och kände 

mig ensam med hela saken. Skuld leder ju alltid till ensamhet. Det var svårt för mig att berätta 

om det och att anförtro mig åt någon. Till slut kom det ett ögonblick då jag förstod: Jag vill 

berätta om det för en vän utav kärlek. Jag vill anförtro även mina mörka sidor åt honom. Därför 

skrev jag ett långt mejl och lät honom se djupt in i min själ. Lite orolig väntade jag på hans svar. 

Det kom snabbt. Han lät mig förstå hela hans medkänsla och kärlek. Och han ringde mig. Vi 

pratade länge. Med detta var inte allting löst än. Men med varje minut kände jag hur min själ 

fylldes med en djup glädje och fred. Jag kände: Jesus var där. Jag förstod att vi var tre. Min vän 

och jag och den dolde Jesus: 1 + 1 = 3.    
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