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Brant ikke hjertene våre i oss 

når han talte?             (Lk 24,32)                                                                                                                                                                                                                                       
____________________________________ 

Ha Jesus om bord! 

Keep Jesus on board! 
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Kjære venner av go4peace, 

 

 Det hadde vært noen forferdelige dramatiske dager for han. Som mange andre unge 

disipler hadde han satset alt på Jesus. Han hadde droppet de planene han hadde hatt tidligere i 

livet for å kunne følge Jesus. Hans ord hadde åpnet opp en ny horisont for livsveien hans. Men 

Jesu ord og opptreden opprørte de religiøse jødiske lederne. Jesus la ikke skjul på at det religiøse 

livet i landet hadde blitt hult. So gjorde de alt for å få han drept. Han ble fornedret og døde på 

korset, som en forbryter.  

 

 Nå ville ikke bildene i hodet slippe taket. Han måtte snakke med noen. Han ga seg i vei 

sammen med sin venn Kleopas, til en landsby i nærheten av Jerusalem, som het Emmaus.  

Han snakket og øste ut sitt hjerte til vennen. En tredje person slo følge med dem og ble med på 

praten. Den fremmede stilte spørsmål om hva som hadde skjedd i Jerusalem og hva det var som 

opprørte dem så sterkt, og de to vennen fortale om alt det som hadde skjedd. Mitt i sin fortvilelse 

ble de to følgesvennen forundret over den fremmede. Hadde han virkelig ikke fått med seg noe 

av det som hadde skjedd? De to fortalte da om alle sine forhåpninger og drømmer, om sinne og 

skuffelser. Den fremmede hørte god etter. Og så begynte han å legge ut skriftene for dem og 

viste dem hvordan alle hendelsene hadde sammenheng med det som var forutsagt. De to følte 

seg forstått og fikk ny innsikt. De kjente en sterk glede i hjertet ved dette. Nå kom de frem til 

Emmaus. De to vennene ba den fremmede inntrengende om å bli værende hos dem. Og nå var 

det som om det falt skjell fra øynene deres og de så at det var Jesus som hadde gått sammen 

med dem på veien – den levende og oppstandene! Og i samme øyeblikk ble han borte for deres 

øyne. Nå brøt de opp og dro straks tilbake til Jerusalem – med brann i sine hjerter. Dette måtte 

de dele med de andre. 

 

 Vi måtte få ferdig et oversettelsesarbeid. Enda to timer trengte vi for å få det ferdig. 

Mismodigheten bredte seg, vi hadde holdt på hele dagen og var trette. Arbeidslysten vi hadde 

hatt tidligere på dagen var forsvunnet. Vi brygget oss en ny kanne med kaffe og lovet hverandre 

å holde ut i kjærlighet. Det videre arbeidet gikk svært godt. På forunderlig vis fikk vi Jesu kraft, 

glede og tålmodighet. Det er så bra å ha Han med på laget: Ha Jesus om bord! – Keep Jesus 

on board. 

 

for go4peaceTeamet   Meinolf Wacker 


