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Han sendte dem foran seg to og to 

til hver by og hvert sted som han 

selv skulle komme.                    (Luk 10,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Sammen – hva kan være bedre?! 
Together – what could be better?! 
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                 Mobil.:               +49-172-5638432 
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Kjære venner av go4peace, 

 

 På alle de veiene han reiste måtte han ta beina fatt. Biler ville det ikke komme på 2000 år 

enda. Han hadde heller ikke lang tid på jorden hvor han kunne gjøre sin gjerning, Jesus fra Nasaret. Så 

tenkte han igjennom hvordan han kunne nå flest mulig av alle menneskene som lå han på hjertet. For 

han var det umulig å nå ut til alle stedene alene. Men så fikk han en gudbenådet ide.  

 

 Han, som sprang ut av den guddommelige kjærligheten, ville være tilstede der folk kom 

sammen for å søke Guds kjærlighet. Han lovet vennene sine å være med dem når de kom sammen i 

hans navn, det navnet som er kjærlighet (Matt 18,20) Det må minst være to personer tilstede, for at 

dette rommet hvor Jesus er i midt i blant dem, skal oppstå. Disiplene erfarte dette etter Jesu 

oppstandelse. Og i lys av dette forsto de hvorfor Jesus alltid sendte dem ut to og to, til alle stedene. 

Også når de ikke kunne se han med øynene var han likevel tilstede midt i blant dem.  

 

  Har du lyst til å erfare dette, som bringer med seg en så dyp glede? Sørg da for å finne en eller 

to mennesker som har det samme ønsket i hjertet. Prøv og vær åpne og ærlige i forhold til hverandre 

og støtt hverandre i alt det som kan være utfordrende i livet. Treff hverandre jevnlig og lytt nøye til det 

den andre har å si. Da vil Jesus være midt i blant dere og gi dere det lyset og den gleden dere trenger 

for akkurat det dere står i for tiden. Vet du allerede hvem du kan invitere med deg på dette?  

 

  Og her kommer erfaringen til Tomas. Etter jul reiste jeg til noen venner for å være sammen 

med dem et par dager. Disse dagene brukte vi mye tid sammen. Vi gikk lange turer, planla go4peace-

året og satt ofte ved peisen. Min sjel ble fylt med glede. En letthet og en dyp glede fylte meg. Etterpå, 

når jeg var på vei tilbake til Tsjekkoslovakia med bussen, skjønte jeg at Jesus hadde vært midt i blant 

oss hele tiden. Han vil jeg følge. Jeg bestemte meg for at jeg ville fortsette å delta i dette levende 

fellesskapet med disse vennene. Vi snakker ofte sammen med hverandre på telefonen –  vi bor langt 

unna hverandre – men Jesus er likevel midt i blant oss. Etter dette har mottoet mitt vært; 

– Sammen, hva kan vere bedre?! – Together, what could be better?! 
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