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Kæru vinir go4peace, 

 

Hið ótrúlega hafði gerst. Vinir Jesú viðurkenndu hann sem Messías. Þeim þótti ljóst að hann myndi 

losa þá undan erlendri stjórn Rómverja. Einn þeirra, Júdas, hafði meira að segja framselt Jesú í hendur 

Rómverja. Þetta, taldi hann, myndi flýta fyrir því að Jesús myndi sýna mátt sinn sem Messías og tortíma 

Rómverjum. Og svo fór allt á annan veg. Jesús sýndi mátt sinn í getuleysi kærleikans. Hann lét krossfesta 

sig og fékk hörmulegan dauðdaga eins og glæpamaður. Hann sýndi hversu langt kærleikurinn getur náð. 

Hann fetar allar slóðir inn í myrkur einmanaleika mannsins. 

 

Þarna voru þeir. Höfðu þeir veðjað á rangan hest? Þeir voru algjörir taparar í augum vina sinna og 

fjölskyldna. Í þessari örvæntingu og vonleysi lögðu tveir þeirra leið sína til Emmaus. Þeir röktu raunir sínar 

af einlægni. Þeim létti örlítið við það. Ókunnugur maður slóst allt í einu í för með þeim. Hann spurði þá 

vandlega um marga hluti og setti allt sem gerst hafði í nýtt ljós. Hann dvaldi hjá þeim í Emmaus. Hjörtu 

þeirra brunnu. Þegar þeir borðuðu saman komust þeir að því að þetta var Jesús. Hann hafði gefið þeim 

óþekkt ljós, frið, skýrleika og brennandi hjarta. Þá sáu þeir hann ekki lengur. Það var strax ljóst: Þeir urðu 

að deila þessari reynslu. Um kvöldið fóru þeir aftur til Jerúsalem til að segja vinum sínum allt. 

 

Hefur þú einhvern tíma upplifað slíka reynslu þar sem hjarta þitt brann vegna þess að Jesús snerti 

það – í samtali, í uppgötvun, við að hlusta á prédikun, í sameiginlegri reynslu...? Gefðu þér smá tíma til að 

hugsa málið. Ef þú hefur fundið vin eða tvo sem þú vilt ganga með í gegnum þetta ár, deildu þá þessari 

reynslu með þeim í þessum mánuði. Hjarta Tomáš brann líka einu sinni: 

 

„Ég fór í go4peace-búðirnar í Sarajevo í mörg ár. Alltaf þegar við vorum saman og unnum saman 

fyrir aðra í mörgum starfshópum fann ég gleði í hjarta mínu sem ég þekkti annars ekki. Ég hlakkaði til 

næstu búða allt árið um kring. Seinna fór ég að hitta Meinolf í Kamen í nokkra daga. Ég sagði honum frá 

þessari brennandi gleði í hjarta mínu. Við sátum á bekk í sólinni. Meinolf útskýrði þetta fyrir mér: „Veistu 

hvað, þessi gleði í hjarta þínu er merki Jesú á milli okkar. Þú gafst þig algjörlega af ást í búðunum. Og hinir 

þátttakendurnir gerðu slíkt hið sama. Og allt í einu er Jesús þarna – sem raunveruleg manneskja. Hann sést 

ekki með okkar mannlegu augum, en þú finnur nærveru hans í gleðinni, friðinum, þolinmæðinni og 

brennandi hjarta þínu.“ Ég hlustaði og ég man að tárin fylltu augu mín. Það voru gleðitár. Ég er viss um 

eitt: Þú hefur líka upplifað svipaða reynslu.“ Deildu reynslu þinni! – Share your experience! 

 

fyrir go4peace liðið                                                       Meinolf Wacker 


