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Men andens frukter är kärlek, 

glädje, frid, tålamod, vänlighet, 

godhet, trofasthet, ödmjukhet 

och självbehärskning. 
(Gal. 5:22) 

_____________________________________ 
Ge akt på ditt hjärta! 

Watch your heart! 
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Kära vänner till go4peace, 

 

Jesus själv hade lovat sina vänner att han skulle förbli med dem för alltid. Men med sina 

kroppsliga ögon kunde de inte se honom längre efter hans död. Ingen kamera skulle kunna fånga 

Jesus på bild efter uppståelsen. Men ändå hade hans vänner förstått att han levde och var med 

dem. Genom den här erfarenheten uppmuntrades Petrus, som hade varit rädd först, att dela den 

med många andra människor. Samma erfarenhet fick två av Jesu lärjungar på vägen till Emmaus 

att vända tillbaka till Jerusalem i samma natt. Den här erfarenheten var levande och rörande för 

dem men det gick inte att hålla fast den. Det var det som Maria Magdalena upptäckte. ”Håll inte 

fast vid mig!” hörde hon Jesus säga till henne. 

 

Jesus hade visat sig – för enskilda personer och små grupper. Men hur må det ha varit att 

känna hans närvaro? Det är det som uppståndelse-berättelserna handlar om. Jesu vänner kände ett 

äkta brinnande i sina hjärtan. De ”såg” ett övernaturligt ljus som gav dem klarhet och mod. De 

”rörde vid” honom med en djup fred i sina själar och i en glädje som de aldrig känt innan.  – De 

här rörelserna som kan upplevas i hjärtat är vad som Paulus kallade för ”andens frukter” i 

Galaterbrevet. Sådana verkningar av Jesu nävaro är förnimbara även för dig med ”ditt hjärtas 

ögon”. Ge akt på ditt hjärta! 

 

Tomáš gjorde den här erfarenheten: „Jag hade åkt till ett fredsläger i Sarajevo. Varje dag 

levde vi med ett av Jesu ord. På kvällarna berättade vi om erfarenheterna för varandra. Under 

dessa ögonblick kände jag alltid en glädje som var ny för mig. Därför såg jag fram emot till nästa 

lägret varje år, tillsammans med många ungdomar. Det gav mig kraft för att fortsätta på min väg. I 

ett samtal förstod jag att den här djupa glädjen var ett spår av den dolde Jesus. HAN var där. HAN 

gav oss sin glädje. Jag ’såg’ honom med mitt hjärtas ögon. Sedan dess brinner inom mig önskan 

att bli en expert på Jesu närvaro bland oss.” – Ge akt på ditt hjärta! – Watch your heart! 
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