
 

 
 

September  2019                                schwedisch 

Jag har kommit för att tända 

en eld på jorden.      (Luk. 12:49)                                                                                                                                                                                    
______________________________________            

Tillsammans – hur annars? 

Together – what could be better? 
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Kära Ni, ordets vänner! 

 

 En gång om året sågs vi, oftast när ett av våra läger ägde rum i Sarajevo. Och det som jag minns 

mest av honom var hans leende. Det var ett strålande som kom från hans hjärta. Och slutligen talade 

han öppenhjärtigt med mig: ”Jag är alltid så glad när vi är tillsammans! Jag ser fram emot lägret hela 

året! För en sådan glädje som jag upplever här när vi är tillsammans, det har jag adrig hittat någon 

annanstans!” 

 

 En dag hände det att vi hade ett annat samtal. Vi satt på en bänk – omgivna av solstrålar. Jag 

började att berätta, om Jesus som hade predikat i tre år och som hade snabbt lagt märke till att många 

irriterades av hans budskap om frihet och barmhärtighet. De ville döda honom. Men samtidigt kände 

Jesus hur viktig hans närvaro var för hans vänner. Därför ville han stanna med dem och hjälpa dem att 

hitta till Guds barns frihet. I det som han gjorde kunde de upptäcka den kärlek som han kom ifrån och 

som han skulle återvända till. Men samtidigt skulle han efterlämna den till sina lärjungar. Därför sa 

han till dem: „Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.“ Hans namn var 

KÄRLEK. Och där det fanns äkta kärlek, där var det HAN som agerade, där var HAN närvarande.   

 

Sen frågade jag Tomaš: „Förstår du? I glädjen som du alltid känner, där lever Jesus. Det är 

Hans spår. HAN var och är mitt ibland oss i lägret i den levande gemenskapen. HAN var där! Du har 

mött HONOM. Det var HAN som gjorde att ditt hjärta blev så glad och fridfull. HAN brinner inom 

dig!” Det rullade tårar över Tomaš’ kinder. Han förstod. Det var den levande Guds eld ibland oss som 

hade rört vid hans hjärta. Tomaš bestämde sig för att bli präst. Den här kärleken som han hade upptäckt 

ville han ge vidare till många andra människor. 

 

 Kära Ni, ordets vänner, Jesus har kommit för att tända en eld på jorden. Tomaš hade upptäckt 

den här elden i människornas levande gemenskap. Därför var det klart för honom: Tillsammans – hur 

annars? – Together – what could be better? 
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