Kjære venner!
Nylig var vi innbudt til noen møter på Sør-Vestlandet. Undervegs kjørte vi
forbi Emmausveien. Mon tro om de som bor i Emmausveien, vet hva det
betyr?
Etter at Jesus var stått opp, viste han seg i førti dager for disiplene «og talte
om det som hører Guds rike til.» (Apg 1,3). Noen av de første som fikk møte
ham, var de to disiplene på vei til Emmaus. Jesus kom og slo følge med dem.
Han lyttet til deres tvilende tanker og mange spørsmål. Hvorfor måtte Jesus dø?
Jesus legger ut skriften for dem – helt fra Moses og alt profetene sier om ham. «Måtte ikke Messias
lide dette og så gå inn til sin herlighet?»
Det er «Emmaustid» nå også. Ikke bare i de førti dagene fram til Himmelfartsdagen, men dag for
dag går Jesus i følge med oss. Og når han later som han vil gå videre, håper han at vi skal si: «Bli hos
oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.»
Det lir mot kveld for denne verden, dagen heller, og vi
kjenner at mørket er på frammarsj. Men også til oss
sier Jesus: Dette må skje, men min herlighet følger. Og
midt i mørket ser vi allerede at lysets makt er sterkere.
I påsken hadde vi besøk av en medarbeider fra Åpne
Dører. Det ga feiringen vår en spesiell tyngde. Vi fikk se
og høre hvordan de kristnes kjærlighet seirer over hat
og død – slik Jesu kjærlighet seiret på korset.
I de siste månedene har vi dessuten gledet oss over
besøk av en rekke nyfrelste asylsøkere med muslimsk
bakgrunn. Hva får dem til å velge Jesus? Kjærligheten
og tilgivelsen. Vet vi hva vi har i vår kristne tro?
Kjenner vi sprengkraften i forsoningens og tilgivelsens
budskap? Hvor trenger vi å tilgi, bli forsont med vår
neste i familien, nabolaget og menigheten?
Om vi vil nå muslimene som er kommet til oss, trenger
vi å gjenoppdage korsets hemmelighet.
Islam lærer at Jesus ikke måtte dø – Allah reddet ham,
det var en annen som lignet på Jesus (noen mener
Judas) som døde på korset. «De myrdet ham ikke, og
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de drepte ham ikke ved korsfestelsen, men han forekom dem (død)…
De har ingen (sikker) viten, men følger (bare) en formodning, og de
drepte ham visselig ikke.» Sure 4,158*
Vi tror på en Gud som fornedret seg like til døden, ja, døden på korset.
Vår lille kurdiske nabogutt tegnet en av oss da han besøkte oss nylig.
Han har plassert innskriften fra korset på oss. Flott – og utfordrende.
Så forenet trenger vi å være med Jesus fra Nasaret, jødenes konge!
De lange dagene forteller oss at det snart er midtsommer igjen, og at
tiden er inne for å ønske hver enkelt velkommen til retreaten vår på
Bjerkely folkehøyskole. Vi kommer sammen til fellesskap med
bibeltimer, bønn og feiring 16. – 19. juni.

Siste frist for påmelding er lørdag 28. mai 2016

En varm takk for all forbønn, gaver og støtte.
Vi ønsker alle en god og velsignet Emmaustid. Herren er oppstanden!
Kjærlig hilsen søster Consolata, søster Angelina, søster Regine og søster Mirofora
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