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Gå du och gör som han! 
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Ge en signal av fred! 
Set exampels of peace! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 
jag känner en man, redan rätt bedagad, som lever på ett mycket övertygande sätt. Jag 

vet att han bjöd en grupp syriska flyktingar på lunch för några dagar sedan. Flykting-
familjernas barn tog med några bilder som de hade målat själva och de berättade om sitt 
hemland. Han pratade med föräldrarna om hur det är att leva som flykting. Några månader 
innan hade han varit på besök på ett stort flyktinghem i sin stad, helt spontant på en söndag 
eftermiddag. 
 
 I början av denna månad besökte den här mannen – en sann evangeliets vittne – en 
äldre broder som hör till familjen. Den här brodern låg på sjukhuset. Besökaren stannade en 
stund hos honom och intalade honom mod och hopp inför det sista mötet med Jesus. Han lät 
den sjuke känna hela sin kärlek och ömhet. 
 
 Den här mannens kärlek riktar sig alltid mot hans nästa, framför allt de små, fattiga 
och de som har misslyckats. I augusti dök han överraskande upp på ett boende för unga 
kvinnor som tidigare var prostituerade. De kom från Rumänien, Nigeria, Albanien, Tunisien, 
Italien och Ukraina. Han mötte dessa kvinnor med deras svåra livshistorier med stor 
barmhärtighet. 
 
 Jag är säker att ni redan vet vem jag pratar om – påven Franciskus. HAN visar på ett 
imponerande sätt hur vi kan leva med vår nästa och visa dem närhet. Och så som Jesus säger 
vid slutet av liknelsen om den barmhärtige samariten: ”Gå du och gör som han!” så gäller det 
också för livsimpulserna som påven Franciskus ger oss: ”Gå du och gör som han!” 
 
 Hur skulle det vara om var och en av oss varje vecka skulle möta människor som Gud 
tilldelar oss och som behöver vår närhet? Skriv upp vem som du tänker på först just nu! Gå 
och hälsa på dessa människor! – Låt oss med den här gesten ta med Guds tillgivenhet, 
barmhärtighet och ömhet till dessa människor. På det viset ger vi en framtid till freden: Ge en 
signal av fred! – Set exampels of peace! 
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