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Farið út um allan heim, og 
prédikið fagnaðarerindið  
öllu mannkyni!         (Mk 16,15) 
______________________________________ 

Við getum alltaf elskað! 
Loving – always possible! 
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Kæru vinir orðsins, 
 
Stríðið í Sýrlandi hafði sundrað fjölskyldu hans. Foreldrar hans höfðu flúið til 

nágrannaríkjanna, og hann sjálfur var kominn til Þýskalands. Aleinn. Hann hafði þegar lært 
lyfjafræði í Sýrlandi í nokkur misseri. Nú þurfti hann að læra að tala þýsku til að geta haldið 
áfram námi sínu. Hann var fljótur að læra og notaði hvert tækifæri til að æfa sig í þessu nýja 
tungumáli. Eftir langan tíma í flóttamannabúðum hafði honum tekist að leigja eitt herbergi í 
sameiginlegri íbúð. Þar heimsótti ég hann. Ég gaf honum súkkulaði. Hann sýndi mér litla 
herbergið sitt. Það var pláss fyrir lítið skrifborð og stól við hliðina á rúminu og fataskápur. 
Yfir borðinu hékk handskrifað blað fest með pinna á korktöflu. Ahmed tók blaðið sér í hönd, 
næstum blíðlega. „Þetta er bréf frá móður minni. Nú hef ég ekki fengið að sjá hana í þrjú ár. 
Við getum ekki heimsótt hvort annað vegna þess að við erum flóttafólk í mismunandi 
löndum. En ég les þetta bréf á hverjum degi!“ Augu hans fylltust tárum. Ég faðmaði varlega 
flóttamanninn unga – bróður mannkynsins. 

 
Nú hefur Ahmed tekið upp þráðinn í námi sínu á ný – og býr í 500 km fjarlægð frá 

mér. Hann lætur oft heyra frá sér á WhatsApp. Í gær skrifaði hann: „Ég kem aftur til Kamen 
fljótlega. Get ég hitt þig þá?“ 

 
Kæru vinir Orðsins, fagnaðarerindið er gleðiboðskapur! Það segir hverjum manni: Þú 

ert elskaður! Óendanlega mikið elskaður! Sá sem uppgötvar þetta, byrjar að elska sjálfan sig 
– og alla sem hann hittir. Þannig verðum við boðberar kærleikans sem við erum búin til úr 
og við erum kölluð til að breiða út. Við skulum reyna að elska þar sem við erum stödd núna 
– án þess að nota mörg orð, en af staðfestu. Hver sem gerir þetta mun finna von og gleði og 
flytja öðrum von og gleði. Því skulum við athuga þetta: Við getum alltaf elskað – Loving – 
always possible! 
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