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Gå ut överallt i världen och 
förkunna evangeliet för hela 
skapelsen!                   (Mark. 16:15)                      
____________________________________           

Älska – det kan vi alltid! 
Loving – always possible! 
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Kära Ni, ordets vänner, 
 
 kriget i Syrien slet itu hans familj. Hans föräldrar flydde till ett grannland, medan han 
hamnade i Tyskland. Helt ensam. I Syrien hade han redan studerat några terminer farmaci. Nu 
var han tvungen att lära sig det tyska språket för att kunna fortsätta sina studier. Han pluggade 
hårt och tog varje tillfälle i akt att använda det nya språket. Efter en längre tid på en 
flyktingförläggning kunde han äntligen hyra ett eget rum. Jag hälsade på honom där. Jag tog 
med lite choklad. Han visade mig sitt lilla rum. Förutom en säng och ett klädskåp så fanns det 
plats för ett litet skrivbord och en stol. Ovanför skrivbordet såg jag något handskrivet – det 
hängde på en anslagstavla. Ahmed tog denna lapp i handen, nästan kärleksfull. ”Det är ett 
brev från min mor. Jag har inte träffat henne i tre år nu. Vi kan inte hälsa på varandra därför 
att vi lever som flyktingar i olika länder. Men jag läser det här brevet varje dag!” Hans ögon 
fylldes med tårar. Varsamt kramade jag den här unga flyktingen – en mänsklighetens broder. 
 
 Under tiden har Ahmed börjat med sina studier igen – i en stad som ligger 500 km 
borta från mig. Han låter höra av sig via WhatsApp regelbundet. Just igår skrev han: ”Jag 
kommer snart på besök till Kamen. Kan vi ses då?” 
 
 Kära Ni, ordets vänner, evangeliet är glatt budskap! Evangeliet vill säga det till varje 
människa: Du är älskad! Oändligt älskad! Den som upptäcker detta börjar själv att älska – 
varje människa som han eller hon möter. Så blir vi budbärare för en kärlek som vi är skapade 
från och som vi kallas till. Låt oss försöka att älska där vi är just nu – utan många ord, men 
mycket konkret. Den som gör så kommer att finna hopp och glädje och kommer att ge hopp 
och glädje. Så, låt oss upptäcka detta: Älska – det kan vi alltid! – Loving – always possible! 
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