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Kom með hönd þína og  
legg í síðu mína. 
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Sár – staðir samfunda 
wounds – places of encounter 
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Kæru vinir orðsins, 
 

Sár og sársauki – hver vill það? Við viljum forðast það! Það er erfitt að skilja að þetta 
geti verið „kærleiksgjafir“, eins og það er kallað í kvæði nokkru! 
 

Franiskanabróðirinn séra Rainer hjálpaði mér að skilja þetta betur. Þegar ég kynntist 
honum fyrir nokkrum vikum lá hann í gömlum hægindastól. Ég tók strax eftir augum hans. 
Þeir voru eins og gimsteinar og geisluðu frá sér djúpri gleði. Við byrjuðum strax að tala 
saman. Fyrir 17 árum hafði hann lent í alvarlegu bílslysi. Hann var að aka smárútu þegar 
annað framdekkið sprakk skyndilega. Þegar séra Rainer heyrði hvellinn kom vers úr einu 
guðspjallanna upp í huga hans. Vegna vina sinna hafði Jesús sagt við hermennina, sem vildu 
taka hann höndum: „Ef þið leitið mín, þá lofið þessum að fara!“ Þessi orð veittu séra Rainer 
innblástur til að segja við Jesú: „Ef þú leitar mín, láttu þá ekkert koma fyrir bræður mína í 
bílnum.“ Bíllinn fór útaf veginum en enginn farþeganna meiddist, nema séra Rainer sem gat 
ekki hreyft sig vegna bakmeiðsla. Hann var í 17 mánuði á sjúkrahúsi. Einhverja hreyfigetu 
fékk hann þó aftur. En eftir slysið fann hann stöðugt til sársauka. „Veistu hvað,“ sagði hann, 
„ég hef aldrei spurt, af hverju ég? Vegna þess að ég skildi strax: Í þessum sársauka get ég sýnt 
kærleika minn til Jesú, aftur og aftur á nýjan leik. Ég gef HONUM allan sársaukann!“ Ég 
horfði hrærður í skínandi augu hans. Ég „sá“ kærleika hans til Jesú ljóma eins og ég hef 
sjaldan séð hann skína fyrr. 
 

Kæru vinir Orðsins, séra Rainer hefur kennt mér að sérhver sársauki og sérhvert sár 
getur orðið staður samfunda. Rétt eins og Jesú bauð Tómasi postuli að snerta sár sín, get ég 
verið nálægt Jesú í sárum mínum. HANN knýr dyra – í sársauka mínum. Við skulum gera 
hvern einasta sársauka að gjöf til Jesú. Þannig verða sár – staðir samfunda. Wounds – 
places of encounter. 
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