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    Kära Ni, ordets vänner, 
 

smärtor och sår – det är väl ingen som vill det? Helst försöker vi att undvika dem! Att 
de kan vara „kärlekens gåva“, som det sägs i en låt, det kan vi inte fatta! 
 
 Pater Rainer, en franciskanbroder, hjälpte mig att upptäcka det som ligger djupare. När 
jag lärde känna honom för några veckor sedan, fann jag honom liggande i en gammal länstol. 
Hans ögon väckte min uppmärksamhet. De liknande ädelstenar och sken av en djup glädje. 
Snabbt var vi mitt i ett samtal. För 17 år sedan hade han varit med om en bilolycka. Han hade 
kört en minibuss. Under färden exploderade ett däck. När pater Rainer hörde explosionens 
smäll fick det honom att tänka på ett ord från evangeliet. Jesus hade sagt till soldaterna som 
skulle fängsla honom med avseende på sina vänner: ”Om det är mig ni söker, så låt de andra 
gå.” Det här ordet inspirerade pater Rainer att säga till Jesus: ”Om det är mig du söker, så gör 
så att de andra bröderna i bilen inte skadas.” Sedan hade bilen fått sladd. Ingen av de andra 
skadades, bara Rainer kunde inte röra på sig på grund av en skada i ryggraden. 17 månader 
tillbringade han i olika sjukhus. Lite av sin rörelseförmåga fick han tillbaka. Men sedan 
olyckan hade han konstant smärta. ”Vet du”, sa han till mig, ”jag frågade aldrig: Varför jag? 
För jag hade förstått direkt: I den här smärtan kan jag visa Jesus min kärlek, varje ögonblick 
på nytt. Jag ger HONOM all min smärta!” Väldigt rörd tittade jag i hans strålande ögon. Jag 
”såg” upplysa en kärlek till Jesus på ett sätt som jag har sällan upplevt. 
 
 Kära Ni, ordets vänner, pater Rainer lärde mig att varje smärta och varje sår kan bli till 
en mötesplats. Så som aposteln Tomas uppmuntrades att röra vid hans sår, så kan jag vara 
nära Jesus i mina sår. HAN knackar på – i min smärta. Låt oss göra all vår smärta till en gåva 
till Jesus. Så blir sår till – mötesplatser.  Wounds – places of encounter. 
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