
 
 
 
 
 
  

 
Desember  2018                                     norweg. 
Gå ut i hele verden og forkynn 
evangeliet for alle mennesker! 

                                       (Mark 16,15) 
______________________________________ 

Elske – det kan vi alltid! 
Loving – always possible!          
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Kjære venner av Ordet, 
 

Krigen i  Syria splittet opp familie hans. Foreldrene hadde flyktet til nabolandet, mens 
tilfeldighetene hadde brakt han til Tyskland. Hit kom han helt alene. I Syria hadde han 
begynnt på farmasistudiet. Nå måtte han først lære seg det tyske språket for å kunne fortsette å 
studere. Han studerte flittig, og brukte enhver anleding som bød seg til å praktisere språket. 
Etter å ha bodd over en lang periode i et flyktningemottak, fikk han endelig muligheten til å 
leie et rom i et boligkomleks. Der besøkte jeg han og tok med litt sjokolade som gave til han. 
Han viste meg det lille rommet sitt. Ved siden av sengen og klesskapet var det så vidt plass til 
ein knøttliten skrivepult og ein stol. På veggen over skrivebordet hang det en håndskrevet 
papirlapp. Ahmed tok lappen forsiktig ned av veggen, han behandlet den veldig nennsomt, 
som den største skatt: „Dette er et brev fra moren min. Jeg har ikke sett henne på tre år. Vi 
kan ikke besøke hverandre da vi begge har flykningestatus i hvert vårt land. Men dette brevet 
leser jeg hver dag!“ Øynene hans fyltes opp av tårer. Jeg omfavnet han – denne unge 
flykningen – et menneske, en bror.  
 

Siden dette har Ahmed klart å ta opp igjen studiene sine, og det på et sted bare 50 mil 
herifra. Innimellom sender han meldinger på WhatsApp. I går skrev han: „Jeg kommer snart 
til Kamen! Kan vi treffest da?“ 
 

Kjære venner av Ordet. Evangeliet er det glade budskapet! Og det formidler til oss 
alle: Du er elsket! Uendelig høyt elsket! Den som oppdager dette, begynner selv å elske – alle 
de som kommer i ens vei. Dermed blir vi sendebud for en kjærlighet som vi er skapt til, og 
kalt til. Derfor forsøker vi, akkurat der vi er, å elske, uten mange ord, men heller i konkrete 
gjerninger. Den som gjør dette erfarer to ting. At han for det første bringer håp og glede, og 
dernest at en selv berikes av håp og glede. Vi oppdager at: Å elske – det kan vi alltid! 
Loving - always possible. 
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