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Ég er kominn til að varpa 
eldi á jörðu.                    (Lk 12,49) 
______________________________________  

Saman – Hvað annað? 
Together – what could be better? 
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Kæru vinir orðsins! 
 

Við sáumst einu sinni á ári, oftast í sumarbúðum okkar í Sarajevo. Og það sem ég man mest 
eftir honum var bros hans. Það sýndi útgeislun sem kom frá hjartanu. Og þar kom að hann fór að 
treysta mér. „Ég er alltaf svo ánægður þegar við erum saman! Ég hlakka til að koma í þessar búðir 
allt árið! Því slíka gleði, sem ég upplifi í samveru okkar, hef ég hvergi fundið annars staðar!“ 

 
Einn daginn áttum við samtal. Við sátum á bekk – í miklu sólskini. Ég byrjaði að tala um 

Jesú, sem aðeins hafði verið meðal fólks í þrjú ár, og áttaði sig fljótt á því að mörgum líkaði ekki 
boðskapur hans um frelsi og miskunnsemi. Þeir vildu drepa hann. Á sama tíma hafði Jesús hins 
vegar fundið hve mikilvæg nærvera hans var fyrir vini hans. Hann vildi því vera hjá þeim og 
hjálpa þeim að finna frelsi Guðs barna. Í störfum sínum lét hann þá kynnast kærleikanum sem 
hann var kominn frá og hann myndi fara aftur til. En á sama tíma vildi hann skilja kærleikann 
eftir handa lærisveinum sínum. Því sagði hann við þá: „Þar sem tveir eða þrír eru saman komnir 
í mínu nafni þar er ég mitt á meðal þeirra.“ Nafn hans var KÆRLEIKUR. Svo þar sem 
raunverulegur kærleikur er, þar var HANN að störfum, þar var HANN viðstaddur. 

 
Því spurði ég Tomaš: „Skilurðu þetta? Í gleðinni sem þú skynjar sífellt, þar lifir Jesús. 

Hún er merki um HANN. HANN var og er með okkur hér í búðunum. HANN var þar! Þú hittir 
HANN. HANN gladdi hjarta þitt og lét það finna frið. HANN brennur í þér!“ Tárin féllu niður 
vanga Tomašar. Hann skildi þetta. Það var eldur lifandi Guðs meðal okkar sem hafði snert hjarta 
hans. Tomaš ákvað að verða prestur. Hann vildi koma þessum kærleika, sem hann hafði 
uppgötvað, áleiðis til margra. 

 
Kæru vinir orðsins, Jesús er kominn til að varpa eldi á jörðu. Tomaš hafði uppgötvað þennan eld 
í lifandi sambúð manna. Honum var þetta ljóst héðan í frá: Saman – hvað annað? – Together – 
what could be better? 
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