
 

 

 
August / Ágúst 2021                         á íslensku 

Þú munt fjársjóð eiga á 

himni.                              (Mk 10,21)                                                 
____________________________________  

   Sá vinnur sem gefur! 

      Who gives, wins! 
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                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

Kæru vinir go4peace, 

 

hann átti djúpar rætur í trú Gyðinga. Hann var kunnugur boðorðunum tíu. Hann fylgdi 

þeim. En það var samt dýpri þrá í órólegu hjarta hans – þrá eftir merkingu í lífi hans. Hann hafði 

heyrt um Jesú. Allt í einu var tækifæri til að hitta hann. Hann yfirgaf allt og hljóp til Jesú. Hann 

féll á kné fyrir framan hann og spurði: „Góði meistari, hvað verð ég að gjöra til þess að öðlast 

eilíft líf?“ Þegar Jesús benti honum á boðorðin sagði hinn ókunnugi: „Alls þessa hef ég gætt frá 

æsku!“ Jesús skynjar þrá þessa manns. Jesús lítur á hann, faðmar hann og segir: „Eins er þér vant. 

Far þú, sel allt, sem þú átt, og gef fátækum, og munt þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan, og fylg 

mér!“ 

 

Þegar hann heyrði þetta varð hann orðlaus. Allt í einu varð honum þungt í skapi og fór 

dapur í burtu. Hann réð ekki við þetta boð um að gefa allt fyrir Jesú og treysta alfarið á hann. 

Hjarta hans var of tengt hans eigin áætlun um líf sitt, vinina, velgengni hans og gæfu. Að treysta 

fullkomlega á Jesú og sleppa öllu öðru í staðinn, var honum boðið sem guðdómlegu ævintýri í lífi 

hans. 

 

„Hefurðu tíma fyrir skriftaviðtal?“ spurði ungur námsmaður. Við fórum í kirkjuna. Eftir 

skriftirnar spurði hann: „Hefurðu smá tíma fyrir mig?“ Við fengum okkur sæti. Hann byrjaði að 

segja frá náminu, lífi sínu og djúpu eirðarleysi í hjarta sínu. Ég spurði vandlega. Hann velti því 

fyrir sér hvort það gæti verið leið hans að verða prestur. Ég sá tár í augum hans. Ef hann kaus 

þessa leið yrði hann að segja skilið við svo mikið. Við þögðum. Hann grét. Eftir smá stund sagði 

hann: „Þetta er svo gott! Þakka þér fyrir að opna mér hjarta þitt!“– Mörgum árum seinna mátti ég 

prédika í fyrstu messu hans. Ég sagði frá lífsvegi hans og hugrekki. Þegar við kvöddumst eftir 

hátíðina sagði hann við mig: „Ég hefði aldrei haldið að ég gæti orðið svona hamingjusamur!“ – 

Sá vinnur sem gefur! – Who gives, wins! 

 

fyrir go4peace liðið                    Meinolf Wacker 
 


