
 

 
 

Febrúar 2022                                      á íslensku           

Hann sendi þá á undan sér, tvo og tvo, 

í hverja þá borg og stað, sem hann 

ætlaði sjálfur að koma til.         (Lk 10,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 
              Saman – hvað annað?! 
       Together – what could be better?! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

     

  

   

  

Kæru vinir go4peace, 

 

hann varð að fara allt fótgangandi. Bílar komu ekki til greina fyrir 2000 árum. Hann 

myndi ekki geta eytt miklum tíma á jörðinni, Jesús frá Nasaret. Hann hugsaði því um hvernig 

hann gæti náð til þeirra fjölmörgu sem stóðu hjarta hans nærri. Honum var ómögulegt að fara 

sjálfur til allra þorpa. Þannig spratt hugmynd af guðdómlegu ímyndunarafli hans. 

 

Hann, sem kom af guðlegum kærleika, væri til staðar hvar sem fólk hitti hvert annað í 

þessum kærleika. Hann lofaði því vinum sínum að vera með þeim þegar þeir kæmu saman í 

hans nafni, sem er kærleikur (sbr. Mt 18:20). Það þarf að minnsta kosti tvo menn til að þetta 

rými fyrir Jesú geti myndast á milli þeirra. Lærisveinarnir urðu fyrir þessari reynslu eftir upprisu 

Jesú. Og í ljósi hennar skildu þeir hvers vegna Jesús hafði alltaf sent þá tvo og tvo til margra 

þorpa. Jafnvel þótt hann sæist ekki með augunum var hann þar viðstaddur sem maður. 

 

Viltu öðlast þessa reynslu sem vekur svo djúpa gleði? Finndu síðan einn eða tvo 

einstaklinga sem hafa sömu löngun í hjarta sínu. Reynið að vera algjörlega opin og heiðarleg 

við hvert annað og hjálpið hvert öðru í því sem lífið krefst af ykkur. Hittist aftur og aftur og 

hlustið vandlega hvert á annað. Þá mun Jesús vera með okkur og gefa ljósið og gleðina sem við 

þörfnumst í lífi okkar. Hefur þú þegar hugsað um einhvern sem þú myndir vilja fara þessa leið 

með? 

 

Og hér er reynsla Tomášar. Eftir jólin fór ég til vina minna til að vera með þeim í nokkra 

daga. Við höfðum mikinn tíma hvert fyrir annað. Við fórum í langar gönguferðir, skipulögðum 

go4peace árið saman og sátum mörgum sinnum saman við arininn. Sál mín var full af gleði. 

Léttleiki og djúpur friður fyllti mig. Þegar ég sat aftur í rútunni til Tékklands áttaði ég mig á 

því að Jesús var með okkur allan tímann. Ég vildi fylgja honum. Ég ákvað að halda áfram að 

viðhalda þessu lifandi sambandi við vini mína. Þannig að við heyrum hvert í öðru í símanum 

aftur og aftur og lifum – í fjarlægð – með Jesú mitt á meðal okkar. Síðan gildir þetta um mig: 

Saman – hvað annað?! – Together, what could be better?! 

 

fyrir go4peace liðið                                                       Meinolf Wacker 



 


