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... það hafið þér gjört mér! 
(Mt 25,40) 

______________________________________ 
Fyrir þig! 
For you! 
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Kæru vinir orðsins, 
 

Um miðja nótt myndi hún koma með rútu á evrópska strætóstöð og bíða þar í 
klukkutíma í myrkrinu eftir næsta vagni. Þess vegna hringdi hún í mig og sagði: „Viltu 
vinsamlegast biðja sérstaklega fyrir mér í nótt!“ Ég lofaði henni að gera það og hvatti hana á 
næturferðalagi hennar til þess að fylgja ævinlega kjörorðinu: „Don’t stop giving / Hættu 
aldrei að gefa!“  
 

„Guð hefur svo mikið ímyndunarafl!“ heyrði ég hana segja nokkrum dögum síðar. 
Hún kom síðla nætur á strætóstöðina og settist á bekk. Hún tók eftir tveimur ungmennum 
sem virtust mjög óörugg, næstum örvæntingarfull. Eftir nokkrar mínútur komu þau tvö til 
hennar. „Fyrst vildi ég forða mér vegna þess að ég var svolítið hrædd, en svo ákvað ég að 
fara hvergi!“ sagði hún. Ungmennin tvö voru frá Argentínu og töluðu aðeins brotakennda 
ensku. Þau voru á ferð um Evrópu og ætluðu að fara með rútu til Þýskalands en vissu ekki 
hvernig átti að komast þangað. „Og þá fékk ég þá hugmynd,“ sagði stúdentinn, „að bjóða 
þeim tveimur í vagninn til mín vegna þess að hann var á leiðinni á stóra umferðar- og 
lestarmiðstöð sem hafði tengsl við allar höfuðborgir Evrópu. Og hvað heldurðu, unga konan 
settist ekki hjá vini sínum í rútunni, heldur við hliðina á mér. Við töluðum saman allan 
tímann. Það var mjög gott samtal. Og þegar við kvöddumst, sá ég tvö hamingjusöm andlit!“ 
Svo bætti hún við hugsandi á svip: „Einhvern veginn er Guð alltaf að verki. Þarna hitti hann 
mig aftur!“ 

 
Kæru vinir orðsins, daglega hittum við fólk, oft alveg óvænt. Í þeim vill Jesús mæta 

okkur. HANN spyr í þessu fólki um tíma okkar, biður um ráð, og leitar að svolitlu tálkni um  
raunverulegan kærleika. Höfum við hugrekki til að staldra við og gera það sem okkur ber? 
HANN mun þakka okkur og segja: „Þetta gerðir þú fyrir mig!“ Leyfum okkur að lifa þessi 
oft óvæntu andartök fyrir Jesú, sem elskar okkur óendanlega mikið. Við skulum segja þetta 
aftur og aftur á hverjum degi: „Fyrir þig!“ – „For you!“ 
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