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Hann féll til jarðar og bað! 
                                                    (Mk 15,35) 
______________________________________  

        Taktu það upp! 

                       Pick it up! 

 

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

 

 

 

 

 

Kæru vinir orðsins! 

 

stuttu fyrir heimförina var enn svolítill tími til að fara í stutta ferð. Ég keyrði ásamt tveimur 

ungmennum upp á litla hæð þar sem við gátum notið yndislegs útsýnis. Þegar við fórum til baka 

lágu gler- og plastflaska fyrir framan okkur. Unga konan tók þær að sjálfsögðu upp og bar með 

sér í meira en kílómetra til að setja þær í  sérstök úrgangsílát á bílastæðinu. Þetta lítt áberandi 

látbragð var mér hjartkært. Hversu oft hef ég safnað rusli sjálfur og fargað í nærliggjandi 

ruslakörfum. Í hvert skipti kemur mér Maruška í hug, sem hjálpaði mér að skilja betur orð Frans 

páfa: „Ef við teljum okkur tengjast innilega öllu sem er til, mun nægjusemi og umhyggja myndast 

sjálfkrafa.“ 

 

 Jesús sjálfur hefur ítrekað kropið á kné á þessari jörð og lifað af henni. Þegar vinur hans 

Lasarus dó, féllu tár hans á jörðina. Skömmu fyrir þjáningu hans kastaði hann sér á hana og glímdi 

við vilja Föðurins. Hann hvíldi loksins á þessari jörð í þrjá daga. Þessi jörð er heilög! 

 

Hversu mörgum tárum örvæntingarfullra manna hefur jörðin okkar tekið við? Hversu 

mörgum tárum hefur hún úthellt, hún sem hefur verið ofnýtt, menguð og eitruð? – Við skulum 

læra á ný að skilja ákall hennar. Við skulum læra – sem skapaðar verur – að uppgötva og 

meðhöndla ákall hennar sem skapaðar verur. Þeir sem láta sér annt um jörðina friðmælast við hana 

og við sjálfa sig. Byrjum – daglega með litlu látbragði. Í þessum mánuði rísum við eins og Marúška 

upp gegn öllu rusli sem mengar og íþyngir jörðinni okkar. Taktu það upp! – Pick it up! 
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