
 

 

 
Júlí 2020                                            isländisch 

Ég er með yður alla daga 

allt til enda veraldar! 
 (Mt 28,20) 

______________________________________ 

Verið hvetjandi! 

Encourage! 

 

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

 

 

 

Kæru vinir orðsins! 

 

  hann hafði nálgast hana óöruggur og hikandi. Hann – námsmaður með framandlegt útlit 

– hún var stúdent sem hafði búið lengi í háskólaborginni sinni. Hann leitaði að heimilisfangi 

og spurði hvort hún gæti hjálpað sér. Hún þekkti ekki heldur götuna en dró farsíma sinn strax 

úr vasanum og byrjaði að leita á google-maps. Hún var fljót að finna heimilisfangið. Hún tók 

blað og skrifaði nákvæma leið fyrir unga manninn sem talaði mjög litla ensku. Þakklátur og 

næstum snortinn tók hann við leiðarlýsingunni og sagði svo við ungu konuna: „Enginn í þessu 

landi hefur nokkru sinni veitt mér svo mikinn tíma og hjálp!“ 

 

 Láttu öðrum finnast: Þú ert ekki einn! Þannig var Jesús. „Neyði einhver þig með sér 

eina mílu, þá far með honum tvær!“ hafði Jesús sagt vinum sínum. Svo að ef einhver er villtur, 

farðu þá með hann á þann stað sem hann vill fara. Og þegar Jesús kom aftur til Föður síns eftir 

upprisuna, skynjaði hann að lærisveinar hans þyrftu enn á honum að halda. Því gaf hann þeim 

þetta eilífðarloforð: „Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar!" (Mt 28,20). 

 

Þann 27. mars 2020 sagði Frans páfi, þar sem hann stóð fyrir framan autt Péturstorgið: 

„Í samskiptum milli manna, í fjölskyldum okkar, er sú reynsla einna sárust þegar einn maður 

spyr annan: „Er þér alveg sama um þig? “ Þetta er setning sem hefur mikil áhrif á okkur. 

Reynslan af því að skipta einhvern máli og að vera ekki einn, veitir von og frið.“ 

 

Við skulum ekki vera áhugalaus um aðra! Við skulum hjálpa náunganum með það sem 

hann þarfnast núna! – Verið hvetjandi! Encourage! 
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