
 

 

 
 Desember 2019                                  isländisch 

Minn frið gef ég yður!          

(Jh 14,27) 
______________________________________  

Byggið brýr! 

Build bridges! 
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Kæru vinir orðsins! 
 

  Tvær ungar stúlkur frá Noregi voru gestir í borginni okkar. Þeir höfðu heyrt um go4peace 

og vildu gjarnan kynna sér það betur. Því bauð ég þeim báðum og nokkrum unglingum í viðbót á 

þessum friðarvegi upp á ís. Niko var þar líka. 

 

Við fórum strax að tala, hlæja og grínast. Eftir tvo tíma fækkaði í hópnum en Norð-

mennirnir tveir og Niko gátu verið lengur. Daginn eftir spurði ég hvernig kvöldið hefði gengið. 

 

„Við áttum frábærar samræður!“ las ég í tölvupósti frá Niko. „Við fórum að skiptast á 

afstöðu okkar varðandi trúna. Eftir þessi hreinskiptu samskipti og hlustun af athygli hefur 

ýmislegt farið af stað. Eitt okkar sagðist í raun ekki geta trúað á Guð. Á því andartaki skildi ég að 

nú var mikilvægt að segja ekki mikið, bara að vera til staðar. Þannig skapaðist rými á milli okkar 

þar sem viðmælanda mínum leið vel og gat fært fram allar sínar efasemdir. Ég gat næstum fundið 

fyrir því: Guð var að starfi! Við vorum í friði – við okkur sjálf, hvert við annað og ég vildi segja, 

jafnvel við Guð sjálfan.“ 

 

Kæru vinir Orðsins, Niko hafði dregið sig til baka til að gefa hinum rýmið. Hann hafði 

getað sagt allt og fundið frið við sjálfan á þennan hátt. Og svo finnum við allt í einu fyrir einhverju 

sem ekki var þar áður. Getur ekki verið að þetta „eitthvað“ sé „einhver“? Guð – falinn í þessum 

friði sem hann hefur lofað okkur í Jesú? Ég er sannfærður um að ef við gefum náunga okkar það 

sem hann / hún þarfnast í raun, munum við skapa frið og gefa hinum eilífa Friðflytjanda rými 

fyrir störf hans meðal okkar. Það er þess virði að læra að elska á þennan hátt. „Byggið brýr! 

Build bridges!“ 
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