
 

 
 
März / Mars 2019                                     isländisch 

Allt sem þér gerðuð einum 
minna minnstu bræðra,  
það hafið þér gert mér.   

(Mt 25,40) 
_____________________________________ 

Fyrir þig! 
For you! 
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Kæru vinir orðsins! 
 

 Við gerðum ekki ráð fyrir svona mikilli fátækt þegar við komum fyrst til Fermentim í 
útjaðri Shkodrahéraðs meðan við dvöldumst í friðarbúðum okkar í Albaníu. Skyndilega vorum 
við á svæði með fjölda fátæklegra hreysa. Leirvegirnir eru rykugir á sumrin og einn forarpyttur á 
veturna. Og börnin léku sér alls staðar. Flestir íbúar þessara hverfa höfðu komið ofan úr 
fjöllunum í Albaníu. Þeir voru eins og útlendingur og voru það áfram, alveg upp á sjálfa sig 
komnir. Sveitarstjórnin hunsaði þá. 
 

Elona, ungur stúdent, ólst upp í Shkodra. Fjölskylda hennar átti aðeins það allra 
nauðsynlegasta til að lifa á, þak yfir höfuðið, hreint rúm, nóg að borða og samheldni. Þegar hún 
sá í fyrsta sinn neyð allra barnanna í þessum hluta heimaborgar sinnar, varð hún mjög snortin 
Þessi börn bjuggu við miklu verri aðstæður en hún sjálf. Það sem hún hafði séð lét hana ekki í 
friði. Með þremur reglusystrum, sem þegar höfðu tekið til hendinni, og vinum sínum, hugsaði 
hún um hvað þau gætu gert saman. 
 

Fljótt varð ljóst að foreldrar barnanna gátu ekki annast menntun þeirra. Á þessum 
tímapunkti þurfti fyrst og fremst kröftuga hjálp. Því ákváðu Elona og vinir hennar að 
skipuleggja skemmtilega síðdegisstund á laugardögum fyrir börnin í Fermentim. Þau bjóða 
nemendum aðstoð við heimanámið og gefa þeim aukatíma í stærðfræði, albönsku og ensku, 
íþróttum og leikjum – og hafa nú gert það í tvö og hálft ár! Einu sinni sagði Elona að það besta 
við þessa vinnu sé að upplifa gleði barnanna þegar einkunnirnar í skólanum verða betri og betri. 
 

Nú hefur leið Elonu legið til Tirana, höfuðborgar Albaníu. Sérhvern laugardag, þegar 
hún er á vakt, ferðast hún með rútu – í tvo og hálfan tíma! „Allt sem þér gerðuð einum minna 
minnstu bræðra, það hafið þér gert mér,“ sagði Jesús við vini sína. Raunverulegur kærleikur 
ungu Albananna er því innborgun á hinn himneska reikning, því að með gerðum sínum segja 
þeir: Fyrir þig! – For you! 

 
               fyrir OnWordTeam    Meinolf Wacker 


