
 

 

 
Apríl 2020                                           isländisch 

Hann gaf lærisveinunum  

brauðin en þeir fólkinu. 
                                                            (Mt 14,19) 

_______________________________________ 
Saman – hvað annað?! 

Together – what could be better?! 
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Kæru vinir orðsins! 

 

 Við höfðum boðið heimilislausum í hádegismat. Ég settist á gólfið með ungum manni. 

Hægt og rólega fórum við að tala saman. „Það hefur ekki gerst hjá mér í langan tíma að einhver 

hefur hlustað á mig svona lengi og svona vel!“ sagði Pétur við mig. Hann hafði starfað í 

stjórnunarstöðu hjá alþjóðlegu fyrirtæki. Þá slitnaði upp úr hjónabandi hans og ekkert hafði 

haldið honum lengur. Nú bjó hann á götunni. „Og hverjar eru bestu stundirnar í lífi þínu?“ 

spurði ég hann. „Tónleikar og músik!“ svaraði hann þegar í stað. Ég frétti að hann hafði sjálfur 

spilað á gítar. Ég spurði hvort hann myndi gera það fyrir okkur líka. Hann gekk hikandi að 

hljóðnemanum, tók upp gítarinn og byrjaði að syngja og spila, fyrst hljóðlega, síðan hærra. 

Þetta var áhrifamikil stund ... 

 

 Þegar ég kvaddi Pétur í lok þessarar stundar tók hann þéttingsfast um handlegginn á 

mér og sagði: „Ég mun aldrei gleyma þessum degi!“ Augu hans voru full af tárum. 

 

Ekki skilja neinn eftir útundan, heldur leyfið öllum að taka þátt. Það var leyndarmál 

Jesú! Umfram allt skildi hann ekki fólkið eftir fjarri öðrum. Hann hafði annast þau öll og boðið 

þeim að deila með öðrum. Þetta var gott fordæmi. „Kraftaverk þess að deila með öðrum“ 

gerðist aftur og aftur og allir voru ánægðir. Svona lét Jesús vini sína taka þátt í verkefni sínu. 

Þeir lærðu að deila og dreifa því til annarra sem þeim var gefið. 

 

Raunverulega farsælt líf er aðeins mögulegt þegar allir taka þátt og deila sameiginlega. 

Þátttaka skapar samveru, sameiginleg notkun skapar frið. Og þess vegna: Saman – hvað 

annað!? Together – What could be better!? 
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