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Kdor hoče postati velik 
med vami, naj bo vaš 
strežnik.                (Mr 10,43)                        
____________________________________           

Bodi velik in strezi! 
Be great and serve! 
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    Dragi Prijatelji Besede, 
 

poleg hiše mojih staršev je živela starejša gospa, ki je imela nas, otroke, zelo zelo rada. 
Povsod, kjer je le mogla, nam je z drobnimi znamenji kazala svojo naklonjenost. Zelo smo jo 
imeli radi! Kadar smo se zgodaj zjutraj odpravljali na počitnice, smo bili lahko prepričani, da 
v njenem stanovanju že gori luč. Vstala je, da bi nam pomahala in zaželela, naj se imamo 
lepo. Luč v njenem stanovanju je ostala v mojem spominu. Bila je in je znamenje za luč v 
njenem srcu.  
 
 Dragi Prijatelji Besede, tisto, kar v ljubezni šteje, je, da ljubimo. Pogosto so majhni 
ljudje tisti, ki so nam pri tem lahko kažipot. S svojim življenjem kažejo na tisto, k čemur nas 
je papež Frančišek v svojem nagovoru v Sarajevu junija 2015 povabil: da sejemo mir »s 
pripravljenostjo in dejanji služenja«. Dva brata iz azijskega sveta sta se zatekla v Nemčijo 
in zaprosila za azil. Njuni prošnji sta bili zavrnjeni. O svojih mukah sta na sodni obravnavi 
komaj kaj spregovorila, saj sta se pred tolmačko čutila osramočena, da bi odprto govorila o 
tem, kaj se jima je zgodilo. Tako sta bili njuni prošnji za azil neutemeljeno zavrnjeni. Neki 
mož srednjih let, sam prizadet od bolezni in življenjskih nevšečnosti, ju je sprejel. Postal je 
njun »begunski boter«. Redno ju je obiskoval in si pridobival čedalje več njunega zaupanja. 
Pripravil je psihološko izvedensko mnenje in ju spremljal na vseh zdravniških in sodnih 
terminih. Postal je njun brat! Obe prošnji sta bili – po zaslugi nesebične botrove ljubezni –
sprejeti. Smela sta ostati. Ko sta mi brata sporočila to veselo novico, sta jokala. Eden od njiju 
je rekel: »Take ljubezni, kot nama jo je izkazal najin boter, še nikoli nisva doživela. Za naju je 
pravi brat!«  
  

»Tisto, kar v ljubezni šteje, je, da ljubimo.« Vsak dan znova se podajmo na pot 
služenja drugim. Postanimo svetovni prvaki v služenju! Bodi velik in strezi! – Be great and 
serve! Že sedaj je prav, da vemo, da bomo ob koncu življenja zaslišali Jezusove besede: »To 
si meni storil.« Torej: Bodi velik in strezi! 
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