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… det har ni gjort för mig! 
                                         (Matt. 25:40)                                                 
______________________________________           
                       För dig! 
                       For you! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 
mitt i natten skulle hon anlända med bussen till en europäisk bussterminal och sedan 

vänta i mörkret på nästa buss i en timme. Därför ringde hon mig och bad mig: ”Snälla, be för 
mig särskilt i den här natten!” Jag lovade henne att göra det och uppmuntrade henne att hålla 
fast vid mottot „Don’t stop giving!“ / „Sluta inte ge!“ även på sin väg genom natten. 
 
 „Gud har så mycket fantasi!“ sa hon några dagar senare. Hon hade kommit fram till 
bussterminalen mitt i natten och satt sig på en bänk. Hon hade lagt märke till två unga 
människor som verkade väldigt osäkra, nästan förtvivlade. Efter några minuter kom de fram 
till henne. ”Först ville jag gå därifrån därför att jag var lite rädd, men sen bestämde jag mig 
för att stanna!” berättade hon. De två kom från Argentina och talade bara bruten engelska. De 
var på en resa genom Europa och ville åka till Tyskland med en buss men de visste inte hur de 
skulle komma dit. ”Och då fick jag en idé”, berättade hon, ”och frågade de två om de inte 
ville följa med på min buss, för den skulle åka till en stor bussterminal där det fanns 
förbindelser till alla europäiska huvudstäder. Och tänk bara, den unga kvinnan satt sig sedan 
inte bredvid sin pojkvän i bussen, utan bredvid mig. Vi pratade hela tiden. Det var ett riktigt 
bra samtal. Och när vi sa adjö då hade jag två lyckliga ansikten framför mig!” Och lite 
fundersamt sa hon sedan: ”Det är liksom alltid Gud som verkar. Jag mötte honom där igen!” 
 
 Kära Ni, ordets vänner, varje dag möter vi människor, ofta helt oväntat. Genom dem 
vill Jesus möta oss. HAN frågar i dessa människor vad klockan är, efter ett råd, efter ett litet 
tecken av ärlig kärlek. Låt oss ha modet att stanna vid och att göra allt som behövs. HAN 
kommer att tacka dig för det och att säga till dig: ”Det har du gjort för mig!” Låt oss leva de 
här ofta oväntade ögonblick för Jesus, han som älskar oss oändligt. Låt oss säga det till honom 
om och om igen varje dag: „För dig!“ – „For you!“ 
  
   Meinolf Wacker  &  OnWordTeam     


