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… to ste storili meni! 
(Mt 25,40)                                          

__________________________________________           
Zate! 

For you! 

 
          „Freunde des Wortes“ 
 
                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 

 

Dragi Prijatelji Besede, 

  sredi noči je z avtobusom prispela do neke evropske avtobusne postaje in morala v 
temi preživeti eno uro, čakajoč na naslednji avtobus. Zato me je vnaprej poklicala in me 
prosila: »Prosim te, moli v tej noči še posebej zame!« Obljubil sem ji, da bom to storil, in jo 
opogumil, naj na tej nočni poti ostane zvesta motu »Don't stop giving!« / »Ne prenehaj 
dajati!« 

  »Bog ima toliko domišljije,« je rekla nekaj dni pozneje. Pozno ponoči je prispela na 
avtobusno postajo in se usedla na klop. Dve mladi osebi, ki sta izgledali zelo negotovo, skoraj 
malo obupano, sta ji padli v oči. Čez nekaj minut sta se ji fant in dekle približala. »Najprej 
sem hotela iti stran, ker me je bilo malo strah, a sem se potem vseeno odločila ostati,« je 
pripovedovala. Popotnika sta bila iz Argentine, govorila sta le polomljeno angleščino. Bila sta 
na evropski turneji in z avtobusom sta želela do Nemčije, toda nista vedela, kako bi lahko tja 
prispela. »In potem sem dobila idejo,« je razlagala študentka, »da bi oba povabila na moj 
avtobus, saj je bil njegov cilj velika avtobusna postaja, od koder vozijo avtobusi do vseh 
evropskih velemest. In predstavljaj si, mlada dama se na avtobusu ni usedla k svojemu fantu, 
temveč poleg mene. Ves čas sva se pogovarjali. Res je bil dober pogovor. In ko smo se 
poslovili, sem videla dva srečna obraza!« Malo premišljujoče je še rekla: »Nekako Bog vedno 
deluje. Takrat me je spet srečal!« 

  Dragi Prijatelji Besede, dan za dnem srečujemo ljudi, pogosto popolnoma 
nepričakovano. V njih bi nas Jezus rad srečal. ON išče skozi te ljudi naš čas, kakšen nasvet, 
en majhen znak prave ljubezni. Imejmo pogum ostati v takih trenutkih in jim pomagati, saj se 
nam bo na koncu ON zahvalil. Živimo te pogosto nepričakovane trenutke za Jezusa, ki nas 
neskončno ljubi. Vedno znova mu recimo: »Zate!« - »For you!« 
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