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Milí přátelé Ježíšových slov, 
 

 vprostřed noci přijela autobusem na jedno evropské autobusové nádraží a hodinu 
musela čekat na další spoj. Tak mi zavolala a prosila mě: „ Prosím, modli se za mě obzvlášť 
tuhle noc!“ Slíbil jsem jí, že to udělám a dodal jsem jí odvahu také na této noční cestě zůstat 
věrný mottu „Nepřestávej dávat!“ / „Don’t stop giving!“.  
 

„ Bůh má tolik fantazie!“ slyšel jsem ji říkat o několik dní později. V hluboké noci 
přišla na nádraží a sedla si na lavičku. Dva mladí lidé působící velmi nejistě, skoro až zoufale, 
upoutali její pozornost. Po několika minutách k ní oba přišli. „Nejprve jsem chtěla jít pryč, 
protože jsem měla trochu strach, ale pak jsem se rozhodla zůstat!“ vyprávěla. Oba dva mladí 
lidé pocházeli z Argentiny a mluvili jen lámanou angličtinou. Byli na Evropa – tour a chtěli 
jet autobusem do Německa, nevěděli ale, jak to udělat. „A pak jsem dostala nápad“, vyprávěla 
studentka, „oba dva pozvat na cestu se mnou, mým autobusem, jehož cílovou stanicí bylo 
velké autobusové nádraží, odkud vedlo spoustu spojení do všech hlavních evropských měst. A 
představ si, ta mladá paní si nesedla v autobuse vedle svého přítele, ale vedle mě. Celou cestu 
jsme si povídaly. Byl to opravdu skvělý rozhovor. Když jsme se pak loučili, dívala jsem se do 
šťastného obličeje!“ Potom trochu přemýšlivě ještě dodala: „ Bůh je nějak vždycky v díle, 
vždy pracuje. Zase mě tady potkal.“ 
 
 Milí přátelé Ježíšových slov, každodenně potkáváme lidi, často úplně nečekaně. Právě 
v nich se s námi chce Ježíš setkat. ON se ptá skrze tyto lidi na náš čas, na radu, na malé 
znamení čestné lásky. Máme pak odvahu zastavit se a naší částí něco přispět? ON Ti bude 
děkovat a říkat: „Mně jsi to učinil!“ Žijme tyto často nečekané okamžiky pro Ježíše, který nás 
nekonečně miluje. Říkejme mu to každý den znovu: „Pro Tebe!“ – „For you!“ 
  

Za tým přátel Ježíšových slov Meinolf Wacker 
 


