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...det gjorde du for meg!                                                             
                  (Matt 25,40)                                                                                                            

_____________________________________________            
            For deg!  -  For you! 
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    Kjære venner av Ordet, 

 

  midt på mørke natta skulle hun bytte buss på en europeisk busstasjon. Der måtte hun 

vente en hel time før neste buss gikk. Hun ringte meg opp i forkant og ba meg om å be for 

henne denne kvelden. Jeg lovet henne at jeg ville huske henne i bønn og prøvde samtidig å 

sette mot i henne. Jeg sa til henne at hun skulle være tro mot mottoet “Gi aldri opp å gi”,heller 

ikke midt på mørke natta. 

 

  “Gud har god fantasi”, sa hun til meg noen dager senere. Den unge studenten fortalte 

at da hun kom til bussterminalen midt på natta, satte hun seg på ein benk. Hun la merke til to 

ungdommer som virket usikre og fortvilte. Ganske snart kom de mot henne. “Først tenkte jeg 

at jeg ville trekke meg unna, fordi jeg var litt redd, men så bestemte jeg meg for å bli 

værende”, fortalte hun. De to ungdommene kom fra Argentina og kunne bare litt gebrokkent 

engelsk. De var på reise i Europa og tenkte seg til Tyskland, men visste ikke hvilken buss de 

kunne ta. “Da fikk jeg det for meg”, forteller hun, “at jeg kunne invitere dem til å slå følge 

med meg, da jeg skulle til en stor bussterminal som hadde forbindelse til alle hovedstedene i 

Europa. “Å tenk, da vi gikk inn på bussen satte ikke den unge damen seg ved siden av 

kjæresten sin, hun ville heller sitte sammen med meg. Vi snakket sammen hele tiden og fikk 

veldig god kontakt. Da vi skulle ta farvel, så jeg inn i to lykkelige ansikter. Litt ettertenksomt 

sa hun til meg: “På en eller annan måte er Gud alltid virksom, jeg merker at han er med meg i 

dette også!” 

 

  Kjære venner av Ordet, daglig møter vi mennesker, ofte helt tilfeldig. Og Jesus ønsker 

å møte oss igjennom dem. HAN spør oss gjennom disse menneskene om å ofre litt av vår tid 

til dem som trenger et råd eller et tegn på ekte kjærlighet og omsorg. Har vi da mot til å bli 

stående og gjøre det vi blir kalt til? HAN vil takke deg og si til deg: “Det gjorde du mot meg!” 

Lever vi ut disse uventede øyeblikkene for Jesus, han som elsker oss med slik en uendelig 

kjærlighet? La oss si det til ham hver dag: “For deg!” - “For you!” 
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