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Prišel sem, da vržem 

ogenj na zemljo.   (Lk 12,49)                                                                                                                                                                                                       

__________________________________________            

Skupaj – kako pa drugače? 

Together – what could be better? 
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Dragi Prijatelji Besede! 

Videla sva se enkrat na leto, večinoma na naših taborih v Sarajevu. In česar se o njem 

najbolj spomnim, je bil njegov smehljaj. To je bil žarek, ki je prišel naravnost iz njegovega 

srca. In enkrat se mi je zaupal. »Vedno se veselim, ko sva skupaj! Celo leto sem se veselil tega 

tabora! Kajti takšne sreče, kot jo doživim, ko se srečava, je še nikjer prej nisem našel!« 

Nekega dne se je začel najin pogovor. Sedela sva na klopi, obsijani s sončnimi žarki. 

Začel sem pripovedovati o Jezusu, ki je bil na poti v javnosti le tri leta, vendar je kmalu spoznal, 

da je veliko ljudi odklanjalo njegovo sporočilo o svobodi in usmiljenju. Hoteli so ga usmrtiti. 

Hkrati pa je Jezus čutil, kako pomembna je bila njegova sedanjost za svoje prijatelje in 

prijateljice. Tako je hotel ostati med njimi in jim pomagati najti pot k svobodi božjih otrok. V 

svojem delovanju jim je pomagal odkriti ljubezen, iz katere je sam prihajal in h kateri bi odšel 

nazaj.  Ampak hkrati bi jo zapustil svojim učencem. Tako jim je rekel: »Kjer sta namreč dva 

ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« Njegovo ime je bilo LJUBEZEN. 

Kdor je posledično živel pravo ljubezen, tam je delovan ON, tam je bil ON prisoten. 

Tako sem vprašal Tomaša: »Ali razumeš? V sreči, ki jo vedno čutiš, živi Jezus. To je 

Njegova sled. On je bil in je med nami v živahnem sožitju našega tabora. ON je bil tu! NJEGA 

si srečal. ON je tvoje srce tako razveselil in mu pomagal najti mir. ON gori v Tebi!« Tomašu 

so po licih tekle solze. Razumel je. Med nama je bil ogenj živega Boga, ki se je dotaknil 

njegovega srca. Tomaš se je odločil, da bo postal duhovnik. To ljubezen, ki jo je odkril, je želel 

podariti še mnogim. 

Dragi Prijatelji Besede, Jezus je prišel, da bi na Zemljo vrgel ogenj. Tomaš je ta ogenj 

odkril v živem sožitju med Ljudmi. Tako mu je bilo odtlej jasno: Skupaj – kako pa drugače? 

– Together – what could be better? 

za OnWordTeam                             Meinolf Wacker 


