
 

 
 
August / Avgust  2019                             slowen. 

Vi boste moje priče!         
                                                                    (Apd 1,8)                                                 
________________________________________           

Bodi moja priča! 
Be my witness! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

Dragi Prijatelji Besede! 

  Ni ji bilo lahko takoj po maturi zapustiti lastno deželo ter se kot Au-pair varuška potopiti 
v nov kulturni krog. Svoje življenje je videla kot darilo, iz katerega je želela narediti nekaj 
velikega. Ta vizija ji je pomagala, da je tudi v težkih in samotnih časih vztrajala. Tudi svojo 
vero, ki ji je sicer doma kot otrok v svoji družini sledila, je morala na novo odkriti. Vera je bila 
zanjo dvakratno odkritje. Tudi v temi mnogih dni se ni počutila same. Tam je bil nekdo, ki jo 
je spremljal na vseh poteh in ji vlival pogum, da ne bi odnehala. To je postal njen življenjski 
moto: Don't give up! – Ne odnehaj! In tu je bilo še odkritje, da lahko besede, ki jih je Jezus 
pred 2000 leti izrekel svojim učencem in učenkam, še danes prinesejo življenje kot takrat. Ali 
se je to zgodilo, je bilo odvisno od tega, ali so te besede našle odprta srca ali ne. 

  Povabili so jo na mednarodno poletno šolo na nekem grškem otoku. Mladi 
najrazličnejših svetovnih nazorov so se skupaj zbrali, da bi si izmenjali mnenja o dolgotrajnem 
sožitju v Evropi. Oditi na otok je zahtevalo pogum. Odločila se je za delavnico, v kateri je šlo 
za pogovor o stvarstvu, ki je bil orientiran na papeževo pismo »Laudato si«. V tej delavnici so 
se občasno srečale zožene perspektive. Nekateri udeleženci so se izgubili v kritiki, brez da bi 
se prebili do neke nove perspektive. Na koncu naj bi bili predstavljeni rezultati. Amela – tako 
je ime naši mladi nosilki Besede – je poskusila zgraditi mostove med vsemi. »Nato mi je bilo 
tudi pomembno na koncu zmoliti to čudovito molitev, ki jo je napisal papež Frančišek za 
stvarstvo. Ampak to je bilo mogoče le izven običajne predstavitve.« Tako je povabila celotno 
dogajanje na ploščad pred cerkvijo, da bi to molitev zmolila z ostalimi. Kako je bila 
presenečena, ko so skoraj vsi udeleženci – verni in neverni – prišli k molitvi. Želeli so biti 
zraven in si deliti ta dragocen trenutek. Po molitvi je k njej prišla študentka iz Ukrajine s 
solzami v očeh in ji rekla: »Tako sem srečna, da si si upala in omogočila to molitev. To je bil 
zame najdragocenejši trenutek celega tedna. Iz srca ti hvala!« 

  »In vi boste moje priče!« je rekel Jezus svojim prijateljem ter jim obljubil moč Svetega 
Duha. In tako prosi Jezus tudi tebe: Bodi moja priča! – Be my witness! 
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