
 

 

 
November  2020                               slovenščina 

Ker ga niso našli, so se vrnili 

v Jeruzalem in ga iskali.  
                                                          (Luka 2,45)                           

______________________________________ 

Pusti, naj se zgodi! 

Let it happen! 

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

      

 

Dragi prijatelji Besede, 

 

potovali smo na Balkan skupaj v šestih vozilih. Vreme je izgledalo zlovešče. Bilo je sredi 

noči ‒ in mi smo bili sredi Avstrije. Sledilo je hudo neurje. Ceste je hitro poplavilo in avtoceste 

so zaprli. Naš sprevod se je pretrgal in ustavili smo se na parkirišču, da bi počakali na ostale. 

Skrbelo nas je: Kako jih bomo našli? To se je zgodilo v času pred mobilnimi telefoni oziroma 

satelitsko navigacijo. Nič nismo mogli narediti, kot samo zdržati v situaciji. Spomnili smo se 

besed Dietricha Bonhoefferja, ki jih je izrekel v času preizkušenj: »Biti Kristjan pomeni 

izpolnjevati dve stvari – moliti in biti pravičen med ljudmi!« Molili smo za vse najstnike iz naše 

skupine, ki so potovali v avtomobilih, in za voznike. Ko se je neurje sprostilo, smo (še vedno 

sami) nadaljevali naše popotovanje. Stotine kilometrov pozneje – kot bi nas vodila ljubeča roka 

– smo srečali vsak avtomobil na bencinski črpalki.  

 

  Marija in Jožef sta bila porinjena v podobno situacijo. Prišla sta v Jeruzalem s svojim 

dvanajstletnim sinom. Na poti nazaj sta ga izgubila. Mislila sta, da je mogoče pri sorodnikih, 

ampak ga po celodnevnem iskanju nista našla pri njih in sta ga iskala še nadaljnje 3 dni. Po štirih 

dnevih sta ga našla.  

 

  Kako težko je prenašati nerešene težave, ne da se ti ne bi zmešalo od skrbi in strahu. Če 

te stvari izročamo Bogu v molitvi in če počnemo tisto, kar je prav, bo naše srce lažje spet našlo 

mir in tudi mi bomo naenkrat lažje pustili, da se stvari odvijejo, kakor se. ‒ Pusti, naj se zgodi! 

– Let it happen! 
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