Heiliger Martin – ein großes Vorbild
















Wie Martin mich in die Eiseskälte wagen
Wie Martin erkennen, was notwendig ist
Wie Martin Armut und Nöte sehen
Wie Martin einfach tun, was dran ist
Wie Martin absteigen vom hohen Ross
Wie Martin mich begeben zum Nächsten
Wie Martin den anderen groß sehen
Wie Martin selbstverständlich teilen
Wie Martin keinen Dank erwarten
Wie Martin meine Wege gehen
Wie Martin träumen
Wie Martin im anderen Dich erkennen
Wie Martin Deine Stimme hören
Wie Martin bereit sein zu neuen Wegen
Wie Martin Dir großer Gott folgen
(Kerstin Rehberg Schroth)

Imeti vero, pomeni da imamo dom
Mladi Martin je sedel v vlaku in je svojo življensko zgodbo začel pripovedovati
tujemu človeku, ki je sedel nasproti njega. Pripovedoval mu je, da so ga
ravnokar izpustili iz zapora, kjer je sedel tri leta zaradi kraje. Počutil se je zelo
krivega, zlasti pred svojo družino, saj ji je povzročil bolečino in jo spravil v
sramoto.Ves čas, ko je bil v zaporu mu nihče ni pisal, pa tudi obiskov ni imel,
zato se je zelo bal, če ga bodo doma še sprejeli. Zato je staršem pisal pismo,
da na jablano, ki je stala zraven hiše obesijo bel trak kot znamenje, da so mu
odpustili. Če pa ne marajo, da pride domov, naj ostane drevo prazno. V tem
primeru se bo žalosten peljal z vlakom mimo v drugo mesto in se nikdar ne
bo več vrnil domov. Ko se je bližal svoji domačiji, je razburjen prosil tujca,
saj se sam ni upal pogledati skozi okno, naj pogleda na drevo. Z nasmehom
ga je mož spodbudil: „Fant kar sam poglej!“ Ko je Martin pogledal skozi
okno, je zagledal drevo na katerem je viselo nepopisno veliko belih trakov.
Oblile so ga solze, ki so oprale vso grenkobo in žalost, ki sta zastrupili
njegovo mlado življenje. Mož, ki se je vozil z njim je pozneje pripovedoval:
„Zdelo se mi je, kakor bi se zgodil čudež. Nikdar nisem pomislil, kaj
pomeni imeti svoj dom, kamor se lahko vrneš in zatečeš.
Začutil sem: „Brez vere je življenje kot potovanje brez cilja!“

Imeti vero, pomeni da imamo dom.

( Božo Rustja)

