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Mergi și fă și tu la fel! 
                                 (Lc 10,37)                                                                                                  

____________________________________            
          Stabileşte exemple de pace! 

             Set examples of peace! 
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Dragi prieteni ai cuvântului! 

 

 Cunosc un om care trăiește o viață foarte convingătoare. Știu despre el că cu câteva 

zile în urmă a invitat un grup de refugiați din Siria la prânz la el. Copiii familiilor refugiați  

i-au dăruit imagini desenate și aduse de ei și au povestit despre țara lor. Cu părinții a vorbit 

despre viața de refugiat. Cu câteva luni în urmă într-o după-amiază de duminică foarte 

spontan a vizitat o facilitate de refugiați din orașul său.  

 

 Acest om – un martor adevărat al Evangheliei – la începutul acestei luni a vizitat un 

frate în vârstă din familia lui, care zăcea în spital. Vizitatorul a petrecut mult timp la el și i-a 

dat speranță și curaj la ultima întâlnire cu Isus, i-a făcut să simtă toată dragostea și  

tandrețea Lui.  

 

 Iubirea acestui om este valabil tot timpul pentru aproapele său, mai ales cei mici, 

săraci și vinovați. De aceea într-o după-amiază în august s-a dus neașteptat la o comunitate de 

foste prostituați din România, Nigeria, Albania, Tunisia, Italia și Ucraina. Le-a întâlnit cu 

milostie completă și a ascultat cu răbdare poveștile vieții lor grele. 

 

 Sunt sigur că deja ați ghicit despre cine este vorba –despre Papa Francisc. EL ne arată 

într-un mod impresiv, cum se poate trăi cu aproapele nostru și cum să-i arătăm compasiune. 

Iar cum zice Isus în predica lui despre samaritanul milostiv: „Mergi și fă și tu la fel!“ Este 

adevărat și în cazul exemplelor ce ne dă Papa Francisc: „Mergi și fă și tu la fel!“ 

 

 Cum ar fi dacă toți dintre noi ne-am întâlni fiecare săptămână din nou în nou cu 

oamenii pe care Dumnezeu le pune în viața noastră și care au nevoie de apropierea noastră? 

Faceți-vă notițe despre cei care vă vin în minte, duceți-vă și întâlniți-vă cu aceste oameni! Cu 

gestul nostru al acestei vizite să aducem cu noi milostivitatea, dragostea și tandrețea lui 

Dumnezeu. Astfel dăm un viitor nou al păcii: Stabilește exemple de pace! – Set examples of 

peace! 
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