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Cine vrea să devină 

mare între voi să fie 

sclavul vostru.   (Mc 10,43)                                                                                                  

____________________________________            
              Fii mare şi serveşte! 

              Be great and serve! 
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    Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Lângă casa părinților mei a trăit o femeie bătrână care ne-a iubit foarte mult pe noi, 

copiii. Când avea șansa, ne-a arătat atașamentul ei prin gesturi micuțe. Am iubit-o foarte mult! 

Când am plecat dis-de-dimineața la o excursie, puteam fi siguri că în locuința ei lumina era 

deja aprinsă. Ea s-a trezit deja să ne facă semn și să ne ureze un timp frumos petrecut 

împreună. Asta a reprezintat lumina inimii sale.  

 

 Dragi prieteni al cuvântului, ceea ce contează în dragoste este să iubim. Deseori sunt 

„cei mici” care ne arată direcția. Viața lor arată ceea ce a zis papa Francisc în predica sa în 

Sarajevo în iunie 2015, în care ne-a invitat să semănăm pacea  „cu atitudine și acțiuni gata 

de a servi“. Doi frați dintr-o țară asiatică au fugit la noi în Germania și au cerut refugiu. 

Cererile lor au fost amânate. La dezbaterea lor nu au vorbit despre torturile prin care au trecut, 

fiindcă le era rușine să povestească tot ce li s-a întâmplat în fața femeii traducătoare. De 

aceea, cererea lor de refugiu a fost respinsă. Un bărbat între două vârste care suferea și el de 

boli, a avut grijă de ei. El a devenit  „nașul lor de refugiu“. Le-a vizitat regular, a câștigat din 

ce în ce mai mult încrederea lor, însoțindu-le la toate întâlnirile juridice sau medicale. A 

devenit fratele lor! Cererea de refugiu a celor doi frați la a doua încercare a fost acceptată, 

mulțumit dragostei gata de a ajuta al nașului. Frații au putut sta. Când au auzit această veste 

bună, au început să plângă. Unul dintre ei a zis: „O astfel de dragoste ce ne-a arătat nașul 

nostru nu am trăit niciodată. Pentru noi el este un frate adevărat!“ 

 

 „Ceea ce contează în dragoste este să iubim!“ Să ne direcționăm zi cu zi pe acest 

drum, să ne servim unii pe alții. Să fim campioni mondiali în servire! Fii mare şi serveşte!– 

Be great and serve! Putem să fim siguri că la sfârșitul vieții noastre vom auzi de la Isus 

zicându-ne: Ai făcut asta cu mine! Deci: Be great and serve! 
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