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Cuvântul tău e făclie pentru 
pașii mei și lumină pentru 
cărările mele.            (Ps 119,105) 
______________________________________ 

Cuvântul tău – lumină pentru mine! 
Your words – light for me! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 Te trezești și îți dai seama că nu ești acasă, e beznă comletă, nu vezi nimic. Nu ai nicio 
idee, unde este întrerupătorul. Te ridici cu precauție și pipăiești prin cameră cu mâinile și 
picioarele. „Dacă aș avea măcar lumină!“ – îți vine tot timpul în gând. În sfârșit găsești ușa, o 
deschizi, intră lumina de dinafară, slavă lui Dumnezeu! În această lumină îți găsești imediat 
drumul.  
 
 „Mă gândesc la tine!“ Acest cuvânt pe care tot promitem noi oamenii, este o lumină 
pentru noi, în orele întunecate trăim din aceste cuvinte, știm că nu suntem singuri! Dumnezeu 
ne-a făcut aceeași promisiune. Cine ești Tu? întrebase Moise. Răspunsul Său era: „Eu sunt 
Cel ce sunt!“ Sunt prezent – pentru tine, când explodezi de bucurie, când ești trist, când te 
ascunzi din teamă, când îți alunecă totul din mâini, când ți-e rușine, când suferi, când  nu mai 
știi nimic... Sunt aici – pentru tine, fiindcă te iubesc.  
 
 Un bărbat tânăr a sunat la ușa mea, complet disperat. Și-a pierdut copilul. A venit și 
soția sa, de asemenea complet plâns. Întuneric complet! Iubirea m-a ajutat să înțeleg: lasă 
toată munca ta să stea și fii complet prezent pentru ei. După teamă și așteptare îndelungată am 
găsit copilul cu ajutorul poliției. Încet s-a liniștit tensiunea în inima părinților tineri. 
„Mulțumesc că ai fost aici!“ au zis când și-au luat rămas-bun. 
 
 Dragi prieteni al cuvântului, fiecare cuvânt a lui Dumnezeu ne dăruiește iubire și ne 
cheamă la iubire, fiindcă Dumnezeu e iubirea. Fiecare cuvânt al Lui ne zice: Sunt aic - pentru 
Tine, mai ales atunci când e întuneric! Să descoperim din nou: Cuvântul tău – lumină 
pentru mine! Your words – light for me! 
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