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… tai jus man padarėt! 
                                         (Mt 25,40)                                                 
____________________________________           

Tau!  
  For you! 
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Brangūs žodžio draugai! 
 

Nakties viduryje ji atvyko autobusu į viena Europos autobusų stotį ir laukė kito 
autobuso valandą tamsoje. Taigi taip ji paskambino man ir prašė: "Prašau, pasimelsk  už mane 
šią naktį!" Aš pažadėjau tai padaryti ir tuom nuraminau ja"taip ši nakies kelia galės  įveikti su 
moto „Don’t stop giving! 
 
  "Dievas turi tiek daug vaizduotės!" Aš girdėjau, kaip ji tai sakė daugelį dienų. Ji 
atvyko vėlia  naktį  į autobusų stotį ir atsisėdo ant suoliuko. Du jaunus žmonės ji 
pastebėjo,kurie labai pasimete atrode , beveik šiek tiek beviltiškai. Po kelių minučių jie du 
atėjo pas ją. "Pirmiausia norėjau išeiti, nes buvau šiek tiek išsigandusi, bet tada aš 
nusprendžiau likti", - sakė ji. Du klausėjai atvyko iš Argentinos ir kalbėjo tik laužyta anglų 
kalbą. Jie darė Europos kelionių tura ir norėjo toliau keliauti  autobusu į Vokietiją, bet 
nežinojo, kaip ten patekti. "Ir tada aš priėjau minti, - sakė studentė, - pakviesti juos  kartu su 
mano autobusu toliau keliauti, nes mano autobusas važiuoja į dydžiausia  Europos stoti iš 
kurios vyksta autobusai į visus dydžiausius Europos miestus. Ir įsivaizduokite, kad jauna 
moteris nesėdėjo šalia savo vaikino autobuse, bet atsisėdo šalia manęs. Mes plepėjome visą 
laiką. Tai buvo tikrai puikus pokalbis. Ir kai mes atsisveikinom, aš žiūrėjau į jų  laimingus 
veidus! "Ir ji šiek tiek apgalvotai pasakė. "Kažkaip Dievas visada kažka sukuria. Jis susitiko 
su manimi dar karta! "  
 
  Gerbiami žodžio draugai, kiekvieną dieną mes susitinkame su žmonėmis, dažnai 
visiškai netikėtai. Juose Jėzus nori mus susitikti. Jis šiuose žmonėse klausia mūsų laiko, 
patarimo, nedidelio sąžiningos meilės ženklo. Ar turime drąsos sustoti ir padaryti savo dalį? 
Jis jums padėkos ir pasakys: "Tai, ką jūs man padarėte!" Leiskite mums gyventi tuos dažnai 
netikėtus momentus Jėzui, kuris mus be galo myli. Pasakykime tai jam daug kartu per dieną: 
“Už jus! – „For you!“ 
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