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…Mnie uczyniliście! 
(Mt 25,40) 

_________________________________________ 
Dla Ciebie! 

For you!                                                 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
 

późną nocą miała dotrzeć do jednego z europejskich dworców autobusowych i musiała 
poczekać godzinę w ciemnościach na połączenie następnym autobusem. Zadzwoniła do mnie 
i poprosiła o wsparcie modlitewne na tę noc. Obiecałem jej modlitwę i zachęciłem także, by 
w tę noc zastosowała motto „Don’t stop giving!“ / „Nigdy nie ustawaj w dawaniu!“ 
 
 „Bóg ma wielką wyobraźnię“ – usłyszałem od niej kilka dni później. Przyjechała 
późną nocą na dworzec autobusowy i usiadła na ławce. Na dwoje młodych ludzi zwróciła 
uwagę, bo wyglądali na bardzo niepewnych i trochę zagubionych. Po kilku minutach podeszli 
do niej. „Najpierw chciałam odejść, bo się trochę bałam, ale przełamałam strach i zostałam” – 
opowiadała. Oboje przyjechali z Argentyny i kiepsko posługiwali się językiem angielskim. 
Byli w podróży po Europie i teraz chcieli pojechać do Niemiec autobusem, ale nie wiedzieli 
jakim. „I wtedy wpadłam na pomysł,”- opowiadała studentka – „by oboje pojechali moim 
autobusem i mogli dotrzeć do wielkiego dworca autobusowego, z którego można dalej 
pojechać do wszystkich europejskich stolic. I wyobraź sobie, dziewczyna nie usiadła obok 
swojego przyjaciela, lecz obok mnie. Rozmawiałyśmy całą podróż. To była wspaniała 
rozmowa. Przy pożegnaniu zobaczyłam u nich szczęśliwe twarze.” I jeszcze trochę zamyślona 
powiedziała: „Jakoś Bóg ciągle jest w działaniu. ON spotkał mnie w tym przypadku 
ponownie!” 
 
  Kochani Przyjaciele Słowa, codziennie spotykamy ludzi, którzy często są zagubieni. 
W nich Jezus chce nas spotkać. Przez tych ludzi prosi nas ON o nasz czas, o naszą radę, czy 
też o mały znak uczciwej miłości. Miejmy wtedy odwagę, by się zatrzymać i być do 
dyspozycji. ON tobie podziękuje i powie: „Mnie to uczyniłeś!” Żyjmy w tych 
nieoczekiwanych momentach dla Jezusa, który nas nieograniczenie kocha. I mówmy Mu 
nieustająco: „Dla Ciebie” – „For You!” 
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