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… mie mi-ați făcut! 
                                                          (Mt 25,40)                                                 
______________________________________           

Pentru tine! 
For you! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 
 

O studentă a ajuns la o stație de autobuz european în mijlocul nopții și era nevoită să 
aștepte o oră în întuneric pentru următorul autobuz. Așa că m-a sunat și m-a rugat: „Te rog să 
te rogi noaptea aceasta în special pentru mine!“ I-am promis că voi face așa și am încurajat-o 
să rămână fidelă la motoul „Don’t stop giving!“, să nu înceteze să dăruiască în acest drum 
nocturn. 
  
 „Dumnezeu are atât de multă fantezie!“ o auzeam zicând cu câteva zile în urmă. A 
ajuns noaptea târziu în stația de autobuz și s-a așezat pe o bancă. A observat două persoane 
tinere care păreau foarte nesigure,  poate un pic disperați. După câteva minute aceștia au venit 
la ea. „Prima dată vroiam să plec fiindcă îmi era frică, dar apoi m-am decis să rămân!“ 
povestea ea. Cei doi erau argentinieni și vorbeau greoi în engleză. Au fost pe un Europa-tur și 
vroiau să plece cu autobuzul în Germania, însă nu știau cum ajung acolo. „Apoi mi-a venit o 
idee“, spunea studenta, „să invit pe amândoi să călătorească cu mine pe autobuz care avea ca 
și destinație o stație mare de autobuz, de unde erau conexiuni  în toate capitalele europene. Și 
imaginează-ți că tânăra femeie în autobuz nu a stat lângă prietenul lui ci lângă mine, am 
povestit de-a lungul călătoriei. A fost o discuție într-adevăr fascinantă, și când ne-am despărțit 
m-am uitat la fețele lor bucuroase!“ Și după un timp de gândire încă spunea: „Cumva 
Dumnezeu este întotdeauna în lucru, m-a întâlnit din nou!“ 
 
 Dragi prieteni al cuvântului, zi cu zi ne întâlnim cu oameni, de cele mai multe ori 
neașteptat. EL ne întreabă prin aceste oameni pentru timpul nostru, pentru un sfat și pentru 
semne mici ale iubirii sincere. Să avem curaj să stăm drept și să ne facem partea noastră. EL o 
să-ți mulțumească și o să-ți zică: „Mie mi-ai făcut-o!“ Să trăim des clipele neașteptate pentru 
Isus care ne iubește infinit. Să spunem în fiecare zi din nou în nou: „Pentru Tine!“ – „For 
you!“ 
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