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… ezt velem tettétek! 
(Mt 25,40) 

______________________________________     
Neked! 

For you! 
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Jézus igéjének kedves Barátai, 
 
 a lány úgy tervezte, hogy éjnek idején fog megérkezni egy európai autóbusz- 
pályaudvarra, ahol egy órát kell majd a csatlakozásra várnia. Ezért felhívott engem és kérte, 
azon az éjszakán különösen imádkozzak érte. Ezt megígértem neki és közben bátorítottam, 
hogy akkor is majd maradjon hű a „Don’t stop giving!“/„Ne hagyd abba az ajándékozást!“ 
mottóhoz.  
 

„Istennek oly jó a fantáziája!“ mondta nekem ez a lány napokkal később. Az éjszaka 
közepén a tervezettek szerint tényleg megérkezett a pályaudvarra, ahol leült egy padra. Két 
fiatalra lett figyelmes, akik nagyon bizonytalanok voltak, mondhatni kétségbeesettek. Pár perc 
múlva odamentek hozzá. „Először el akartam onnan menni, mert kicsit féltem, de aztán úgy 
döntöttem, ott maradok!“ – mesélte a lány. A két fiatal Argentínából érkezett és csak keveset 
beszéltek angolul.  Egy európai körúton voltak és busszal Németországba akartak eljutni, 
azonban nem tudták, hogyan érkezhetnének oda. „És akkor támadt az az ötletem - mondta a 
diáklány - hogy felajánlom nekik, utazzunk együtt azon az autóbuszon, amellyel én is menni 
akartam, mivel annak a tervek szerint egy nagy pályaudvarra kellett megérkeznie, ahonnan 
könnyen lehetett csatlakozást találni a többi európai nagyváros felé. És képzeld, a buszban a 
fiatal lány nem a barátja mellé, hanem mellém ült. Egész idő alatt meséltünk egymásnak, 
igazán jó beszélgetés kerekedett ki belőle. És miután elbúcsúztunk egymástól, láttam rajtuk, 
hogy boldogok!” Aztán kissé elgondolkodva hozzátette: „Érdekes, Isten mindig munkálkodik. 
Ott a pályaudvaron újra találkoztam Vele!” 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, nap mint nap találkozunk emberekkel, gyakran 
váratlanul. Általuk Jézus akar velünk találkozni. Az ő szavukkal az Úr kéri időnket, 
tanácsunkat és igaz szeretetünknek őszinte jelét. Legyen hát bátorságunk, hogy ilyenkor 
megálljunk egy pillanatra és odategyük a mi kis részünket. Jézus meg fogja neked köszönni és 
ezt fogja mondani: „Mindezt nekem tetted!” Éljünk hát ezekben a gyakran váratlan 
pillanatokban Jézusért, aki bennünket végtelenül szeret. Mondjuk Neki gyakran, naponta: 
„Neked!“ – „For you!“ 
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