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Încurajează!
Encourage!

Dragi prieteni al cuvântului!
Se apropia de ea nesigur și ezitant. El – un student cu aspect străin, ea o studentă care
locuia de multă vreme în orașul universitar. El căuta o adresă și a întrebat-o dacă poate să-l
ajute. Nici ea nu cunoștea strada, dar imediat și-a scos telefonul mobil din buzunar și a început
să caute cu Google Maps, cu care a găsit rapid adresa. A luat o bucată de hârtie și a notat traseul
exact pentru tânărul, care vorbea engleza foarte ruptă. Recunoscător și aproape atins, el a
acceptat descrierea traseului și i-a zis studentei: “Nimeni din această țară nu mi-a acordat atât
de mult timp și ajutor concret!”
A lăsa pe cineva să simtă că nu este singur, cum făcea și Isus. “Dacă cineva te obligă să
mergi un kilometru, du-te cu ei doi kilometri!” spunea Isus prietenilor săi. Deci, dacă cineva nu
știa drumul, duceți-l până în locul în care vrea să meargă. Și când Iisus s-a întors la Tatăl său
după învierea sa, a simțit că ucenicii săi vor avea nevoie de el mai departe. Așa că le-a promis
pentru totdeauna: “Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!” (Mt 28,20)
Papa Francisc spunea în 27 martie 2020 stând în fața pieței Sf. Petru goală: “În zona
interpersonală, în familiile noastre, este una dintre experiențele cele mai dureroase atunci când
unul îl întreabă pe celălalt: “Nu-ți pasă de mine?” Aceasta este o propoziție care ne zguduie
profund. Experiența de a fi semnificativ și de a nu fi singur dă speranță și pace.
Să nu ne lăsăm unul pe celălalt singur! Să ajutăm aproapele nostru cu ce are nevoie în
acel moment! – Încurajează! Encourage!
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