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Construiește poduri! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

 

Două fete tinere din Norvegia au venit să viziteze orașul nostru, au auzit multe despre 

go4peace și au dorit să afle mai multe despre el. Așa că am invitat cele două fete și încă câțiva 

tineri la o înghețată, printre care și pe Niko.  

 

Am început repede să povestim, să râdem și să glumim. După două ore s-a micșorat grupul, 

cele două scandinaviene și Niko puteau să rămână mai mult. Ziua următoare m-am interesat, cum 

a tecut ieri seara?  

„Am avut o discuție grozavă!“ citeam mailul lui Niko. „Am început să împărtășim opiniile 

noastre despre credința noastră, această partajare sinceră și ascultarea cu atenție a mișcat multe în 

noi. Unul dintre noi zicea că nu prea poate să creadă în Dumnezeu. În acel moment am înțeles că 

în acea situație tot ce trebuia să fac era să fiu acolo pur și simplu, fără să rostesc multe cuvinte. 

Astfel s-a creat un loc între noi unde ne-am simțit în siguranță și ne-am împărtășit toate gândurile 

îndoielnice. Chiar puteam să simt: Dumnezeu era între noi! Eram în pace – cu noi înșine, împreună 

cu ceilalți și aș vrea să zic că și cu Dumnezeu.“ 

Dragi prieteni al cuvântului, Niko s-a retras de tot să lase loc pentru ceilalți, ei puteau să 

zică tot și în același timp au găsit pacea cu ei înșiși. Dintr-o dată simțim ceva ce mai devreme nu 

era acolo, și poate că acest „ceva“ este de fapt un „Cineva”? Dumnezeu – ascuns în această pace 

ce ne-a promis în Isus? Sunt convins că dacă dăm aproapelor noastre ceea ce au nevoie, atunci  

aducem pacea și lăsăm loc pentru eternul Făcător de Pace să lucreze între noi. Merită să înveți să 

iubești așa. „Construiește poduri! Build bridges!“ 

pentru OnWordTeam   Meinolf Wacker 


