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Foc am venit să arunc pe 

pământ şi ce altceva vreau 

decât să se aprindă!   (Lc 12,49)                                                                                                                   
______________________________________            

Împreună – cum altfel? 

Together – what could be better? 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Ne vedeam o dată pe an, de obicei la întâlnirile din Sarajevo, iar ceea ce țin minte despre 

el este râsul lui, o rază de soare ce venea din inima lui. La un moment dat, mi-a mărturisit. „Sunt 

atât de fericit de fiecare dată când ne vedem! Mă bucur tot anul de această întâlnire, bucuria ce o 

simt aici încă nu am găsit nicăieri altundeva!“ 

 

 Într-o zi am avut o conversație. Ne-am așezat pe o bancă - înconjurat de raze de soare, iar 

eu am început să povestesc despre Isus, care a vorbit în public timp de trei ani și și-a dat seama 

repede că a jignit pe mulți cu mesajul său despre libertate și milă. Au vrut să-l ucidă. Însă, simțea 

cât de importantă a fost prezența lui pentru prietenele și prietenii săi, așa că a vrut să rămână cu ei 

să le ajute, să găsească libertatea copiilor lui Dumnezeu. În faptele sale, le-a lăsat să descopere o 

dragoste din care venise și în care avea să se întoarcă, dar în același timp, îl lăsa discipolilor săi. 

Așa că le-a zis: „Acolo unde doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.“ Numele 

lui era DRAGOSTE. Deci acolo unde s-a trăit iubirea adevărată, El lucra între ei, El a fost prezent.  

 

Așa că l-am întrebat pe Tomaš: „Înțelegi? În bucuria ce o simți tu, trăiește Isus, aceasta este 

urma Lui. EL era și este între noi în cercul nostru viu de întâlniri. EL era acolo! L-ai întâlnit pe 

EL! EL ți-a bucurat atât de mult inima și te-a lăsat să găsești pacea. EL arde în Tine!“ Lacrimile 

lui Tomaš îi alergau pe obraji, a înțeles. Ce i-a atins inima era focul Dumnezeului viu, prezent între 

noi. Tomaš s-a decis să devină preot, a vrut să dea mai departe la mulți oame această dragoste ce 

a descoperit. 

 

 Dragi prieteni al cuvântului, Isus a venit să aducă foc pe pământ, Tomaš a descoperit acest 

foc în comunitaea vie a oamenilor. De atunci îi era clar: Împreună – cum altfel? – Together – 

what could be better? 
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