
 

 

 
April / Aprilie 2020                            rumänisch           

A frânt pâinile şi le-a dat discipolilor, 

iar discipolii, mulţimilor.     
                                (Mt 14,19)                                                                                                                                                                                               
_____________________________________ 

Împreună – cum altfel?! 

Together – what could be better? 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

       

 

Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Am invitat câțiva oameni fără adăpost la prânz, eu m-am așezat pe podea, lângă un 

bărbat tânăr. Încet-încet, am început să discutăm, și Petru mi-a zis: „Nu mi s-a întâmplat de 

mult ca cineva să mă asculte atât de bine și atât de lung!” Lucra într-o funcție de conducere la 

o firmă mondială când a eșuat căsătoria sa și nu mai era nimic ce să-l țină. Acum trăia pe stradă. 

„Și care sunt momentele cele mai frumoase din viața ta actuală?“ - îl întrebam. „Concerte și 

muzica!“ mărturisea el. Am aflat, că și el cânta la chitară și l-am întrebat dacă vrea să ne cânte 

ceva. Ezitând, s-a dus la microfon, a luat chitara și a început să cânte, la început mai încet, apoi 

din ce în ce mai tare. Momente emoționante...  

 

  Când ne-am luat rămas-bun la sfârșitul întâlnirii, Petru  m-a îmbrățișat strâns și mi-a zis: 

„Nu voi uita niciodată ziua de azi!” Avea lacrimi în ochi.  

 

 A nu exclude pe nimeni ci a implica pe toți – aceasta era secretul lui Isus! Mai întâi de 

toate, nu a exclus oamenii de rând, avea grijă de ei și le-a invitat să împărtășească.  Aceasta a 

fost școala, „miracolul împărtășirii” s-a întâmplat din nou în nou și toată lumea era sătul. Așa a 

implicat Isus prietenii săi în misiunea sa: ei învață să împărtășească și să dea mai departe ce li 

s-a dat.  

 

 Viața într-adevăr reușită poate fi realizată doar împreună, când toată lumea participă și 

împărtășește. Participarea creează comunitatea, împărtășirea creează pace. Așa că: Împreună 

– cum altfel!? Together – what could be better!? 
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