
 

 

 
2020 noiembrie                                   rumänisch           

Negăsindu-l,  s-au întors la 

Ierusalím căutându-l. 
                                     (Lc 2,45)                                                                                                                                                                                                                      
______________________________________ 

Lasă să se întâmple! 

Let it happen! 

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

 

 

 

 

Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Eram într-o coloană în drum spre Balcani cu 6 vehicule, vremea se deteriora 

considerabil. Eram în mijlocul Austriei - adânc în noapte. Relativ brusc, o furtună a lovit țara, 

într-un timp scurt, străzile stăteau inundați, autostrăzile s-au închis. Coloana noastră de vehicule 

a fost sfâșiată. Ne-am oprit într-o parcare și am așteptat. Cum vom găsi celelalte vehicule? La 

vremea aceea, încă nu existau telefoane sau GPS. Nu puteam face altceva decât să așteptăm să 

vedem ce se întâmplă. Am rămas cu ceea ce Dietrich Bonhoeffer spusese în vremuri dificile: 

„Creștinismul nostru va consta doar din două lucruri: Rugăciune și fapte bune între oameni!“ 

Ne-am rugat pentru toți tinerii din mașini și pentru șoferi. Când ploaia s-a potolit, am mers cu 

precauție mai departe. Cu sute de kilometri mai departe am întâlnit toate vehiculele într-o 

parcare - parcă controlate de o mână iubitoare. 

 

 Maria și Iosif au fost, de asemenea, împinși într-o astfel de situație. Au făcut un pelerinaj 

la Ierusalim împreună cu fiul lor Isus, în vârstă de 12 ani. Pe drumul înapoi, l-au pierdut. Au 

crezut că este la rudele sale. Când nu l-au găsit acolo după o călătorie de o zi, s-au întors la 

Ierusalim și l-au căutat acolo încă trei zile. După patru zile, într-un sfârșit l-au găsit. 

 

 Cât de greu este să suporti probleme nerezolvate și să nu înnebunești - de teamă și 

îngrijorare. Dacă ducem situațile acestea la Dumnezeu în rugăciune în astfel de momente și 

facem ceea ce este corect și evident, aceasta ne ajută inima să-și găsească din nou pacea cu sine. 

Și dintr-o dată putem avea încredere în ceea ce se întâmplă. Lasă să se întâmple! - Let it 

happen! 
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