
 

 

 
Rujan 2022                                             hrvatski           

Gdje su dvojica ili trojica 

sabrana u moje ime, tu sam i 

ja među njima. 
 (Mt 18,20) 

______________________________________ 

“1+1 = 3“ 
 

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

 

 

Dragi prijatelji riječi, 

 

želio je ostati s njima – zauvijek. Osjećao je da su izgubljeni bez njega. Ali kao što je 

svaki čovjek na zemlji samo neko vrijeme, tako je bilo i za Isusa. On bi umro. On je došao od 

Boga koji je ljubav i također će se vratiti Bogu. Otišao bi, a ipak bi ostao. Ovu tajnu želio je 

otkriti svojim prijateljima. 

 

Noć prije nego što je umro, pokazao im je što je prava ljubav. On im je oprao noge, dajući 

primjer ljubavi prema sluzi. Pozvao ih je da slijede ovaj primjer i susretnu jedni druge u toj 

ljubavi. U ovom djelu leži ključ otajstva Božje prisutnosti. Posvuda u svijetu gdje ljudi daju 

ovu ljubav jedni drugima, On koji je ljubav prisutan je među njima. On je tada skriven i daje 

svjetlo i jasnoću koje prije nije bilo, radost koja preobražava srca i mir koji omogućuje da 

svane vječnost. Gdje god su ljudi okupljeni u istinskoj ljubavi – u ime Božje – ON je prisutan. 

Tada vrijedi sljedeće: 1 + 1 = 3. Ti i ja s NJIM među nama. 

 

Tomáš priča: “Imao sam velike brige u duši. Učinio sam nešto loše i bio sam nekako 

sam s tim. Krivnja vas uvijek dovode u usamljenost. Bilo mi je jako teško pričati o tome i 

povjeriti se. Na kraju je došao trenutak kada sam shvatio: želim reći prijatelju iz ljubavi. 

Želim mu povjeriti i svoje tamne strane. Stoga sam napisao duži e-mail i pustio ga da mi 

pogleda duboko u dušu. Malo sam zabrinuto čekao njegov odgovor. Odgovor je brzo stigao. 

Učinio je da shvatim svu njegovu brigu i ljubav. I nazvao me. Dugo smo razgovarali. Time se 

nije odmah sve riješilo. Ali sa svakom minutom osjećao sam kako mi se duša ispunjava 

dubokom radošću i mirom. Osjećao sam: Isus je bio tamo. Shvatio sam, bilo nas je troje. 

Prijatelj i ja i skriveni Isus: 1 + 1 = 3. 

 

    

za go4peace tim   Meinolf Wacker 


