
 

 

 
Wrzesień 2022                                      po polsku           

Bo gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje, tam jestem 

pośród nich.   
(Mt 18,20) 

______________________________________ 

 “1+1 = 3“ 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 

chciał z nimi zostać - na zawsze. Czuł, że bez niego byli zagubieni. Ale tak, jak każdy 

człowiek przebywa na ziemi tylko przez ograniczony czas, tak też było w przypadku Jezusa.  

Musiał umrzeć. Przybywa od Boga, który jest miłością i do Boga też wróci. Odejdzie, a jednak 

zostanie. Tę tajemnicę chciał jeszcze odkryć swoim przyjaciołom. 

 

W noc przed śmiercią pokazał im, jaka jest prawdziwa miłość. Umył im nogi, dając 

przykład służebnej miłości. Zaprosił ich do naśladowania tego przykładu. W takim działaniu 

tkwi klucz do tajemnicy Bożej obecności. Wszędzie na świecie, gdzie ludzie obdarzają się taką 

miłością, obecny jest wśród nich Ten, który jest miłością. Jest On wtedy ukryty i daje światło i 

jasność, których wcześniej nie było, radość, która przemienia serca i pokój, który pozwala 

otworzyć drogę do wieczności. Wszędzie tam, gdzie ludzie gromadzą się w imię prawdziwej 

Bożej służebnej miłości, On też jest obecny. Obowiązuje wtedy taka zasada: 1 + 1 = 3. Ty i ja 

z NIM pośród nas. 

 

Tomáš opowiada: „Dręczyło mnie wielkie zmartwienia. Zrobiłem coś złego i zostałem 

z tym sam. Poczucie winy zawsze prowadzi do samotności. Naprawdę trudno było mi o tym 

mówić. W końcu nadszedł moment, w którym zrozumiałem, że chcę o tym powiedzieć 

przyjacielowi. Chciałem mu też powierzyć swoje ciemne strony. Napisałam więc dłuższego 

maila i pozwoliłem mu zajrzeć głęboko w moją duszę. Czekałem trochę zmartwiony na jego 

odpowiedź. Przyszła szybko. Sprawił, że zrozumiałem całą jego troskę i miłość. I zadzwonił do 

mnie. Długo rozmawialiśmy. To nie był koniec sprawy. Ale z każdą minutą czułem, że moja 

dusza wypełnia się głęboką radością i spokojem. Poczułem: Jezus był z nami.  Zrozumiałem, 

że było nas trzech. Przyjaciel, ja i ukryty Jezus: 1 + 1 = 3. 

 

    

W imieniu Zespołu go4peace   Meinolf Wacker 


