
 

 

 
September 2022                                  rumanisch           

Căci unde doi sau trei sunt 

adunaţi în numele meu, sunt şi 

eu acolo, în mijlocul lor.    
(Mt 18,20) 

______________________________________ 

 “1+1 = 3“ 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

 

A vrut să rămână cu ei - pentru totdeauna. Simțea că fără el erau pierduți. Dar, așa cum 

fiecare ființă umană trăiește pe pământ doar pentru o perioadă limitată de timp, la fel a fost și 

în cazul lui Iisus. El va muri. El venise de la Dumnezeu, care este iubire, și se va întoarce la 

Dumnezeu. Voia să plece și totuși să rămână. A vrut să "dezvăluie" acest secret prietenilor săi. 

 

În noaptea dinaintea morții sale, le arătase ce înseamnă dragostea adevărată. Le-a spălat 

picioarele și le-a dat un exemplu de dragoste de slujire. Îi invitase să urmeze acest exemplu și 

să se întâlnească unii cu alții în această iubire. În această faptă se afla cheia misterului prezenței 

lui Dumnezeu. Oriunde în lume, acolo unde oamenii își oferă această iubire unii altora, EL, care 

este iubire, este prezent printre ei. El se ascunde atunci și dăruiește o lumină și o claritate care 

nu existau înainte, o bucurie care transformă inimile și o pace care face să răsară veșnicia. 

Oriunde oamenii sunt adunați în iubire dăruitoare autentică - în numele lui Dumnezeu - EL este 

prezent. Atunci este: 1 + 1 = 3. Tu și eu cu EL printre noi. 

 

Tomáš povestește: "Aveam mari îngrijorări în suflet. Făcusem ceva greșit și eram cumva 

singur cu asta. Vinovăția te duce întotdeauna în singurătate. Mi-a fost foarte greu să vorbesc 

despre asta și să mă destăinui. La un moment dat a venit momentul în care am înțeles: vreau să 

spun unui prieten din inimă. Vreau, de asemenea, să îi mărturisesc părțile mele întunecate. Așa 

că i-am scris un e-mail lung și l-am lăsat să se uite adânc în sufletul meu. Am așteptat puțin 

neliniștit răspunsul lui, care a sosit rapid. M-a lăsat să înțeleg toată compasiunea și dragostea 

lui. Și m-a sunat. Am vorbit mult timp. Acest lucru era departe de a rezolva totul. Dar cu fiecare 

minut simțeam cum sufletul mi se umple de o bucurie și o pace profundă. Am simțit: Isus era 

acolo. Am înțeles, eram trei. Eu și prietenul și Isus cel ascuns: 1 + 1 = 3.    
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