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Дорогі друзі Слова, 

 

Він хотів залишитися з ними - назавжди. Він відчував, що без нього вони 

загубляться. Але так само, як у кожної людини на землі є обмежений час, так було також 

і з Ісусом. Він би помер. Він прийшов від Бога, Який є любов, і Він також повернеться 

до Бога. Він би пішов і все ж залишився. Він хотів «розкрити» цю таємницю Своїм 

друзям. 

 

Увечері перед смертю Він показав їм, що таке справжня любов. Він омив їм ноги, 

подаючи приклад служіння любові. Він запросив їх наслідувати цей приклад і зустрічати 

один одного в цій любові. У цьому закладено ключ до таємниці присутності Бога. Скрізь 

у світі, де люди дарують цю любов один одному, серед них присутній Той, Хто є 

любов’ю. Він є там прихований і дає світло та ясність, яких не було раніше, радість, яка 

перетворює серця, і мир, який дозволяє вічності світати. Скрізь, де люди зібрані в 

правдивій самовідданій любові – в імені Бога – ВІН присутній. Тоді застосовується 

наступне: 1 + 1 = 3. Ти і я, а ВІН серед нас. 

 

Томаш розповідає: «У мене були великі турботи на душі. Я зробив щось не так і 

залишився наодинці з цим. Почуття провини завжди призводить до самотності. Мені 

було дуже важко говорити про це і довіряти їй. Врешті-решт настав момент, коли я 

зрозумів: хочу розповісти про це товаришу заради любові. Я теж хочу довірити йому свої 

темні сторони. Тому я написав довгого електронного листа і дозволив йому зазирнути 

мені в душу. Я трохи хвилювався через його відповідь. Вона швидко прийшла. Він дав 

мені відчути всю його турботу і любов. І він подзвонив мені. Ми довго розмовляли. На 

цьому справа не закінчилася. Але з кожною хвилиною я відчував, як моя душа 

наповнюється глибокою радістю і спокоєм. Я відчув: Ісус був поруч. Я зрозумів, нас було 

троє. Товариш, я і прихований Ісус посеред нас: 1 + 1 = 3. 

    
від команди go4peace  Meinolf Wacker 

 


