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Ahol ugyanis ketten vagy hárman 

összegyűlnek az én nevemben, ott 

vagyok közöttük.“       (Mt 18,20) 

______________________________________ 

“1+1 = 3“ 
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Jézus igéjének kedves Barátai, 

 

velük akart maradni – mindvégig. Érezte, hogy nélküle elveszettek lennének. De 

ahogyan minden ember csak véges ideig élhet a földön, így volt ez Jézus esetében is. Meg 

kellett neki is halnia. Istentől jött, Aki maga a szeretet, és vissza is kell térnie Istenhez. 

Visszatérne - és mégis velük maradna. Ezt a titkot még meg akarta értetni barátaival. 

 

A halála előtti éjszakán megmutatta nekik, mi az igazi szeretet. Megmosta a lábukat és 

ezzel példát adott szolgáló szeretetből. Arra hívta őket, hogy kövessék ezt a példát és ebben a 

szeretetben találkozzanak egymással. Ebben a cselekedetben rejlik az Isten jelenlétéhez vezető 

titok nyitja. Mindenhol a világon, ahol az emberek ezt a szeretetet adják egymásnak, ott 

mindenütt jelen van közöttük Ő, aki maga a szeretet. Ezekben a percekben elrejtőzik, viszont 

olyan fényt és tisztaságot ad, amely korábban nem volt érezhető; olyan örömöt, amely átalakítja 

a szíveket és olyan békét, amely által az örökkévalóság nyilvánul meg. Ahol az emberek valódi, 

önmagukat odaajándékozó szeretetben - Isten nevében - gyűlnek össze, ott Ő jelen van. Ezért 

ezt így fordíthatjuk le: 1 + 1 = 3. Te és én, köztünk pedig Ő. 

 

Tomáš a következőket mesélte: „Nagy gondok nyomasztották lelkemet. Valamit rosszul 

csináltam és valahogy egyedül maradtam ezzel a problémával. A bűntudat sajnos mindig 

magányba taszít. Nagyon nehéz volt számomra, hogy beszéljek róla és bízzak barátaimban. 

Egyszer azonban elérkezett az a pillanat, amikor megértettem: szeretetből akarom mindezt 

elmondani egy barátomnak. A gondom sötétebb oldalát is meg akarom vele osztani. Ezért írtam 

egy hosszú e-mailt, és engedtem, hogy barátom mélyen a lelkembe nézzen. Kicsit nyugtalanul 

vártam a válaszát, ami aztán gyorsan megérkezett. Teljes együttérzéséről és szeretetéről 

bíztosított és fel is hívott. Sokáig beszélgettünk, ami persze messze nem oldott még meg 

mindent. De minden egyes percben éreztem, hogy a lelkemet mély öröm és béke tölti el. 

Éreztem: Jézus ott volt velünk. Megértettem, hogy hárman voltunk ebben a beszélgetésben. A 

barátom, én és a rejtőzködő Jézus: 1 + 1 = 3. 

   

a go4peaceTeam nevében   Meinolf Wacker 


