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Adu-ți mâna și pune-o în 
coasta mea.                   (In 20,27)                                                 
______________________________________           
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Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 Dureri și răni – cine vrea asta? Mai degrabă le ocolim, dar a fi „cadoul dragostei”, cum 
spune și cântecul, nu ne lasă să scăpăm atât de ușor!  
 
 Preotul Rainer, un frate franciscan m-a ajutat să descopăr aceasta mai profund. Cu 
câteva săptămâni în urmă l-am cunoscut stând într-un fotoliu vechi. Ochii lui m-au zărit, au 
fost ca două pietre prețioase, strălucea o bucurie adâncă din ei. Am început să discutăm 
instantaneu. În urmă cu 17 ani a avut un accident de mașină gravă, a stat la volanul unui 
microbuz și în timpul călătoriei s-a spart o anvelopă din față. Cum a auzit preotul Rainer 
explozia, i-a venit în minte un verset din Evanghelie, cum spunea Isus la soldații care vroiau 
să-l captureze, în fața prietenilor săi: „Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe ei să plece!“ Acest 
verset l-a inspirat pe preotul Rainer să vorbească astfel cu Isus: „Dacă mă cauți pe mine, să nu 
lași să se întâmple ceva la frații din mașină.“ Apoi mașina a alunecat. Nimeni nu a pățit nimic 
din mașină, numai Rainer nu se mai putea mișca din cauza coloanei vertebrale rănite. A 
petrecut 17 luni în spitale, o parte mică de mobilitate i-a fost dăruită înapoi, dar după accident 
a avut dureri constante. „Știi“, spunea el, „nu m-am întrebat niciodată: De ce eu? Atunci am 
înțeles: prin această durere pot să-i arăt lui Isus dragostea mea, în fiecare clipă din nou în nou. 
Îi dăruiesc orice durere!“ Profund impresionat, m-am uitat în ochii lui strălucitori. Am „văzut„ 
iubirea lui care lumina la Isus, impresie care am trăit de foarte puține ori.  
 
 Dragi prieteni al cuvântului, preotul Rainer m-a învățat că fiecare durere și rană poate 
deveni un loc, un „pretext„ de întâlnire. Așa cum apostolul Toma a fost invitat de Isus să 
atingă rănile lui, în rănile mele pot fi în apropierea lui Isus, EL sosește – în durerea mea. Să 
tranformăm fiecare durere într-un cadou pentru Isus, astfel putem deveni Răni – locuri de 
întâlnire.  Wounds – places of encounter. 
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