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Nimeni nu are o iubire mai mare 

decât aceasta: ca cineva să-şi dea 

viaţa pentru prietenii săi.        (In 15,13) 

_____________________________________ 

             Nu singur, ci împreună!     

                Not alone - but together! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
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      Dragi prieteni al go4peace, 

 

 În repetate rânduri, Iisus a trebuit să experimenteze că prietenii săi erau mai aproape 

de cămăși decât de jachete. Când le era bine în propriile interese, au lăsat repede orice altceva 

într-o parte. Când le-a mărturisit că va fi dat pe mâna cărturarilor și a preoților de seamă și că 

aceștia îl vor ucide, ei nu au lăsat ca acest lucru să le atingă deloc inima. Mai degrabă, au 

discutat pe drum care dintre ei era cel mai mare. Când Isus a invitat un tânăr să-și dea averea, 

acesta a plecat trist, pentru că avea o avere mare și nu voia să o împartă cu cei săraci. 

 

  Isus a vrut ca prietenii săi să înțeleagă că cheia tainei împărăției lui Dumnezeu nu este 

să ai mult și să acumulezi mult, ci să îți dăruiești viața în iubire. Ei ar fi putut să învețe asta de 

la el. Și-a dedicat timpul lui unei femei pe care a întâlnit-o la fântâna lui Iacov și, în 

conversația cu ea, i-a deschis o nouă viață, și-a acordat încrederea centurionului roman și 

astfel i-a vindecat servitorul. El a dat iertare unei femei prinse în adulter. Isus și-a dat mereu 

viața din nou. Prin această dăruire, prin iubirea sa concretă, a luat naștere o relație cu fiecare 

persoană. Această relație sinceră a devenit locul în care au experimentat dragostea lui 

Dumnezeu pentru ei. Și iată ce le va lăsa Isus ucenicilor săi la sfârșitul vieții sale ca secret: 

"Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu!". În această iubire reciprocă, el va fi cu ei pentru 

totdeauna. 

 

 Tomáš povestește: "Am un prieten care are un prieten bun în Ucraina. Îl sună din nou 

și din nou și încearcă să fie aproape de el în această perioadă dificilă de război. Într-o zi, i-a 

trimis un mesaj pe WhatsApp și i-a spus că s-a rugat un rozariu pentru el. Răspunsul a venit: 

"Mulțumesc că ai fost acolo și că ai trimis mereu mesaje. Ei îmi dau putere și sprijin. Astăzi 

am fost toată ziua în vizită la refugiați în diferite locuri. A fost o experiență puternică și m-a 

încurajat cu adevărat. M-am dus și mi-am dat viața pentru a fi aproape de oameni. Am 

impresia că Dumnezeu pune ceva la cale. Este bine să fii în jocul lui Dumnezeu." – Nu 

singur, ci împreună! Not alone – but together! 
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