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Pentru Renata, Alexia și Sofian,
cei dăruiţi sufletului meu!





Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?
El i-a zis: Da, Doamne, Tu știi că Te Iubesc.

(Ioan  21, 16)

Nu poți fi niciodată creștin din pasiune.
Este de prost gust. Dar poți oricând să 

dăruiești – fără epatare și fără să aștepți 
recompense – omenia și prietenia ta sinceră, 

 fie semenului, fie lui Dumnezeu. Pe oricare dintre 
cei doi i-ai alege, te pomenești cu celălalt în viața ta. 

Faptul împlinit este pe deplin creștinesc. Iar „a putea” 
și „a reuși” stau într-un crez și într-o făgăduință

 exprimate prin acest: Te iubesc!
Iată miracolul din două cuvinte!
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