
 

 
 
Februar / február 2019                             ungar. 

Ezeket azért mondom nektek, 
hogy az én örömöm legyen 
bennetek is!                      (Jn 15,11) 
______________________________________                                                

Ugorj a jelenbe! 
Jump into the present moment! 
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                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 
      

Jézus igéjének kedves Barátai! 
 
 A lány bátortalanul és szégyenlősen ült be kisbuszunkba és ráhagyatkozott a go4peace 
kalandunkra. A Lengyelország északi részén fekvő Koszalinba tartottunk, hogy ott az Európa 
különböző országaiból érkezett fiatalokkal dolgozzunk a békéért. Útitársunk éber szívvel és 
nyitottan nézett az új tapasztalatok elé.  
 
 Tíz napot töltöttünk együtt, a végén pedig egy műsort vittünk színre. Táncok, dalok, 
tanúságtételek … mindent össze kellett foglalni és egy megfelelő program keretében 
bemutatni. Az előadás végén pedig Koszalin közönsége előtt egy békeüzenetet akartunk 
felolvasni. Paulina, mert így hívták történetünk fiatal hölgyét, elhatározta, hogy nemsokára a 
„cleaning4peace“ műhelygyakorlaton fog részt venni. Ezért utazott volna a Balti-tengerhez, 
hogy egy partszakaszt megtisztítson a szeméttől. 
Már előre örült, hogy eljuthat a tengerhez. De közben mi legyen a békeüzenet 
megfogalmazásával? Ki segíthetne ebben? Az ő neve merült fel, mivel beszélt németül, 
angolul és lengyelül. „Paulina, el tudnád képzelni, hogy segíts a Koszalin számára írt 
békeüzenet megfogalmazásában és azt le is fordítsd lengyelre?”- A következő estén a lány 
már a színpadon állt és emberek százai előtt mesélt: „Éreztem, hogy a többieknek szükségük 
van a segítségemre. Rögtön ejtettem a Balti-tengeri ötletemet és igent mondtam a felkérésre. 
Egész este a békeüzenet megfogalmazásán és annak fordításán dolgoztunk. És ekkor oly nagy 
béke töltött el; ez hatalmas élményt jelentett számomra!“  
 

Jézus igéjének kedves Barátai, valahányszor Paulinával találkozom, mindig ezt az 
igazi, őszinte örömöt érzem. Ő megértette, hogy az a béke, amelyet Jézus ígért nekünk, 
mindig jelen van valóságosan, viszont búvópatakként rejtőzik a Föld felszíne alatt. Neked is 
megvan a lehetőséged, hogy kutat fúrj ehhez a vízérhez. Ha a MÁBA, a MOSTBA ugrasz, 
azaz a jelen pillanatot éled meg, akkor az öröm forrása benned is felbuzog! Kövessük hát 
Paulina megtapasztalását: Ugorj a jelenbe! - Jump into the present moment! 
 
   Az OnWordTeam nevében   Meinolf Wacker   


