
 

 
Ianuarie / Januar  2019                      rumänisch 
Nimeni nu are o iubire mai mare 
decât aceasta: ca cineva să-şi dea 
viaţa pentru prietenii săi. (In 15,13)                      
____________________________________           

Schimbă ceva! 
Make a change! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 

Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 Erau câteva fragmente mici ale Evangheliei care au rămas în inima ei: „Rămâneți în 
mine!“- „Dacă aveți poruncile mele și le păziți, veți rămâne în dragostea mea.“ – „Atunci 
când cereți, Tatăl vă va da totul!“ Așa că a început să iubească, să muncească pentru alții și să 
ceară tot ce avea nevoie de la Dumnezeu. Așa a început aventura Evangheliei pentru Mihalea 
din Slovenia. 
 

Într-o zi s-a întâlnit cu o săracă mamă tânără și copilul ei grav bolnav, mama cerea 
bani pentru medicamente. Mihaela era profund atinsă de suferința acestei femei, a cerut 
donații de la câteva grupe pentru această mamă și copilul ei. Această dragoste concretă a 
Mihaelei să se activeze astfel pentru un necunoscut a impresionat mulți oameni - în scurt timp 
s-au strâns banii pentru medicamentele cele mai necesare. Mihaela povestea: „Am fost 
complet surprinsă și am înțeles forța cuvintelor lui Isus, care ne zice cumva: ‚Dăruiește și eu 
îți voi da tot ce ai nevoie!‘ Pentru mine Isus este ca un fir prin care vrea să curgă în mine toată 
energia iubitoare a lui Dumnezeu. Este ca o lampă: trebuie să o pornești ca să lumineze, 
trebuie să fii ‚pe fir‘! “ 

 
Dragi prieteni al cuvântului, când suntem „pe fir” sau „online” să ne dăruim, mâinile 

noastre sunt mereu goale ca Dumnezeu să le poată umple. Așa începe aventura lui Dumnezeu, 
EL ne invită să avem încredere totală în forța Lui, în toate provocările aduse de viață zi cu zi. 
EL vrea să ne dea cadouri bogate și să facă ceva cu noi! De aceea trebuie să pornim lampa 
încrederii și să ne dăruim, aceasta este pasul mic care cauzează ceva MARE. Deci: Schimbă 
ceva! Make a change! 
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