
 

 
Janunar / január  2019                              ungar. 

Nagyobb szeretete senkinek 
sincs annál, mint aki életét 
adja barátaiért!    

 (Jn 15,13)                            
_______________________________________           

Változtass valamin! 
Make a change! 

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

 
 
      

Jézus igéjének kedves Barátai! 
 
 Az Evangélium apró morzsái a lány szívébe hullottak: „Maradjatok énbennem!“ – „Ha 
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben.“ – „Bármit kértek, a ti Atyátok 
megadja nektek!“ Így kezdett el a szlovén Mihaela szeretni, szeretetben odaadni önmagát 
másokért és Istentől azt kérni, amire mindehhez szüksége volt. Ezáltal kezdődött el számára 
az Evangélium kalandja.   
 

Egy fiatal, szegény édesanyával találkozott, akinek a gyereke nagybeteg volt. Az anya 
pénzt kért, hogy gyógyszert vásárolhasson belőle. Mihaela nem zárkózott el az asszony 
szüksége elől, hanem különböző csoportokban pénzt gyűjtött az ő és a gyereke számára. A 
szeretet e konkrét cselekedete, amely egy idegen ember megsegítésére irányult, sok embert 
megérintett. Rövid időn belül összegyűlt a pénz, amit a szükséges gyógyszerre tudtak 
fordítani. Mihaela így mesélt tapasztalatáról: „nagyon meglepett a dolog és ekkor értettem 
meg Jézus szavainak erejét. Valahogyan ezt mondja nekünk: ‚Adj és akkor megadok neked 
mindent, amire szükséged van!‘ Számomra Jézus olyan, mint egy drót, amelyen keresztül 
Isten egész szerető energiája belém áramlik. Oylan, mint egy lámpa. De előbb be kell 
kapcsolni, ahhoz, hogy világítson. Más szóval ‚dróton‘ kell lennünk!“ 

 
Jézus igéjének kedves Barátai, ha mi mindannyian „dróton“, azaz „online“ vagyunk és 

odaajándékozzuk magunkat, akkor a kezünk újra és újra üres lesz és Isten meg tudja őket 
tölteni. Ezáltal kezdődik Isten kalandja. Ő hív meg bennünket, hogy BENNE és az Ő erejében 
bízzunk – minden kihívás közepette, amelyeket nap mint nap elénk hoz az élet. Ő meg akar 
bennünket gazdagon ajándékozni és velünk együtt valamit tenni! Ezért szükséges, hogy a 
bizalom lámpáját bekapcsoljuk és magunkat odaajándékozzuk. Ez csak egy kis lépés, amely 
azonban valami NAGYOT alkot. Ne feledjük tehát: Változtass valamin! Make a change! 
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