
 

 

 

 
2021 martie / März                           rumänisch           

Isuse, amintește-ți de mine 

când vei veni în împărăția 

ta!                                               (Lc 23,42)                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

                Vorbește cu Isus! 

                    Talk to Jesus! 

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

 

 
 

Dragi prieteni al go4peace! 

 

 Făcuse atâtea crime, cumva se pare că nu ajunsese să existe. Era momentul să plătească 

cu viața pentru greșelile lui, el și încă doi bărbați erau condamnați la moarte și răstigniți. 

Înțelegea clar motivul pentru care el a fost condamnat, „am primit ceea ce meritam pentru ce 

am făcut“ (Lc 23,41). Isus atârna lângă el – la vârsta de 33 ani, în partea cealaltă un al doilea 

criminal. Isus s-a ridicat pentru mesajul iubirii, numise multe nedreptăți pe nume, astfel 

întoarsese pe conducătorii religiei sale împotriva lui. Ei l-au acuzat și acum Isus atârna pe 

nedrept de cruce. 

 

 Nu mai era încotro pentru bărbatul tânăr, viața lui avea să se sfârșească în curând pe 

pământ. Avusese o legătură cu Dumnezeu în timpul vieții sale? Nu știm. Dar în acel moment 

simte profunda bunătate și milă a lui Isus. Se uită la Iisus și îl roagă: „Isuse, aminteşte-ţi de 

mine când vei veni în împărăţia ta!“ În nevoia sa, vorbește direct cu Isus. În aceste vorbe sufletul 

său găsește sprijin și încredere. „Adevăr îţi spun: astăzi vei fi cu mine în paradis!“ aude apoi. 

 

 Dintr-odată, trebuia găsit un apartament pentru o studentă tânără dintr-un oraș 

îndepărtat. Eram deja în drum spre acest oraș. La telefon, i s-a recomandat să nu accepte o 

ofertă. Ea a găsit rapid un apartament potrivit pe internet, care putea fi vizionat în ziua aceea. 

Ea a scris un e-mail proprietarului de pe smartphone-ul ei. Oare va răspunde așa de repede? 

Timpul nostru a fost limitat. Ne-am rugat. „Iisuse, dacă este voia ta, lasă această femeie să 

găsească emailul și să răspundă!“ După 5 minute, proprietara a întrebat când ar trebui să fie 

vizionarea. „Dacă se poate, în 15 minute!“ îi răspundea tânăra femeie. „Oh, e destul de sportiv, 

dar este în regulă!“ era răspunsul proprietarei. Nu există un moment în care să nu poți vorbi cu 

Isus. Așa că: Vorbește cu Isus! – Talk to Jesus! 
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