2021 március / März

ungarisch

Emlékezzél meg rólam
országodban!
(Lk 23,42)

Kontakt:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.:
Mail:
Homepage

+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

___________________________________

Beszélj Jézussal!
Talk to Jesus!

A go4peace kedves Barátai!
A férfi valahogyan nem érkezett meg az életbe. Elkövetett egy pár bűncselekményt és
hibáiért életével kellett fizessen. Hármukat halálra ítélték és keresztre feszítették. A saját
elítélésének okát megértette, ez volt „tetteinek méltó jutalma“ (Lk 23,41). Mellette ott függött
Jézus, 33 évesen, odébb pedig egy másik bűnöző. Jézus ottlétével a szeretet üzenetét
közvetítette. Sok igazságtalanságot néven nevezett, ezáltal vallásának vezetőit maga ellen
hangolta. Ők pereskedtek ellene és lám, igazságtalanul feszítették keresztre.
A fiatal férfi számára nem volt többé visszaút. Nemsokára földi élete véget fog érni.
Vajon életében volt-e Istennel bármilyen kapcsolata is? Nem tudjuk. Ebben a pillanatban
azonban érzi Jézus nagy jóságát és irgalmát. Ránéz és kérleli: „Jézus, emlékezzél meg rólam,
ha országodba jutsz!“ Ebben a nagy szükségben személyesen szólítja meg Jézust, így lelke
megpihen és bizakodni kezd. „Még ma velem leszel a Paradicsomban“ – hallja a választ
Jézustól.
Egyik alkalommal egy távoli városban egy fiatal egyetemista lánynak lakást kellett
keresnünk. El is indultunk a városba. Telefonon jelezték a lánynak, hogy az addigi ajánlatot ne
fogadja el. Interneten talált is egy másik megfelelő lakást, amelyet még aznap meg kellett nézni.
A lány az okostelefonján egy e-mailt írt a főbérlőnek. A dolog viszont azért volt kérdéses, mivel
nem tudtuk, hogy a tulajdonos hölgy fog-e gyorsan válaszolni. Időnk véges volt, imádkoztunk.
„Jézus, ha ez a Te akaratod, akkor add, hogy a hölgy megkapja az e-mailt és válaszoljon is rá!“
Öt perc múlva már érkezett is a válasz, a látogatás időpontját illetően. „Ha lehetséges, 15 percen
belül várom Önöket!“- válaszolta a lakástulajdonos. A lakást kereső lány válaszában ezt írta:
„Ezek szerint a feladat teljesítéséhez sportos ütemre kell kapcsolnunk, de nem lehetetlen.“
Nincs tehát olyan pillanat, amikor lehetetlen lenne Jézussal beszélni. Éppen ezért: Beszélj
Jézussal! – Talk to Jesus!
A go4peace-Team nevében
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