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Istent soha senki nem látta. Ha 

szeretjük egymást, bennünk 

marad az Isten és a szeretete 

tökéletes lesz bennünk!                
                                (1 Joh 4,12)                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Istennek szüksége van Rád! 

God needs you! 

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

     

A go4peace kedves Barátai! 

 

Jézus azért élt földünkön, hogy Isten tervét emberi mivoltával erősítse. Szíve vágya az 

„Isten országának“ építése volt. Bárhová is vitte az élet, e birodalom bontakozott ki nyomában. 

Az emberek olyan szeretetet és szabadságot éreztek benne, amely meggyógyította és 

felszabadította őket, és készségessé tette őket arra, hogy kibontakoztassák életüket. A vakok 

újra láthattak, a bénák újra járhattak és a leprások meggyógyultak. 

 

Jézus nyilvános működésének rövid ideje alatt az igazi szeretet példás jeleit mutatta 

meg. Az emberek engedték, hogy legbensőbb lényükben megérintse őket, együtt haladtak vele. 

A Jézussal való élet iskolájában megtanulták, mit jelent az igazi, feltétel nélküli szeretet. Ezzel 

a tapasztalattal a szívükben indultak el Jézus kereszthalála után a világba - Örményországba és 

Grúziába, Európába, sőt egészen Indiáig. Így vitték el a „világ végére“ egy olyan szeretet 

üzenetét, amely egyszerűen csak szeretni akar. Részt vettek Isten művének befejezésében. 

Szeretni - csak így - ingyen - kegyelemből - ez Isten természete. Ezt megélni a te hivatásod is. 

Istennek szüksége van rád ehhez. Add Neki igenedet - minden nap újból és újból. 

 

Tomáš ezzel kapcsolatban ezt mesélte: „Németországban jártam látogatóban, ami nem 

sokkal az Áhr-völgyi nagy árvíz után történt. Sokan meghaltak, sok ház romba dőlt. Egy olyan 

családhoz mentünk, akikért addig is nagyon sokat tettünk. Egy nagy üres és hideg teremben 

ültünk, mindenünk megvolt abban a percben egy kávéhoz. Meghallgattuk a család történetét, 

akik a nagy árvízről meséltek, amelyben mindenük odaveszett, csak ők maguk maradtak életben 

- hála Istennek! Városi sétánk alatt borzalmas képek tárultak elénk. A család lányával és annak 

barátjával indultam el, akik útközben nagyon nyíltan beszéltek nehézségeikről és félelmeikről. 

Aztán megkérdezték, miért vagyunk ennyire elkötelezettek irántuk. Meséltem nekik a Jézusba 

vetett hitemről, aki maga a szeretet és szeretetre hív. Mindez új volt számukra. Hirtelen mély 

bizalom alakult ki közöttünk, mely megérintette őket és megnyitotta a szívüket!“ Istennek 

szüksége van rád! – God needs you! 
 

a go4peaceTeam nevében   Meinolf Wacker 


