
 

 

 
Juni 2022                                          ungarisch           

Senki sem szeret jobban, mint az, aki 

életét adja barátaiért.                            
                                                  (Jn 15,13) 

_____________________________________ 

Nem magányosan, hanem együtt!     

Not alone - but together! 

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

A go4peace kedves Barátai! 

 

Jézusnak újra és újra meg kellett tapasztalnia, hogy barátai számára az ing fontosabb, 

mint a kabát. A saját érdekeiket jól tudták érvényesíteni, minden mást azonban gyorsan 

félretettek. Amikor a Mester elmondta nekik, hogy Urukat át fogják adni az írástudóknak és a 

főpapoknak és hogy meg fogják Őt ölni, ezek az emberek nem hagyták, hogy a jóslat megérintse 

a szívüket. Sokkal inkább arról beszélgettek útközben, hogy melyikük közülük a legnagyobb. 

Amikor Jézus az egyik fiatalembert arra hívta meg, hogy ajándékozza el vagyonát, az 

szomorúan távozott onnan, mert nagy vagyona volt, amit semmiképpen nem akart megosztani 

a szegényekkel. 

   

Jézus meg akarta értetni barátaival, hogy Isten országának titka nem a javak 

birtoklásában és felhalmozásában rejlik, hanem abban, hogy az ember szeretetben oda tudja 

ajándékozni életét. Ez az, amit eltanulhattak tőle. A Mester időt szentelt egy nőnek, akivel Jákob 

kútjánál találkozott, és beszélgetés közben új élet tárult fel annak számára. Bizalmat szavazott 

a római századosnak és meggyógyította szolgáját. Megbocsátott a házasságtörésen ért 

asszonynak is. Jézus mindig újra és újra odaajándékozta életét. Ezen az odaajándékozáson, az 

ő konkrét szeretetén keresztül minden egyes emberrel személyes kapcsolatba került. Ezen 

őszinte kapcsolaton keresztül tudták megtapasztalni Isten irántuk való szeretetét. És ez a titok 

volt az, amit Jézus élete végén a tanítványaira hagyott: „Szeressétek egymást, ahogy én 

szerettelek titeket!“ Ebben a kölcsönös szeretetben örökké velük marad az Úr.  

 

 Tomáš mesélte: „Van egy barátom, akinek egyik jó barátja Ukrajnában van. Újra és újra 

felhívja őt, hogy megpróbáljon lelkileg közel maradni hozzá ezekben a nehéz háborús időkben. 

Egy nap küldött neki egy WhatsApp-üzenetet, és elmondta neki, hogy egy rózsafüzért ajánlott 

fel érte. Erre a barátja ezt válaszolta: „Köszönöm, hogy mindig jelen vagy és hogy mindig 

küldesz üzenetet, belőlük erőt és támaszt merítek. Ma egész nap menekülteket látogattam meg 

különböző helyeken. Nagyon mélyreható élmény volt, úgy éreztem, engem mindez nagyban 

bátorít. Csak kimentem a helyszínre és az életemből odaajándékoztam valamit, azért, hogy 

közel lehessek az emberekhez. Arra gondolok, hogy Istennek tervei vannak. Jó benne lenni 

Isten játékában.“ - Nem egyedül - hanem együtt! Not alone – but together! 

 

   

 a go4peace csapata nevében        Meinolf Wacker 


