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Îmi veți fi martori!         
                                                         (Fapte 1,8)                                                 
_____________________________________           
                 Fii martorul meu! 
                    Be my witness! 

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

 
Dragi prieteni al cuvântului! 

 
 Nu îi era deloc ușor să-și părăsească țara imediat după bacalaureat și să se scufunde într-un 
cerc cultural nou lucrând ca și Au-pair. A descoperit că viața ei este un cadou, din care vroia să facă 
ceva măreț, această viziune a ajutat-o să reziste și în perioadele grele și singuratice. De asemenea, a 
descoperit din nou credința practicată în familie când era copil, a făcut o descoperire duplă. Nu s-a 
simțit singură nici în întunericul zilelor, era cineva acolo care a acompaniat-o în fiecare drum și i-a dat 
curaj să nu renunțe. Așa că motto-ul vieții sale a devenit: Don’t give up! – Nu renunța! După care 
venea descoperirea că acele cuvinte spuse discipolilor în urmă cu 2000 ani de Isus sunt la fel de actuale 
vieții de azi decât de atunci. Faptul să poată să se nască viață din cuvintele lui depinde dacă acestea 
sunt acceptate de o inimă deschisă sau nu.  
 
 A fost invitată la un Summer School internațional pe o insulă greacă, tineri cu cele mai colorate 
perspective despre lume s-au întâlnit aici să facă schimb de idei despre coexistența durabilă în Europa. 
Trebuia să-și strângă curajul să ajungă pe această insulă. S-a decis să participe într-un workshop de 
creație, bazat pe scrisoarea enciclică "Laudato si". În acest workshop s-au confruntat unele viziuni 
înguste, unii participanți s-au pierdut în critică, fără să ajungă la un rezultat comun. La sfârșit trebuia 
să se prezinte rezultatele. Amela – așa se numește tânărul nostru ambasador – a încercat să construiască 
poduri între toate. „Apoi îmi era la fel de important ca la sfârșit să spunem această rugăciune minunată 
compusă de Papa Francisc pentru creație. Dar, desigur, aceasta a fost doar în afara prezentării 
obișnuite.“ Așa că le-a invitat la sfârșitul prezentării să meargă pe o piață din fața bisericii și să spună 
această rugăciune împreună. A fost surpinsă când aproape toți participanții – credincioși și non-
religioși – au venit la rugăciune. Au vrut să fie acolo și să împărtășească aceste clipe prețioase. După 
rugăciune, o studentă ucraineană a venit cu lacrimi în ochi la ea și i-a zis: „Sunt atât de fericită că te-
ai implicat și ai făcut posibilă această rugăciune. Aceasta a fost cel mai prețios moment din toată 
săptămâna. Îți mulțumesc din suflet!!!“ 
 
 „Îmi veți fi martori!“ îi făgăduisese Isus prietenilor și prietenelor sale, așa cum le-a promis și 
forța Duhului Sfânt. Așa te roagă Isus și pe tine: Fii martorul meu! – Be my witness! 
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