
 

 

 
Maijs 2022                                                latviski           

Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja 

mēs mīlam viens otru, tad Dievs paliek 

mūsos un Viņa mīlestība mūsos ir 

pilnīga!               
                                  (1 Jņ 4,12)                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

                 Dievam tu esi vajadzīgs! 

                         God needs you! 

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

     

 

 

Dārgie go4peace draugi, 

 

Jēzus dzīvoja uz mūsu zemes, lai stiprinātu Dieva un cilvēces vienību. Viņa sirds 

vēlme bija „Dieva valstība”. Visur, kur vien dzīve Viņu aizveda, bija šī valstība. Cilvēki 

sajuta Viņā mīlestību un brīvību, kas viņus dziedināja un atbrīvoja pašu dzīvei. Aklie atkal 

varēja redzēt, klibie varēja staigāt, un spitālīgie tika dziedināti. 

 

Īsajā laikā, ko Jēzus publiski pavadīja ceļā, Viņš parādīja patiesas mīlestības piemērus. 

Cilvēki ļāva sev pieskarties savā dziļākajā būtībā un staigāja kopā ar Viņu. Dzīves skolā kopā 

ar Jēzu viņi iemācījās, ko nozīmē īsta, pilnīga mīlestība. Ar šo pieredzi sirdī viņi pēc Jēzus 

nāves devās pasaulē – uz Armēniju un Gruziju, uz Eiropu un pat uz Indiju. Šādā veidā viņi 

nesa vēsti par mīlestību, kas vienkārši vēlas mīlēt, līdz „zemes galiem”. Viņi pabeidza Dieva 

darbu. Mīlēt – tieši tā – par velti – no žēlastības – tāda ir Dieva daba. Tas ir tavs aicinājums. 

Dievam tu esi „vajadzīgs”, lai to darītu. Dod Viņam savu „jā” –  katru dienu no jauna. 

 

Tomāšs skaidro: „Es viesojos Vācijā. Tas bija neilgi pēc lielajiem plūdiem Artālē. 

Daudzi cilvēki bija miruši. Daudzas mājas bija nopostītas. Mēs devāmies pie kādas ģimenes, 

kuras labā bijām ļoti iesaistījušies. Sēdējām lielā telpā, kas bija pilnīgi izārdīta un auksta. Mēs 

bijām paņēmuši līdzi visu nepieciešamo kafijai un uzklausījām ģimenes stāstu. Viņi stāstīja 

par lielajiem plūdiem, kas viņiem bija atņēmuši visu un atstājuši tikai dzīvību – paldies 

Dievam! Mēs pastaigājāmies pa pilsētu. Ģimene mums parādīja šausmu ainu. Es gāju nelielā 

grupiņā kopā ar ģimenes meitu un viņas draugu. Viņi ļoti atklāti runāja par savām grūtībām 

un bailēm. Tad viņi jautāja, kāpēc mēs esam tik uzticīgi viņiem. Es stāstīju viņiem par savu 

ticību Jēzum, kurš ir mīlestība un aicina mīlēt. Tas viss viņiem bija jaunums. Starp mums 

pēkšņi radās dziļa uzticēšanās. Tas viņus aizkustināja un atvēra viņu sirdis!” Dievam tu esi 

vajadzīgs! – God needs you! 
  

Go4peace komandai   Meinolf Wacker 


