
 

 

 
Maj 2022                                   slovenščina 

Boga ni nikoli nihče videl. Če se med 

seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je 

njegova ljubezen v nas postala 

popolna. 
(1 Janez 4,12)  

 ______________________________________ 

Bog te potrebuje!  

God needs you! 

 
                 Contact:            Meinolf Wacker 
                                           Church Square 7 
                                           D-59174 Kamen 

 
                 Mobile: +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
  
                Homepage www.go4peace.eu 

     

 

Dragi prijatelji go4peace, 

 

             Jezus je živel med nami kot en izmed nas na Zemlji, da je okrepil načrt Boga. 

Njegova srčna skrb je bilo Božje kraljestvo. Kamorkoli ga je življenje poneslo, se je tam to 

kraljestvo udejanjalo. Ljudje so v njem čutili ljubezen in svobodo, ki jim je omogočila, da so 

ozdraveli in lahko svobodno živeli svoja življenja. Slepi so lahko spet videli, pohabljeni so 

lahko spet hodili in gobavci so ozdraveli. 

 

V kratkem času, ki ga je Jezus preživel na prehojeni poti v javnosti, je pokazal zgled 

prave ljubezni. Ljudje so se prepustili, da se jih je dotaknil v njihovem najglobljem bistvu in 

so hodili z njim. V življenjski šoli z Jezusom so se naučili, kaj pomeni resnična in 

brezpogojna ljubezen. Po Jezusovi smrti so odšli v svet s to izkušnjo v svojih srcih – do 

Armenije in Gruzije, v Evropi in še celo daleč do Indije. Prinesli so sporočilo take ljubezni, ki 

preprosto želi ljubiti do “konca sveta”. Pomagali so zaključiti Božje poslanstvo. Ljubiti, kar 

tako zastonjsko in milostno, to je bistvo Boga. K temu si tudi ti poklican. Bog te potrebuje in 

te vabi, da to narediš. Vsak dan se odzovi in mu reci: “Da.” 

 

Tomáš je rekel: “Obiskal sem Nemčijo. To je bilo kmalu po veliki poplavi v dolini 

Ahrtal. Veliko ljudi je umrlo. Veliko hiš je bilo uničenih. Odpravili smo se k družini, za 

katero smo se zelo trudili. Sedeli smo v veliki sobi, ki je bila totalno raztreščena in mrzla. S 

seboj smo vzeli vse, da smo si pripravili čaj in kavo. Poslušali smo zgodbo družine. Povedali 

so nam o veliki poplavi, ki jim je vzela vse razen – hvala Bogu – življenj! Odpravili smo se na 

sprehod skozi mesto. Videli smo samo grozo. Jaz sem šel skupaj z njihovo hčerjo in z njenim 

fantom. Zelo odprto sta povedala svoje skrbi in strahove. Potem sta vprašala, zakaj smo se 

odločili, da jim pomagamo. Povedal sem jima o svoji veri v Boga, ki je ljubezen in ki kliče k 

ljubezni. Vse to je hči slišala na novo. Kar naenkrat se je med nama oblikovalo globoko 

zaupanje. To se ju je dotaknilo in jima odprlo srca!” God needs you! Bog te potrebuje! 

  

Za ekipo   go4peaceTeam  Meinolf Wacker 


