
 

 

 
Desember 2022                                   á íslensku  

„...hann bjó með oss!“ 
(Joh 1,14 b) 

______________________________________ 

Jesús vill komast til þín! 

Jesus wants to reach you! 
 

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

 

Kæru vinir go4peace, 

 

Í ár fórum við saman í uppgötvunarferð. Við höfum verið að leita að Jesú, sem vill lifa 

mitt á meðal okkar. Þessi uppgötvun, að hann lifir eftir jarðneskan dauða sinn, gerði María 

Magdalena, María móðir Jesú, Pétur, Tómas og margir aðrir fyrir 2000 árum. Saga þessarar 

uppgötvunar á við alla tíma. Hana verður hver og einn að gera fyrir sjálfan sig. Svo að í lok 

þessa árs er spurningin: Hvenær komst þú að því í ár að Jesús væri falinn mitt á meðal ykkar? 

 

Mig langar að deila reynslu minni:Við lok sumarbúðanna okkar á þessu ári hittum við 

úkraínsku þátttakendurna í búðunum í kirkjunni okkar. Ég þakkaði þeim kærleikann sem þeir 

sýndu búðunum. Í þessum kærleika – og það sagði ég – var og er Guð að verki, því HANN er 

kærleikur. Seint um kvöldið sendi úkraínsk kona mér þessi skilaboð: „Þakka þér fyrir þennan 

yndislega tíma. Ég fann svo djúpan frið innra með mér. Ég mun snúa aftur til Úkraínu, en ég 

var að hugsa um að vera hér áfram vegna þess að ég uppgötvaði líf á meðal okkar sem ég þekkti 

ekki áður.“ 

 

Segðu vinum þínum og vinkonum frá þeim andartökum þegar þér fannst hinn huldi Guð 

nálægur. Til þess þarf hugrekki. Og ef þú vilt, þá geturðu líka deilt reynslu þinni með okkur í 

„go4peace“ appinu undir „uppgötvaðu og skrifaðu“ hnappinum. 

 

Tomáš segir frá: „Sérstöku ári er að ljúka hjá mér. Ég hef séð margt gott og margt erfitt. 

Þegar hlutirnir urðu erfiðir minnti ég sjálfan mig á að ég get alltaf elskað, jafnvel á erfiðum 

stundum. Svo ég gerði það bara. Ég fékk oft á tilfinninguna: Jesús er þarna. Hann er 

endurfæddur fyrir kærleika. Og HANN gaf mér ljósið fyrir næstu skref. Það eru jólin. Jesús bjó 

meðal okkar. Og HANN vill búa meðal okkar í dag. Jesús vill komast til þín! Jesus wants to 

reach you! — Ég óska þér gleðilegra og blessaðra jóla. Megi hann fæðast aftur og aftur meðal 

okkar víða á jörðinni. Við skulum vera í sambandi! 

 

fyrir go4peace liðið                                                       Meinolf Wacker 


