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„ …un dzīvoja starp 

mums!“           (Jņ 1,14 b) 
______________________________________ 

Jēzus vēlas atnākt! 

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 

 

Dārgie go4peace draugi, 

 

Šogad mēs kopā esam devušies atklājumu ceļojumā. Mēs esam meklējuši Jēzu, kurš 

vēlas dzīvot mūsu vidū. Šo atklājumu, ka Viņš dzīvo arī pēc savas zemes nāves, pirms 2000 

gadiem izdarīja Marija Magdalēna, Jēzus māte Marija, Pēteris, Toms un daudzi citi. Šis 

atklājuma stāsts ir spēkā visos laikos. Tas vēlas, lai tas kļūtu personisks. Tāpēc šī gada beigās 

uzdodiet jautājumu: kad jūs šogad atklājāt, ka Jēzus ir apslēpts jūsu vidū? 

 

Vēlos dalīties savā pieredzē: Šī gada vasaras nometnes noslēgumā mēs tikāmies ar mūsu 

draudzes ukraiņu nometnes dalībniekiem. Es pateicos viņiem par mīlestību, ko viņi bija 

ieguldījuši nometnē. Šajā mīlestībā – es viņiem sacīju – darbojās un darbojas Dievs, jo Viņš ir 

mīlestība. Vēlā vakarā kāda ukrainiete man rakstīja: „Paldies par šo brīnišķīgo laiku. Es sajutu 

sevī tik dziļu mieru. Es atgriezīšos Ukrainā, bet es pieķēru sevi pie domas, ka vēlos palikt šeit, 

jo atklāju dzīvi starp mums, ko iepriekš nezināju.” 

 

Pastāsti saviem draugiem par brīžiem, kad esi sajutis apslēptā Dieva tuvumu. Tas prasa 

drosmi. Un, ja vēlies, dalies ar mums savā pieredzē lietotnē „go4peace” izvēlnē „atklāt un 

rakstīt”. 

 

Tomašs stāsta: „Man šis gads ir īpašs, kas tuvojas noslēgumam. Esmu piedzīvojis daudz 

skaistu un arī daudz smagu lietu. Kad kļuva grūti, es atcerējos, ka vienmēr varu mīlēt, pat grūtos 

brīžos. Es to vienkārši izdarīju. Bieži vien man radās iespaids: Jēzus ir tur. Viņš piedzima no 

jauna caur mīlestību. Un Viņš deva man gaismu nākamajiem soļiem. Tie ir Ziemassvētki. Jēzus 

dzīvoja mūsu vidū. Un šodien Viņš vēlas dzīvot mūsu vidū. Jēzus vēlas ierasties! Jēzus vēlas 

tevi sasniegt! - Novēlu jums priecīgus un svētīgus Ziemassvētkus. Lai Viņš vienmēr piedzimst 

no jauna mūsu vidū daudzās vietās uz zemes. Būsim vienoti!” 

 

Go4peace komandai   Meinolf Wacker 


