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„ … og tok bolig iblandt 
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______________________________________ 

Jesus kommer! 

Jesus wants to reach you! 
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Kjære venner av go4peace, 

 

 Dette året har vi  vært på en oppdagelsesreise sammen. Vi har søkt den Jesus som lever 

midt i blandt oss. Denne oppdagelsen, at han etter sin jordiske død likevel fortsatt lever midt i 

mellom oss, det erfarte både Maria Magdalena, Maria; Jesu mor, Peter Thomas og mangfoldige 

andre i de over 2000 årene som har gått etter hendelsen. Ved slutten av året kan vi spørre: Når 

i løpet av dette året har du kjent at Jesus er usynlig tilstede midt iblandt oss? 

 

Jeg vil gjerne dele en av mine erfarninger på dette: På slutten av årets sommercamp 

møtte vi den ukrainske gruppa på leiren i kirken vår. Jeg takket dem for den gode, 

kjærlighetsfulle innsatsen deres på sommerleiren. Ved den kjærlighet de viste – sa jeg – kunne 

vi se at Gud virket igjennom dem. Ja, for HAN er kjærlighet. Sent den kvelden skrev en av de 

ukrainske jentene til meg. «Takk for disse fine dagene. Jeg kjenner på en dyp fred inni meg.  

Jeg kommer til å vende tilbake til Ukraina, men det er også en facinerdene tanke å bare kunnet 

bli her, fordi det livet vi lever samme her, har jeg aldri erfart noen annet sted tidligere.» 

 

Å fortelle dine venner om erfaringer med Guds nærver i livet ditt! Det krever mot. Om 

du vil, kan du gjerne dele dine erfaringer med oss i Appen «go4peace» under feltet for «discover 

and write». 

 

Tomáš forteller: «For meg går et spesielt år mot sin slutt. Jeg har opplevd mye fint men 

også mye tungt. Når det ble vanskelig, minnet jeg meg selv på at jeg alltid kan leve i 

kjærligheten, også i de tunge stundene. Så gjorde jeg rett og slett det. Ofte har jeg kjent at Jesus 

er tilstede her og nå. Gjennom kjærligheten blir han født på ny. Og så har han gitt meg lys over 

de neste skrittene jeg kan ta. Det er julenatt. Jesus tok bolig iblant oss. Og HAN har sin bolig 

midt iblant også i dag. Jesus kommer – Jesus wants to reach you! – jeg ønsker dere en 

gledelig og velsignet god jul. Måtte han på mangfoldige steder på jorden bli født på nytt i bland 

oss. I dette er vi alltid sammenføyet i et eget fellesskap. 

 

For  go4peaceTeamet   Meinolf Wacker 


