
 

 
Grudzień 2022                                     po polsku           

„ … i zamieszkał wśród 

nas!“                         (J 1,14 b) 
______________________________________ 

Jesus chce przyjść! 

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 

 

Kochani Przyjaciele go4peace, 

 

w tym roku wybraliśmy się razem w odkrywczą podróż. Szukaliśmy Jezusa, który 

chce żyć pośród nas. Tego odkrycia, że żyje po swojej ziemskiej śmierci dokonali 2000 lat 

temu Maria Magdalena, Maria matka Jezusa, Piotr, Tomasz i wielu innych. Ta historia 

odkrycia odnosi się do wszystkich czasów i do każdego człowieka indywidualnie. Tak więc 

pod koniec tego roku pytanie brzmi: kiedy w tym roku odkryłeś, że Jezus ukryty był w twoim 

otoczeniu? 

 

Chciałabym podzielić się moim doświadczeniem: Pod koniec naszego letniego obozu 

spotkaliśmy się w naszym kościele z ukraińskimi uczestnikami obozu. Podziękowałem im za 

miłość, jaką okazali w trakcie trwania obozu. W tej miłości - tak powiedziałem - Bóg działał i 

działa, bo ON jest miłością. Późnym wieczorem napisała do mnie Ukrainka: „Dziękuję za ten 

wspaniały czas. Poczułam w sobie taki głęboki spokój. Wrócę na Ukrainę, ale pomyślałam o 

tym, żeby tu zostać, ponieważ odkryłam tu życie, jakiego wcześniej nie znałam”. 

 

Opowiedz swoim przyjaciołom o chwilach, kiedy poczułeś bliskość ukrytego Boga. 

To wymaga odwagi. A jeśli chcesz, możesz również podzielić się z nami swoimi 

doświadczeniami w aplikacji „go4peace” pod przyciskiem „odkryj i napisz”. 

 

Tomáš mówi: „Kończy się dla mnie szczególny rok. Widziałem wiele dobrych i 

trudnych rzeczy. Kiedy było ciężko, przypominałem sobie, że zawsze mogę kochać, nawet w 

trudnych chwilach. Więc po prostu okazywałem miłość. Często miałem wrażenie, że Jezus tam 

jest. Narodził się na nowo przez miłość. I ON dał mi światło na dalsze kroki. To jest Boże 

Narodzenie. Jezus mieszkał wśród nas. I chce dzisiaj mieszkać wśród nas. Jezus chce przyjść! 

Jesus wants to reach you! - Życzę Wam szczęśliwych i błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia. Niech ON się na nowo narodzi dla nas w wielu miejscach na ziemi. Pozostańmy 

razem w kontakcie! 

 

 

 

W imieniu Zespołu go4peace   Meinolf Wacker 


