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„ … och bodde bland 

oss!“                       (Joh. 1:14 b) 
______________________________________ 

Jesus vill nå dig! 

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 

 

Kära vänner till go4peace, 

 

under året som gått har vi gjort en gemensam upptäcktsresa. Vi har letat efter Jesus, efter 

honom som vill leva mitt ibland oss. Den här upptäckten, att han fortfarande lever efter sin 

irdiska död, den gjorde Maria Magdalena, Maria, Jesu mor, Petrus, Tomas och många andra för 

2000 år sedan. Den här upptäcktshistorien har betydelse för alltid. Den vill upplevas 

personligen. Därför står den här frågan vid årets slut: När gjorde du under det här året 

upptäckten att Jesus var dold mitt ibland er? 

 

Jag vill berätta om min erfarenhet: Vid slutet av årets sommarläger träffades vi med 

några ukrainska deltagare i vår kyrka. Jag tackade dem för kärleken som de hade investerat i 

lägret. I den här kärleken – så berättade jag – var och är Gud verksam, för HAN är kärleken. 

Sent på kvällen skrev en ukrainska till mig: ”Tack för den här underbara tiden. Jag har känt en 

så djup fred inom mig. Jag kommer att resa tillbaka till Ukraina, men jag ertappade mig själv 

med tanken att vilja stanna här, för att jag har upptäckt ett liv bland oss som jag inte kände till 

innan.” 

 

Berätta för dina vänner om de ögonblick då du kände att den dolde Gud var nära. Det 

behövs mod för detta. Och om du känner för det får du gärna dela av din erfarenhet med oss i 

appen ”go4peace” genom att trycka på knappen ”Discover & Write”. 

 

Tomáš berättar: „Det har varit ett särskilt år som kommer till sitt slut nu. Jag har haft 

många fina och även svåra upplevelser. När det blev besvärligt påmindes jag om att jag kan 

alltid älska, särskilt i svåra ögonblick. Och då var det helt enkelt det jag gjorde. Ofta fick jag 

intrycket: Jesus är där. HAN är född på nytt genom kärleken. Och HAN har gett mig ljuset för 

mina nästa steg. Detta är julen. Jesus bodde bland oss. Och HAN vill bo bland oss idag. Jesus 

vill nå dig! Jesus wants to reach you! – Jag önskar er en god och välsignad jul. Må han födas 

på nytt på många platser på jorden bland oss. Låt oss hålla kontakten!“ 
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