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» ... in se naselila med 

nami.«                   (Janez 1,14 ) 

______________________________________ 

Jezus te želi doseči! 

Jesus wants to reach you! 

 

 
                 Contact:            Meinolf Wacker 
                                           Church Square 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobile: +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage www.go4peace.eu 

 

Dragi prijatelji go4peace, 

 

letos smo bili na potovanju skupnega odkrivanja. Iskali smo Jezusa, ki želi prebivati 

med nami. Odkritje, da po svoji smrti na Zemlji Jezus živi še naprej, pripada Mariji Magdaleni, 

Jezusovi materi Mariji, Petru, Tomažu in mnogim drugim pred 2000 leti. Ta zgodba odkritja je 

veljavna kar nekaj časa. Še bolje pa je, če uspemo do nje priti tudi sami. Ob koncu tega leta se 

lahko vprašamo: »Smo odkrili skritega Jezusa, ki prebiva med nami?« 

 

Rad bi delil svojo izkušnjo. Ob začetku letošnjega poletnega tabora smo se srečali z 

udeleženci ukrajinskega tabora v naši cerkvi. Zahvalil sem se jim za vso ljubezen, ki so jo delili 

na taboru. »V tej ljubezni,« sem rekel in nadaljeval: »je Bog in dela med nami, ker ON je 

ljubezen.« Pozneje tistega večera mi je ženska iz Ukrajine napisala: »Hvala za čudovite 

trenutke. Začutila sem globok mir v sebi. Vrnila se bom v Ukrajino, vendar sem se zaustavila 

ob premisleku, ali naj ostanem tukaj, ker sem odkrila življenje med nami, ki ga prej nisem 

poznala.« 

 

Povejte svojim prijateljem o trenutkih, ko ste začutili skritega Boga v bližini. To zahteva 

pogum in če želite, delite svojo izkušnjo z nami v aplikaciji »go4peace« s pritikom na gumb 

»discover and write« (odkrivaj in zapiši). 

 

Tomáš pravi: »Zaključuje se zame posebno leto. Doživel sem mnogo lepih in tudi 

mnogo težkih stvari. Ko je bilo pretežko, sem se spomnil, da lahko še zmeraj ljubim, še posebno 

v težkih trenutkih. Zato sem naredil ravno to. Pogosto sem imel vtis: »Jezus je tukaj. Prerojen 

je preko ljubezni in ON mi daje luč za naslednje korake. To je božič. Jezus je prebival med 

nami in ON se želi naseliti med nami danes. Jezus želi priti! Jezus te želi doseči! – Želim vam 

blagoslovljen Božič. Naj se vedno prerodi med nami v različnih koncih sveta. Ostanimo 

povezani!«  

 

Za ekipo go4peace Meinolf Wacker 


