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„ … й оселилося серед 

нас!“           (Ів 1,14) 
______________________________________ 

Ісус бажає прийти! 

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 

 

Дорогі друзі go4peace, 

 

Цього року ми разом пройшли шлях відкриттів. Ми шукали Ісуса, який хоче жити 

серед нас. Це відкриття, що він продовжує жити після своєї земної смерті, було зроблено 

2000 років тому Марією Магдалиною, Марією - матір'ю Ісуса, Петром, Фомою та 

багатьма іншими. Ця історія відкриття актуальна на всі часи. Він хоче, щоб це стало 

особистою справою. Тож наприкінці цього року питання таке: коли цього року ви 

зробили відкриття, що Ісус був серед вас? 

 

Хочу поділитися своїм досвідом: наприкінці нашого цьогорічного літнього 

табору ми зустрілися з українськими учасниками табору в нашій церкві. Я подякував їм 

за любов, яку вони приклали до табору. У цій любові – так я сказав – Бог діяв і діє, тому 

що ВІН є любов. Пізно ввечері одна українка написала мені: «Дякую за цей чудовий час. 

Я відчула такий глибокий спокій у собі. Я повернулася в Україну, але подумала про те, 

щоб залишитися тут, тому що я відкрила для себе життя, якого раніше не знала». 

 

Розкажіть своїм друзям про моменти, коли ви відчули близькість прихованого 

Бога. Для цього потрібна сміливість. І якщо хочете, ви також можете поділитися з нами 

своїм досвідом у додатку «go4peace» під кнопкою «знайти та написати». 

 

Томаш розповідає: «Для мене закінчується особливий рік. Я бачив багато 

хороших речей і багато важких речей. Коли все ставало важче, я нагадував собі, що 

завжди можу любити, навіть у важкі хвилини. Тож я щойно зробив це. У мене часто було 

враження: Ісус є. Він народжується знову через любов. І ВІН дав мені світло для 

подальших кроків. Це є Різдво. Ісус жив серед нас. І ВІН хоче оселитися серед нас 

сьогодні. Ісус хоче прийти! Ісус бажає прийти! – Бажаю вам щасливого та 

благословенного Різдва. Нехай Він народжується знову і знову серед нас у багатьох 

місцях на землі. Будьмо на зв'язку! 

 

 

від команди go4peace  Meinolf Wacker 

 


