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„ … és közöttünk 

lakozott!“              (Jn 1,14 b) 

______________________________________ 

Jézus meg akar érkezni! 

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 

 

A go4peace kedves Barátai! 

 

Ebben az évben együtt jártunk a felfedezések útján. Kerestük Jézust, aki közöttünk akar 

élni. Erre a hatalmas dologra, hogy Ő a földi halála után tovább él, 2000 évvel ezelőtt Mária 

Magdolna, Mária, Jézus anyja, Péter, Tamás és sokan mások jöttek rá. E felfedezés minden 

időben érvényes, személyessé akar válni a mi életünkben is. Így az év végén a kérdés a 

következő: Mikor fedezted fel idén, hogy Jézus elrejtőzve közöttünk van?  

 

Szeretném megosztani a tapasztalataimat: Az idei nyári táborunk végén a 

templomunkban találkoztunk a táborban résztvevő ukrán társainkkal. Megköszöntem nekik azt 

a szeretetet, amit a tábor folyamán kinyilvánítottak. Ebben a szeretetben - mondtam nekik - 

Isten munkálkodott és munkálkodik, mert Ő maga a szeretet. Késő este egy fiatal ukrán lány 

ezt írta nekem: „Köszönöm ezt a csodálatos időt. Olyan mély békét éreztem a lelkemben. Vissza 

fogok menni Ukrajnába, de azon kaptam magam, hogy itt akarok maradni, mert felfedeztem 

közöttetek egy olyan életet, amit korábban nem ismertem." 

 

Mesélj a barátaidnak azokról a pillanatokról, amikor azt érezted, hogy a rejtőzködő Isten 

közeledik Hozzád. Igen, ehhez bátorság kell. És ha szeretnéd, oszd meg velünk tapasztalataidat 

a „go4peace“ alkalmazásban a „discover and write“ gombot használva.  

 

Tomáš a következőket osztotta meg velünk: „Számomra egy különleges év közeledik a 

végéhez. Sok szépet és sok nehéz dolgot is megtapasztaltam. Amikor a dolgok nehézzé váltak, 

eszembe jutott, hogy mindig tudok szeretni, még a nehéz pillanatokban is. És akkor egyszerűen 

csak így tettem. Gyakran az volt az érzésem: Jézus itt van, újjászületett a szeretet által. És Ő 

adta nekem a fényt a következő lépésekhez. Ez a karácsony. Jézus közöttünk lakott. És Ő ma 

is közöttünk akar lakni. Jézus meg akar érkezni közénk! Jesus wants to reach you! - Boldog 

és áldott karácsonyt kívánok nektek. Szülessen mindig újjá közöttünk a Föld számos pontján. 

Maradjunk lélekben együtt!" 

 

a go4peaceTeam nevében   Meinolf Wacker 


