
 

 

 
Janúar 2022                                       á íslensku 

Og sjá, Jesús kemur á móti 

þeim!                         (Mt 28,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
_____________________________________ 
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Kæru vinir go4peace, 

 

 Verkefni Guðs með mannkynið var í húfi. Stríð, óréttlæti og ójöfnuður voru daglegt brauð. 

Spámenn höfðu hvatt til iðrunar í mörg ár. Það bar ekki árangur. Þá ákvað Guð að senda Son sinn til 

jarðar. Hann átti að opinbera aftur köllun mannsins til bróðurkærleika. Þannig kom Jesús til jarðar. 

Hann deildi lífi fólks í yfir 30 ár. Við lok lífs síns fann hann að við mennirnir myndum halda áfram að 

þurfa á honum að halda. Svo að af kærleika vildi hann vera hjá okkur að eilífu – falinn, en þó alltaf til 

staðar. Fyrst hitti hann Maríu Magdalenu og nokkrar aðrar konur eftir dauða sinn og gaf þeim þetta 

verkefni: „Farið og segið bræðrum mínum að halda til Galíleu. Þar munu þeir sjá mig!“ (Mt 28, 10). 

Síðan sendi hann þá aftur til Galíleuvatns. Þar áttu þeir heima. Hann vildi vera hjá þeim þar. Hann 

vildi breyta sérfræðingum í fiskveiðum í sérfræðinga um návist Guðs. 

 

 Á árinu 2022 viljum við fylgja þessari miklu ósk Jesú um að vera með okkur í daglegu lífi 

okkar. Við bjóðum ykkur að verða sérfræðingar um dulda nærveru Jesú. Að auki er þessi litla hvatning 

fyrir ykkur í hverjum mánuði sem mun hjálpa ykkur að uppgötva nærveru Jesú. Þetta snýst ekki um að 

trúa á návist Jesú því hann lofaði okkur því. Frekar snýst þetta um að uppgötva hana og upplifa hana. 

Ef hann er til staðar á meðal okkar, þá gerir hann vart við sig í friðinum, ljósinu, eldinum og gleðinni 

sem hann einn getur gefið. Tomaš frá Bořitov (Tékklandi) mun segja í fáum orðum frá reynslu sinni af 

þessari hvatningu, í lok hverrar hvatningar og í myndbandinu í „go4peace appinu“. Hér kemur fyrsta 

reynsla hans – rétt í miðju hversdagslífi hans: 

 

  „Ég var búinn að kaupa mér hamborgara og hlakkaði til kvöldverðarins. Á undan mér var 

vörubíll. Bílstjórinn var villtur og benti mér að stoppa. Hann var að leita að bílastæði yfir nóttina. Ég 

hjálpaði honum að finna hentugan stað í þorpinu. Hann þakkaði mér brosandi. Þegar ég ók áfram datt 

mér í hug að bílstjórinn yrði örugglega svangur. Ég átti samt dýrindis hamborgarann sem ég hlakkaði 

til að borða. Svo ég keyrði aftur að vörubílnum. „Hér er eitthvað að borða! Ég er viss um að þú verður 

svangur!", sagði ég og rétti honum hamborgarann minn. Hann horfði undrandi á mig og brosti 

þakklátur. Svo fór ég heim. Ég fann fyrir svo mikilli gleði í hjarta mínu, jafnvel án hamborgara í 

maganum.“– Uppgötvið Jesú í daglegu lífi ykkar! – Discover Jesus in your daily life! 

 

  fyrir go4peace liðið   Meinolf Wacker 


