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Ingen har noen gang sett Gud; men 

dersom vi elsker hverandre, blir Gud i 

oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.                
                                (1 Joh 4,12)                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Gud har bruk for deg! 

God needs you! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
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                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
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Kjære venner av go4peace, 

 

Jesus levde på vår jord for å openbare og styrke Guds prosjekt. Det som lå han på 

hjertet var «Guds rike». Overalt hvor livet førte han manifesterte Gud rike seg. Menneskene 

han møtte kjente at han hadde en spesiell kjærlighet og frihet som frigjorde de fra deres egne 

plager i livet. Blinde kunne se, lamme kunne gå og spedalske ble helbredet.  

 

I den korte tiden Jesus levde på jorden, ga han glimrende eksempler på ekte kjærlighet. 

Mange ble dypt berørt og ville følge ham. I livets skole med Jesus lærte de hva ekte 

betingelsesløs kjærlighet betyr. Med disse erfaringene i hjertet reiste vennene hans, etter Jesu 

død ut i verden, til Armenia og Georgia, til Europa og til og med til India. Slik brakte de 

budskapet om den kjærligheten som bare vil elske uten å vente noe tilbake til «verdens ende». 

De deltok i fullbyrdelsen av Guds verk. Ganske enkelt ved å vise kjærlighet – i frihet -  ved 

nåde -  det er Guds vesen. Dette er også ditt kall. Til dette «trenger» Gud deg. Gi han ditt – Ja 

– hver dag på nytt.  

 

Tomáš forteller: „Jeg var på besøk i Tyskland. Dette var kort tid etter den store 

flommen i Ahrtal. Mange mennesker hadde dødd og mange hus var ødelagt. Vi dro til ein 

familie som vi kjente fra før  og som vi hadde ytt mye hjelp til tidligere. Vi traff dem i ett rom 

som var kalt og ødelagt. Vi hadde tatt med alt som var nødvendig for å kunne lage kaffe. Vi 

fikk høre familiens historie. De fortalte om den store flommen som hadde tatt fra den alt, 

bortsett fra livet – og takk Gud for det. Vi gikk en tur igjennom byen. Det vi fikk se var 

skrekkelig. Jeg gikk i en litt mindre gruppe sammen med datteren i huset og kjæresten hennes. 

De fortalte åpent om sin angst og nød. Så spurte de oss om hva som var grunnen til at vi 

brydde oss om dem på den måten vi gjorde. Jeg fortalte om min tro på Jesus, han som er 

kjærlighet og som kaller til kjærlighet. Alt dette var nytt for datteren. I mellom oss oppsto det 

en dyp tillit. Noe rørte ved dem og åpnet deres hjerter!“ Gud har bruk for deg! – God needs 

you! 
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