
 

 

 
Май 2022                                            á íslensku          

Enginn hefur nokkurn tíma séð 

Guð. Ef vér elskum hver annan, þá 

er Guð stöðugur í oss og kærleikur 

hans er fullkomnaður í oss!  
(1Jh 4,12)                                                                                                                                                                                                                          

______________________________________ 
Guð þarfnast þín! 

God needs you! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

  

Kæru vinir go4peace, 

 

Jesús bjó á jörðinni okkar til að styrkja verkefni Guðs fyrir mannkyn hans. Aðalmálefni 

hans var „Guðs ríki“. Hvert sem hann fór í lífi sínu birtist þetta ríki. Fólk fann fyrir ást og frelsi 

í honum sem læknaði þá og frelsaði þá til að lifa eigin líf. Blindir sáu, haltir gátu gengið og 

holdsveikir læknuðust. 

 

Á þeim stutta tíma sem Jesús var úti meðal manna gaf hann frábært fordæmi um 

ósvikinn kærleika. Fólk lét hann snerta hjörtu sína og þeir fóru með honum. Í skóla lífsins með 

Jesú lærðu þeir hvað raunveruleg, óeigingjörn ást þýðir. Með þessa reynslu í hjarta sínu fóru 

þau út í heiminn eftir dauða Jesú – til Armeníu og Georgíu, til Evrópu og jafnvel til Indlands. 

Þannig að þeir fluttu boðskapinn um kærleika sem vill bara elska til „endimarka jarðar“. Þeir 

tóku þátt í að ljúka verki Guðs. Að elska – af því bara – frjáls – af náð – það er eðli Guðs. Að 

gera það er köllun þín. Guð „þarfnast“ þín fyrir þetta. Gefðu honum jáyrði þitt – á hverjum degi 

að nýju. 

 

Tomáš segir: „Ég var að heimsækja Þýskaland. Það var skömmu eftir flóðið mikla í Ahr-

dalnum. Margir höfðu látist. Mörg hús eyðilögðust. Við lögðum leið okkar til fjölskyldu sem 

við höfðum gert mikið fyrir. Við sátum í stóru herbergi sem var alveg tómt og kalt. Við komum 

með allt sem við þurftum til að fá okkur kaffibolla. Við heyrðum fjölskyldusöguna. Þau sögðu 

frá flóðinu mikla sem hafði tekið allt frá þeim og hafði aðeins skilið þau eftir lifandi – Guði sé 

lof! Við fórum í göngutúr um bæinn. Þetta var eins og í hryllingsmynd. Ég var í litlum hópi 

með dóttur fjölskyldunnar og kærasta hennar. Þau töluðu mjög opinskátt um þarfir sínar og ótta. 

Síðan spurðu þau hvers vegna við vildum gera svona mikið fyrir þau. Ég deildi trú minni á Jesú 

sem er kærleikur og kallar alla til kærleika. Allt var þetta nýtt fyrir henni. Allt í einu ríkti djúpt 

traust á milli okkar. Það snerti þau og opnaði hjörtu þeirra!“ Guð þarfnast þín! — God needs 

you! 

 

fyrir go4peace liðið   Meinolf Wacker 


