
 

 

 
 

Desember  2019                                     norweg. 

Min fred gir jeg dere!                                  

                                                           (Joh 14,27)                                                                                                                   
______________________________________            

Bygg broer! 

Build bridges! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 

 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

Kjære venner av Ordet. 

 

To unge jenter fra Norge gjestet vår by. De hadde hørt om go4peace og ville gjerne besøke 

oss for å få vite mer om arbeidet vårt. Så jeg inviterte dem sammen med noen andre ungdommer 

fra fredsarbeidet til å ta ein is sammen med oss. Niko deltok også denne kvelden.  

 

Vi fikk fort god kontakt med jentene. Vi pratet, spøkte og lo. Etter to timer løste gruppen 

seg opp, men både de skandinaviske jentene og Niko var blant den som  kunne bli lenger. Neste 

dag sendte jeg Niko en mail og spurte hvordan kvelden hadde forløpt videre. 

„Vi fikk ein veldig fin samtale!“, kunne jeg lese i svaret fra Niko. Vi kom inn på hvilke 

tanker vi har om Gudstro,  og vi var ganske åpenhjertige med hverandre.  En av de tilstedeværende 

kunne fortelle at han ikke klart å tro på Gud i det hele tatt.  I denne situasjonen skjønte jeg at det 

ikke var noe poeng i å bruke mange ord, men heller bare lytte og ta del på den måten. Det oppsto 

et godt rom imellom oss der de som satt ovenfor hverandre kunne komme ut med alle tanker om 

tvil og tro som de bar på. Jeg kunne rett og slett kjenne at Gud var tilstede i denne stunden. Vi 

kjente på en fred, i oss selv, med hverandre og ja, jeg vil si med Gud.“ 

 Kjære venner av Ordet, Niko trakk seg tilbake for å gi de andre rom. Slik kunne de andre 

utøse sitt hjerte og uttrykke alle tankene de hadde. På dette viset fant de fred med seg selv. Etterpå 

kjente de på noe som ikke var der i begynnelsen. Kan dette „noe“ også vere en „noen“? Gud – 

skjult i den freden som Han har lovet oss i gjennom Jesus? Jeg er overbevist om at når vi møter 

vår neste på det de har mest behov for der og da, skaper vi fred og gir rom for den store 

Fredsstifteren slik at Han kan virke igjennom oss. Å lære seg å elske sin neste, lønner seg. Bygg 

broer! Build bridges! 

for On Word teamet   Meinolf Wacker 


