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Ingen har større kjærlighet 
enn den som gir sitt liv for 
sine venner.               (Joh 15,13)                            
_______________________________________           

Gjør en forskjell! 
Make a change! 

 

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

 
 

Kjære venner av Ordet, 
 
Bruddstykker fra evangeliet dukket opp i hjertet hennes: “ Bli i meg!” - ” Hvis dere 

holder mine bud, blir dere i min kjærlighet” - “...da be om hva dere vil, og dere skal få det.” 
Dette inspirerte henne til å begynne å engasjere for andre i kjærlighet. Hun ba til Gud om alt 
hun trengte for å klare dette. Slik begynte det evangeliske eventyret for Mihaela frå Slovakia. 
 

Hun møtte ei fattig ung mor med et barn som var alvorlig syk. Den unge mora ba om 
penger til medisiner. Mihaela ble berørt av plakaten til den den unge mora. Hun ba om litt 
penger i forskjellige samenhenger til understøttelse for den fattige mora og hennes barn. Den 
kjærligheten Mihaela viste for dei to fremmede menneskene berørte mange rundt henne. 
Innen kort tid hadde hun den nødvendige summen for å kunne skaffe til veie den viktige 
medisinen til barnet. Mihaela forteller at hun selv ble veldig overrasket over hvor lett dette 
gikk, og forsto at det var ved kraften til Jesu ord dette hadde skjedd. Jesus seier: Gi! “Og jeg 
vil gi dere alt dere trenger!” Hun sier videre: «For meg er Jesus som en strømførende ledning. 
Gjennom denne kommer Guds kjærlighets kraft strømmende igjennom til meg. Det kan 
sammenlignes med ei lampe. men du må skru den på for at den skal virke! Du må vere 
tilkoblet, stikke inn kontakten!» 
 

Kjære venner av Ordet, når vi er tilkoblet - “online” blir vi gitt gaver fra himmlen som 
vi gir videre. Slik vil våre hender alltid være tomme slik at Gud kan fylle dem på nytt. Slik 
begynner eventyret med Gud. HAN fører oss inn i SIN kraft og lærer oss den totale tillit til 
HAN - i alle utfordringer som livet dag for dag inne. Han gir oss rikelig med gode gaver for at 
vi sammen kan gjøre en forskjell! Derfor gjelder det at lampen med tillit til Gud er  påskrudd 
for at vi skal kunne gi oss selv til arbeidet i hans rike. Det handler om å ta små skritt for at 
STORE ting kan skje. Altså: Gjør en forskjell! Make a change!   
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