
 

 
Januar / Januari  2019                           schwed. 
Ingen har större kärlek än den 
som ger sitt liv för sina vänner! 

 (Joh. 15:13) 
______________________________________ 

Förändra någonting! 
Make a change! 

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

 
 
 

Kära Ni, ordets vänner! 
 
 Det var små bitar av evangeliet som hade fallit in i hennes hjärta: ”Bli kvar i mig!” – 
”Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek.” – ”Då skall Fadern ge er vad ni än ber 
honom om i mitt namn.” Så hade hon börjat att älska, att ta hand om andra och att be Gud om 
allt som hon behövde för detta. På det viset började evangeliets äventyr för henne – Mihaela 
från Slovenien. 
 

Hon träffade en ung fattig mor med ett sjukt barn. Den unga modern bad om pengar 
för medicin. Mihaela blev mycket rörd av den här kvinnans nöd. Hon skrev i flera grupper 
och bad om lite pengar för den unga modern och hennes barn. Den här konkreta kärleken som 
Mihaela hade, det att hon tog hand om en främmande människa, det berörde många 
människor. Inom kort hade hon fått ihop pengarna för den medicin som behövdes. Mihaela 
berättade: ”Jag var helt överraskad och förstod kraften i Jesu ord. Det var som om Jesus sa: 
’Ge och sedan kommer jag att ge dig allt som du behöver!’ För mig är Jesus som ett tråd som 
all älskande energi från Gud ska flyta igenom fram till mig. Det är så som med en lampa. Men 
du måste tända den för att få den att lysa. Du måste vara uppmärksam!” 

 
Kära Ni, ordets vänner, när vi är såhär uppmärksamma, när vi är liksom ”online”, och 

blir till en gåva för andra, då kommer våra händer att vara tomma och Gud kan fylla dem 
igen. Med detta börjar Guds äventyr. HAN bjuder oss att helt lita på HONOM och HANS 
kraft – genom alla utmaningar som livet ställer oss inför varje dag. HAN vill att vi ska få rika 
gåvor och göra någonting tillsammans med oss! Därför måste vi tända förtroendets lampa och 
bli till en gåva. Det är ett litet steg som gör STORA förändringar. Alltså: Förändra 
någonting! Make a change! 
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