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La meg få noe å drikke! 
                                                            (Joh 4,7)                                                                                                                                                                                               
_____________________________________ 

Våg å be! 

Dare to ask! 

 

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

 

       

 

 

Kjære venner av Ordet, 

 

 Hun reiste rundt alene, til fots og hadde bare med seg det aller nødvendigste av utstyr. 

Av og til måtte hun ha vann. Når hun møtte noen langs veien, ba hun om vann. Ofte vek de litt 

sky og usikker unna når hun tok kontakt. Men tilliten vokste når de hørte hva hun ba om: “Kan 

du veres så snill å gi meg litt vann?” Som følge av dette utviklet det seg mang en samtale - små 

dyrebare møter mellom mennesker. 

 

 I sitt evangelium forteller Johannes om et lignende møte. En samaritansk kvinne kom i 

den sterke heten midt på formiddagen til brønnen for å hente seg vann. Hun kom alene, noe 

som var helt uvanlig. Hun var utstøtt, og hadde ingen venninner å gå sammen med. Det virket 

for at hun hadde mislyktes med livet. Jesus ser henne og forstår dette med en gang: Men så er 

det noe som ikke stemmer. Han, en jødisk mann - bryter skikken og bruk i sin tid - og tar kontakt 

med den samaritanske kvinnen og ber henne om en tjeneste: “Gi meg vann og drikke.” En 

dypere samtale kommer i gang på grunn av dette. Kvinnen erfarer - kanskje for første gang i 

sitt liv - ærlighet og ekte nærhet. Hun føler seg møtt og forstått. Dette fyller hjerte hennes med 

en slik glede, at hun glemmer vannet sitt når hun springer tilbake til landsbyen. 

 

Den som med forsiktighet ber om en tjeneste, inviterer samtidig den andre til å kunne 

gi! Slik oppstår det noen ganger uventede øyeblikk av fred og fellesskap som en gave til de 

involverte. Våg å spør! Dare to ask! 

 

for go4peaceTeamet   Meinolf Wacker 

  


