
  

 

 

 
November 2020                                          norsk           

Da de ikke fant ham, vendte 

de tilbake til Jerusalem for å 

lete etter han der.      (Luk 2,45)                                                                                                                                                                                                                      
____________________________________ 

                      Stå i det! 

                   Let it happen! 

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

 

 

 

Kjære venner av Ordet 

 

 Vi var på vei til Balkan og kjørte i kolonne med 6 biler. Været forandret seg raskt til det 

verre. Vi var kommet midt inn i Østerrike og det var i tillegg midt på natten. Ganske plutselig 

kom det et veldig uvær innover landet. Innen kort tid ble bilveiene oversvømt. Autobanen ble 

stengt av, og bilkolonnen vår ble splittet og vi mistet hverandre av syne. Vi kjørte til en 

parkeringsplass og ventet. Hvordan kunne vi finne de andre? Dette var før mobiltelefonene og 

GPS fantes som hjelpemidler. Det eneste vi kunne gjøre var å holde ut det som akkurat hadde 

skjedd. For oss ble de ordene Dietrich Bonhoeffer sa i tunge tider til støtte: “Vårt kristenliv kan 

bare bestå gjennom dette dobbeltsporet: Igjennom bønnen og igjennom det at vi gjør det som 

er rettferdig for de menneskene vi omgir oss med.” Vi ba for sjåførene og alle ungdommene i 

de andre bilene. Etterhvert som regnet ga seg, kjørte vi forsiktig videre. Etter å ha kjørt hundre 

kilometer, stoppet vi på en parkeringsplass og der - det må ha vært styrt fra en kjærlig hånd fra 

oven - traff vi på alle de andre bilene!  

 

 Maria og Josef opplevde en tilsvarende prøvelse. De var på pilgrimstur til Jerusalem 

sammen med sin 12 år gamle sønn. På tilbakeveien kom han bort for dem. De tenkte i første 

omgang at han hadde slått seg sammen med de andre slektningene sine. Etter å ha reist en hel 

dag uten å finne han igjen, snudde de og dro tilbake til Jerusalem for å lete etter han der. Det 

tok tre dager før de fant han. Tilsammen lette de i fire dager.  

 

 Hvor tungt er det vel ikke å holde ut uvisshet uten å bli aldeles sprø av angst og 

bekymring. Når vi i slike stunder legger alt fram for Gud i bønn og samtidig gjør det en kan i 

den vanskelige situasjonen, hjelper det oss til å finne en fred midt oppe i det hele. Slik kan vi 

fortrøstningsfullt stå i det som nettopp har skjedd. Stå i det! - Let it happen! 

 

for go4peaceTeamet  Meinolf Wacker 


