
 

 

 
November 2020                                       svenska           

När de inte hittade honom, 

vände de tillbaka till Jerusalem 

och letade efter honom där.            
                                (Luk. 2:45)                                                                                                                                                                                                                      
______________________________________ 

Låt det hända! 

Let it happen! 

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

 

 

 

 

Kära Ni, ordets vänner, 

 

 vi var på väg till Balkan och var uppdelade på sex bilar. Vädret blev allt sämre. Vi var 

mitt i Österrike – i djupaste natten. Plötsligen kom det ett oväder över landet. Inom kort tid 

översvämmades vägarna. Motorvägen avspärrades. De andra bilarna separerades från oss. Vi 

körde på en parkeringsplats och väntade. Hur skulle vi hitta de andra igen? Det fanns inga 

mobiler eller GPS-mottagare än. Vi kunde bara stå ut med det som hände just då. Det vi hade 

kvar var de ord som Dietrich Bonhoeffer sa under en svår tid: ”Vår kristendom idag kan bara 

bestå av två saker: att be och att göra det rätta bland människorna.” Vi bad för alla ungdomar i 

bilarna och för dem som körde. När regnet avtog körde vi försiktigt vidare. Några hundra 

kilometer senare återförenades vi – som om vi styrdes av en kärleksfull hand – med alla andra 

bilar på en parkeringsplats. 

 

 En sådan situation upplevde också Maria och Josef. Med sin 12-årige son Jesus hade de 

vallfärdat till Jerusalem. På vägen tillbaka kunde de inte längre se honom. De trodde att han var 

med sina släktingar. Men när de efter en dagsresa inte hittade honom någonstans vände de 

tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där i ytterligare tre dagar. Efter fyra dagar hittade 

de honom. 

 

 Hur svårt är inte det att stå ut med något som inte kan lösas och inte bli galen – av rädsla 

och oro. När vi ber till Gud i sådana ögonblick, berättar om situationen för honom och gör det 

rätta och rimliga, så hjälper det vårt hjärta att hitta fred igen. Och plötsligen kan vi 

förtroendefullt tillåta det som händer just nu. Låt det hända! - Let it happen! 

 

Meinolf Wacker  &  go4peaceTeam 


