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Jeg er med dere alle dager 

inntil verdens ende! 
                                (Mt 28,20)                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Vær modig! 

Encourage! 

 

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

 

       

Kjære venner av ordet, 

 

 Usikker og nølende kom han mot henne. En student med fremmedartet utseende nærmet 

seg henne som var en godt innkjørt og hjemmevant i studentbyen. Han lette etter en adresse og 

lurte på om hun visste hvordan han skulle komme seg dit. Heller ikke hun kjente til adressen, 

men hun fisket opp mobilen sin fra lommen og søkte opp adressen på google-Maps. Mannen 

snakket lite engelsk så hun tok et stykke papir og tegnet en veibeskrivelse til han. Takknemlig 

og litt rørt klarte den unge mannen å formidle at “så mye tid og konkret hjelp er det første gang 

noen har gitt meg her i landet”. 

 

  At noen kjenner og opplever: Du er ikke alene! Det var Jesus sin vei. “Når noen tvinger 

deg til å gå en mil med han, gå da to mil med han!” sa jesus til vennene sine. Når noen ikke 

finner veien, hjelp han så han finner frem dit han skal. Og når Jesus etter oppstandelsen ble tatt 

opp til sin himmelske Far, kjente han at disiplene trengte han i fortsettelsen. Han ga dem et løfte 

som gjelder til alle tider: “Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! (Matt 28,20) 

 

  Stående foran en tom Petersplass sa Pave Frans den 27 mars 2020: “ Noe av det som 

gjør mest vondt, oss imellom, i våre familier, er når vi får høre: “Bryr du deg ikke om meg?” 

Det er en sårende setning, den utløser storm i hjertet.” 

Erfaringen av å være betydningsfull for noen, ikke føle seg alene i verden, bringer håp og fred. 

 

  La oss ikkje overlate våre medmennesker til seg selv. Men hjelpe vår neste med det han 

eller hun trenger akkurat nå! Vær modig! Encourage! 

 

for go4peaceTeamet,  Meinolf Wacker 


