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Herre, lær oss å be! 
                                 (Lk 11,1)                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Be om fred! 

Pray for peace! 
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                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

       

 

 

Kjære venner av Ordet, 

 

 Gud hadde blitt viktigere i livet hennes. Stadig fant hun nye  mennesker som hun kunne 

dele troen med. Spesielt godt fant hun ut av det med en annen ung jente - fra et evangelisk 

kirkesamfunn. Hun selv tilhørte den katolske kirke. En kveld møttes de to venninnene hjemme 

hos henne. De begynte å be sammen, først for sine venner og ellers for alle dem som av 

forskjellige grunner lå dem på hjertet. Hun skrev til meg og sa.” Det var så herlig - jeg kunne 

kjenne og merke at Jesus var sammen med oss. I denne stunden var vi to troende som vandret 

sammen og lot Gud snakke til hjertene våre. Og det gjorde meg så lykkelig.” 

 

 Å be, betyr å være sammen med Gud og la hjerte snakke med han. I slike øyeblikk skjer 

det mye med oss. Det er ikke alltid at vi merker det så konkret der og da, men vi kjenner at det 

gjør godt. Vi blir forvandlet! Vi blir tatt inn et et dypt levende fellesskap. Jesu venner erfarte 

ofte dette i samveret med han. En gang ba de han: “Herre, lær oss å be!” De så at Jesus ba og 

dette berørte dem på en slik måte at de ba om å få den samme dybden i sitt eget liv. Jesus lærte 

dem at de kunne henvende seg til Gud slik et barn tar kontakt med sine foreldre ved å si; “Abba” 

- “ Far”, når de skulle be. Gud er både som en kjærlig far, og som en kjærlig mor for oss. 

 

 Derfor går vi til HAM! For å være sammen med han - som et barn leker ved sin mors 

føtter. Der kan vi snakke med Gud vår Far rett fra hjerte. Der finner vi fred for sjelen. Slik blir 

vi alle apostler for fred, og vårt liv blir et budskap om fred. Be om fred! – Pray for peace! 
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