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Straks rettet hun seg opp.                 
                              (Lk 13,13)                                                                                                                                                                                                                      
___________________________________ 

                 Rett deg opp! 

                     Straighten up! 

 

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

 

 

 

 

Kjære venner av Ordet, 

  

 Noe tungt og vanskelig hadde skjedd i livet hennes. Nå lå det som er tung byrde over 

hennes sjel. Så tunge kjente hun det at hun hadde blitt krumbøyd, hun kunne ikke lenger rette 

seg opp. Hun hadde ikke kunnet dele dette med noen. Alene slepte hun seg igjennom livet. 

Med sin krumbøyde rygg kunne hun bare se ned. Hun hadde ikke kunnet gå oppreist på 18 år. 

Slik kunne hun ikke se noen andre, og andre kunne ikke se henne inn i øynene.  

 

 Tilfeldigvis kom Jesus en dag forbi der hun bodde. Når han så henne nølte han ikke 

med ta kontakt med henne. Han ropte henne til seg med en gang. Hans blikk var verken 

dømmende eller avvisende. Når hun erfarte hans kjærlige blikk følte hun at alt det som hadde 

vært var over. Dette ansiktet dømte henne ikke snarere reiste det henne opp. «Kvinne, du er 

løst fra din sykdom,» kunne hun høre ham si, og hun kjente hans hender på sitt hode. En slik 

omsorgsfull nærhet hadde hun ikke opplevd på 20 år. I denne stunden kjenner hun seg 

fornyet, og det som hadde tynget henne i alle år ble borte. Hun rettet seg opp!  

 

 Vi tok våre første skritt inn i det krigsherjede Bosnia. Jeg dro ut på dette eventyret 

sammen med en ung kvinne og en ung mann. Underveis hadde vi masse tid til å prate. Men da 

vi kom fram sto vi målløse midt i de ødelagte landsbyene. Overalt satt det gamle mennesker 

foran ruinene. Hvor skulle vi begynne? «Kjærligheten kan bare elske», sa jeg. La oss begynne 

der nøden er størst. Slik var det go4peace-eventyret begynte. Mot slutten av dette året mottok 

jeg en kort hilsen fra den unge kvinnen: «Takk for tiden vår sammen i Bosnia. Før denne 

opplevelsen befant jeg meg i et dypt sjelelig mørke. Nå har jeg bestemt meg for å velge livet.» 

Jeg forsto hvor skjørt livshåpet til den unge kvinne hadde vært. Den felles innsatsen vi hadde 

gjort for andre, ga henne nytt mot! Rett deg opp! - Straighten up! 

  

For go4peaceTeamet   Meinolf Wacker 


