
 

 

 
2021 szeptember                                       ungar           

Abban a pillanatban 

fölegyenesedett.                 
                                (Lk 13,13)                                                                                                                                                                                                                      
______________________________________ 

                Húzd ki magad! 

                      Straighten up! 

 

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

 

 

Az Ige kedves Barátai! 

  

Valami súlyos dolog történt a lány életében, ami úgy nyomta a lelkét, mint egy nagy 

teher. Annyira elnehezítette, hogy már nem tudott egyenesen járni. Gondját  senkivel sem tudta 

megosztani, egyedül hordozta terhét. Teljesen meggörbült, tekintete mindig csak a földre 

szegeződött. Már 18 éve nem tudott egyenesen járni, így nem látott senkit, és senki sem nézett 

rá. 

 

Jézus végül csak úgy véletlenül haladt el mellette. Amikor meglátta a lányt, nem félt 

tőle, ellenkezőleg. Az Úr azonnal ránézett és magához hívta. A tekintete nem volt elítélő és 

neheztelő. E szeretetteljes tekintet hatására érezte: Mindennek szabad olyannak lennie, amilyen 

eddig volt. Ez a tekintet nem ítélkezett, inkább megerősítő volt. „Asszony, megszabadultál a 

szenvedésedtől” – hallotta egyszerre csak a nő, és ekkor érezte Jézus kezét a fején. Ilyen 

gyengéd közelség két évtizede nem adatott meg neki. Ebben a közelségben újból magára talált. 

És ami évekig nem volt lehetséges, az hirtelen lehetséges lett: kiegyenesedett!  

   

   Az első lépéseinket a háború sújtotta Boszniában tettük meg. Egy fiatal nővel és egy 

fiatalemberrel indultam el erre a kalandra. Útközben bőven volt időnk beszélgetni. Amikor 

megérkeztünk, szótlanul álltunk a teljesen elpusztult falvakban. Mindenütt idős emberek ültek 

a barakkok előtt. Hol kellett volna kezdenünk? „A szeretet csak szeretni tud!” - mondtam. 

Kezdjük ott, ahol a legnagyobb a szükség. Így kezdődött a go4peace kalandunk. Az év végén 

rövid üdvözletet kaptam a fiatal nőtől. „Köszönöm a Boszniában együtt töltött időt. Ezt az 

élményt megelőzően mély sötétségben voltam. Újra  az élet melett döntöttem!” Megértettem, 

milyen törékeny volt a fiatal nő reményének fonala. A mások iránti közös elkötelezettség új 

bátorságot adott neki! - Húzd ki magad! Straighten up! 

  

A go4peaceTeam nevében                     Meinolf Wacker 


