
 

 

 
Wrzesień 2021                                   po polsku        

...natychmiast wyprostowała się… 
                                                          (Łk 13,13)                                                                                                                                                                                                                      
_____________________________________ 

                Wyprostuj się! 

                     Straighten up! 

 

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

 

 

 

 

Kochani Przyjaciele Słowa, 

 

   w jej życiu wydarzyło się coś trudnego i było wielkim ciężarem na jej duszy. To 

uciskało ją tak bardzo, że nie mogła już nawet chodzić w pozycji wyprostowanej. Nie była w 

stanie podzielić się tym z nikim. Wlokła się samotnie przez życie i była coraz bardzo 

pokrzywiona.  Oczy miała zawsze opuszczone w dół. Nie była w stanie chodzić w pozycji 

wyprostowanej od 18 lat. Więc nikogo już nie widziała i nikt na nią nie patrzył. 

  

 Jezus przechodził obok niej raczej przypadkowo. Kiedy ją zobaczył, nie okazał 

obojętności. Przeciwnie. Natychmiast spojrzał na nią i przywołał do siebie. W Jego spojrzeniu 

nie było osądzania i niechęci. Przy Jego spojrzeniu pełnym miłości poczuła: to może być 

wszystko, co istniało. To spojrzenie nie osądzało, a raczej prostowało. „Kobieto, jesteś 

uwolniona od swojego cierpienia”, pozwala jej usłyszeć i wtedy czuje ręce Jezusa na swojej 

głowie. Od dwóch dziesięcioleci nie przeżyła takiej delikatnej bliskości. W tej bliskości 

odnajduje się na nowo i to, co przez wiele lat nie było możliwe, nagle dzieje się: prostuje się! 

 

 Rozpoczęliśmy nasze pierwsze kroki w stronę spustoszonej wojną Bośni.  

Wyruszyłem w tę przygodę z młodymi ludźmi, kobietą i mężczyzną. Po drodze mieliśmy 

dużo czasu na rozmowy. Kiedy tam dotarliśmy, stanęliśmy oniemiali w całkowicie 

zniszczonych wioskach. Przed barakami wszędzie siedzieli starzy ludzie. Od czego zacząć? 

„Miłość może tylko kochać!”, powiedziałem. Zacznijmy od miejsca, gdzie potrzeba jest 

największa. Tak rozpoczęła się przygoda z go4peace. Pod koniec roku otrzymałam krótkie 

pozdrowienie od tej młodej kobiety. „Dziękuję za wspólny czas w Bośni. Przed tym 

doświadczeniem byłam w głębokiej ciemności. Podjęłam nową decyzję na całe życie!” 

Zrozumiałem, jak krucha była w niej nić nadziei. Wspólne zaangażowanie na rzecz innych 

dodało jej nowej odwagi!  - Wyprostuj się! Straighten up!  

 

W imieniu Zespołu go4peace   Meinolf Wacker 

 

 


