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Genast kunde hon räta på sig.
(Luk. 13:13)
______________________________________
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Räta på dig!
Straighten up!

Kära vänner till go4peace,

något sorgligt hade hänt i hennes liv. Nu låg det som en tung börda på hennes själ. Det
belastade henne så mycket att hon inte längre kunde gå upprätt. Det fanns ingen som hon
kunde dela detta med. Ensam släpade hon sig fram genom livet. Hon hade blivit krokryggig.
Hennes blick föll alltid ner på marken. Hon hade inte kunnat räta på sig i arton år. Det fanns
ingen som hon såg och ingen som såg på henne.
Det var lite av en slump att Jesus passerade henne. När han såg henne visade han inte
någon blyghet. Han såg henne omedelbart och kallade på henne. Hans blick var inte dömande
eller långsint. Under hans kärleksfulla blick kände hon: Allt får vara så som det är. Den här
blicken dömde inte, tvärtom rätade den upp. ”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, får hon
höra och sedan känner hon Jesu händer på sitt huvud. En så varsam närhet hade hon inte fått
känna sedan två årtionden. I den här närheten hittar hon tillbaka till sig själv. Och det som inte
var möjligt under många år är möjligt nu: Hon kan räta på sig!
Det var dags för våra första steg in i det krigsförstörda Bosnien. Jag skulle börja det
här äventyret tillsammans med en ung kvinna och en ung man. På vägen hade vi mycket tid
att prata med varandra. När vi kom fram stod vi mållösa i byar som var helt förstörda.
Överallt satt det gamla människor framför barackerna. Var skulle vi bara börja? ”Kärleken
kan bara älska!” sa jag. Låt oss bara börja någonstans där nöden är störst. Så här började
äventyret med go4peace. Vid årets slut fick jag en kort hälsning från den unga kvinnan. ”Tack
för vår gemensam tid i Bosnien. Innan den här erfarenheten var jag djup inne i mörkret. Efter
det valde jag livet igen!” Jag fattade hur tunn den unga kvinnans tråd av hopp måste ha varit.
Det gemensamma engagemanget för andra hade givit henne ny mod! – Räta på dig!
Straighten up!
Meinolf Wacker
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