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Réttu úr þér!
Straighten up!

Kæru vinir orðsins,
eitthvað þungbært hafði gerst í lífi hennar. Nú hvíldi þetta eins og mikil byrði á sál hennar.
Það þyngdi hana svo mikið að hún gat ekki lengur gengið upprétt. Hún hafði ekki getað deilt því
með neinum. Hún dróst ein í gegnum lífið. Hún var orðin mjög bogin. Augu hennar horfðu alltaf
niður á gólfið. Hún hafði ekki getað staðið upprétt í 18 ár. Þannig að hún sá engan lengur og
enginn horfði á hana.
Það var meira fyrir tilviljun að Jesús fór framhjá henni. Þegar hann sá hana hafði hann
ekki sýnt neina feimni. Þvert á móti. Hann leit strax á hana og kallaði á hana. Hann horfði ekki á
hana af dómhörku og með gremju. Undir augnaráði hans fann hún: Nú get ég gleymt öllu sem
áður var. Þetta augnaráð dæmdi ekki, heldur rétti það við. „Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn.“
Hún fær að heyra það og þá finnur hún hendur Jesú á höfði sínu. Enginn hafði nálgast hana af svo
mikilli blíðu í nærri tvo áratugi. Í þessari nálægð finnur hún sig á ný. Og það sem hafði ekki gerst
í mörg ár gerist allt í einu: Hún réttir úr sér!
Fyrstu skref okkar inn í stríðshrjáða Bosníu stóðu fyrir dyrum. Ég lagði upp í þetta
ævintýri með ungri konu og ungum manni. Við höfðum mikinn tíma til að tala saman á leiðinni.
Þegar við komum stóðum við orðlaus í algjörlega eyðilögðum þorpum. Gamalt fólk sat alls staðar
fyrir framan hreysi sín. Hvar eigum við að byrja? „Ást getur bara elskað!“ sagði ég. Byrjum bara
einhvers staðar þar sem þörfin er mest. Þannig byrjaði go4peace ævintýrið. Í lok ársins fékk ég
stutta kveðju frá ungu konunni. „Þakka þér fyrir samverustundirnar í Bosníu. Fyrir þessa reynslu
var ég stödd í miklu myrkri. Ég hef tekið nýja ákvörðun fyrir lífstíð!“ Ég skildi hversu viðkvæmur
vonarþráður ungu konunnar hafði verið. Sameiginleg skuldbinding við aðra hafði veitt henni nýtt
hugrekki! – Réttu úr þér! Straighten up!
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