
 

 

 
September  2021                              slovenščina 

»…in takoj se je vzravnala 

…«                                         (Luka 13,13)         
______________________________________ 

                   Vzravnaj se! 

                  Straighten up! 

 
 

 

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

 

                                                Dragi prijatelji go4peace, 

 

         nekaj resnega se je zgodilo v njenem življenju. Zdaj je ležalo na njeni duši kot težka 

utež. Tako jo je obremenjevalo, da se je le s težavo trudila hoditi vzravnano. O tem ni 

govorila z nikomer. Skozi življenje se je prebijala samostojno. Njeno telo je bilo upognjeno; 

že 18 let ni bila zmožna hoditi pokonci. Njen pogled je bil pritrjen na tla. Nikogar ni mogla 

videti in nihče ni pogledal nje.  

 

       Do Jezusa je prišla po naključju. Ko jo je videl, se ni niti malo obotavljal, prav nasprotno: 

takoj jo je pogledal in jo ogovoril. Njegov pogled ni bil ne obsojajoč ne ogorčen. Izza 

njegovega ljubečega pogleda je čutila: vse, kar je bilo, je bilo dopuščeno. Ta pogled ni 

poniževal, ravno obratno: dvigoval je. Slišala je Jezusa reči: »Žena, rešena si svoje bolezni.« 

In nato je občutila njegove dlani na svoji glavi. Tako nežne bližine še ni izkusila v dveh 

desetletjih in kar je bilo mnoga leta nemogoče, je nenadoma postalo mogoče. Zdaj je stala 

vzravnano!  

 

          Bili smo tik pred tem, da naredimo prve korake v vojno razdejano Bosno. Na to 

dogodivščino sem se odpravljal skupaj z dvema mladima: eno žensko in enim moškim. 

Na potovanju smo imeli veliko časa za pogovarjanje. Ko smo prispeli, smo čisto obnemeli ob 

pogledu na popolnoma razdejane vasi. Ljudje so sedeli pred uničenimi stavbami. Nismo 

vedeli, kje začeti! »Ljubezen se lahko uresniči samo skozi ljubezen,« sem rekel. Naj bo naš 

začetek tam, kjer je trpljenje največje. Začela se je dogodivščina go4peace. Ob koncu leta sem 

prejel kratko sporočilo mlade sodelavke: »Hvala za naš čas v Bosni. Pred to izkušnjo sem bila 

v temi. Zdaj sem se odločila, da spet zaživim!« Razumel sem, kako je morala biti tanka njena 

nitka upanja. Njeno zavzemanje za druge ji je dalo nov pogum! ‒ Vzravnaj se! – Straigthen 

up! 

                         Za go4peaceTeam                 Meinolf Wacker 

 
 


