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„Ona se ihned vzpřímila.“                           
                                (Lk 13,13)                                                                                                                                                                                                                      
_____________________________________ 

Vzpřim se! 

Straighten up! 
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Milí přátelé go4peace, 

 

 v jejím životě se přihodilo něco těžkého. Nyní jí to na duši tížilo jako velké 

břemeno.Tolik ji to sužovalo, že nedokázala jít vzpřímeně dál. Nemohla to s nikým sdílet. 

Vláčela se svým životem zcela sama. Celá se zkřivila. Její pohled padal víc a víc k zemi. Už 

18 let nezvládala jít vzpřímeně. Nikoho neviděla a nikdo se nedíval na ni.  

 

 Ježíš šel kolem ní spíš úplnou náhodou, Když ji viděl, nedíval se na ni s odporem. 

Naopak. Okamžitě ji zavolal k sobě. Jeho pohled nebyl odsuzující ani rozzuřený. Pod jeho 

pohledem plným lásky cítila: Všechno, co bylo, smí tak být. Tento pohled nesoudil, spíše 

povzbuzoval. „Ženo, jsi vysvobozena od svého utrpení“, uslyšela a poté cítila Ježíšovy ruce 

na své hlavě. Taková jemná blízkost ji nebyla darována už dvě desetiletí. V této blízkosti si 

připadala úplně jako nový člověk. A to, co roky nebylo možné, najednou šlo: Vzpřímila se! 

 

 Naše první kroky do válkou zničené Bosny nastaly. Toto dobrodružství jsem podnikl s 

jednou mladou ženou a mladým mužem. Cestou jsme měli spoustu času mluvit. Když jsme 

přijeli, stáli jsme zcela mlčky v úplně zničených vesnicích. Všude před baráky seděli staří 

lidé. Kde jsme měli začít? „Láska může jen milovat!“ řekl jsem. Někde jsme jednoduše začali, 

kde to bylo nejnutnější. Tak začalo dobrodružství go4peace. Na konci roku jsem obdržel od 

mladé ženy krátký pozdrav. „Děkuji za náš společný čas v Bosně. Před touto zkušeností jsem 

byla hluboko v temnotě. Pak jsem se ale nově rozhodla pro život!“ Rozuměl jsem, jak tenká 

byla nitka naděje této mladé ženy. Společné nasazení pro druhé ji vložilo novou odvahu. -

Vzchop se! - Straighten up! 

  

za go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


