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Jezusi ndaloi. 
                                (Lk 18,40)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Ndalu! 

Stop! 

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

 

 

 

 

Të dashur miq të fjalës, 

 

 Me tre fëmijë të vegjël, ku më i vogli ishte akoma në karrocë, ajo po shoqëronte fëmijët 

në kopësht. Një pjesë e rrugës duhej të bëhej me tram. Me njërën dorë ajo shtynte karrocën dhe 

me tjetrën mundohej të mbante dy fëmijët e tjerë. Shumë stres! Drejtuesi i tramvajit e pa tek po 

afrohej për të marrë tramin, por nuk e priti. Studentja ishte shumë e zhgënjyer dhe e mërzitur. 

Në gjithë këtë mes, u shfaq një grua e moshuar që kishte nevojë për ndihmë. Ajo kishte nevojë 

të blinte një biletë nga automati. Në fillim studentja deshi ta largonte, sepse ishte shumë e 

stresuar me situatën e saj, por pastaj ajo pati mëshirë dhe dëshiroi ta ndihmonte. Ajo tregon: 

“Gruaja e moshuar më dha para për të blerë biletën tek makineria. Pasi e bleva dhe ja dhashë, 

ajo më shtrëngoi në dorë 5 Euro dhe më tha t’i merrja. Ajo më tha se unë kisha një natyrë shumë 

të sjellshme, pasi që e ndihmova pavarsisht se isha me tre fëmijë të vegjël duke udhëtuar. Unë 

u habita shumë. Për një moment të gjitha ndjenjat negative mu larguan dhe ky takim më 

shoqëroi gjatë gjithë ditës dhe ma bëri zemrën të lumtur.” 

 

 Shpesh, një thirrje e një njeriu të panjohur na fton të ndalojmë. Jezusi ka bërë të njëjtën 

eksperiencë në portat e Jerihos. Një i verbër e thirri me zë të lartë. Kështu, Jezusi u ndalua. Ai 

jetoi atë moment me të verbërin dhe bëri atë që ishte për tu bërë në atë moment. Ai e shëroi.  

 

Studentja kishte pasur guximin të ndalonte dhe të dëgjonte kërkesën e gruas së moshuar. 

Ajo nuk e lejoi veten të dominohej nga ndjenjat e saj negative dhe të tërhiqej në problemin e 

vet. Shpesh ja vlen të ndalojmë në xhiron e ditës dhe me vendosmëri të jetojmë momentin 

konkret e të bëjmë atë që është për tu bërë në atë moment. Kjo ndalesë e shkurtër na sjell shpesh 

tek paqja... – Ndalu! – Stop! 
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