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Jesus stanset opp. 
                                (Lk 18,40)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Stans opp! 

Stop! 

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

 

 

 

Kjære venner av Ordet, 

 

 Med tre barn- den minste ennå i barnevogn -  strevde hun seg avgårde til barnehagen. 

Deler av veien måtte hun ta med T - banen. Opp til perrongen skyvde hun  barnevognen med 

den ene hånden, mens hun hadde de to andre barna i den andre hånden. For et stress! Togføreren 

så i speilet at hun kom, men kjørte likevel avgårde rett foran nesen på henne. Den unge 

studerende moren følte seg helt utslitt og ble sint og sur. Hun kjente at det kokte innvendig. 

Hun var nær ved å eksplodere….. men midt i dette følelsesmessige kaoset kom det en eldre 

svaksynt dame bort til henne og ba om hjelp. Hennes første innskytelse var å avvise 

forespørselen hennes. “Men av ene eller annen grunn ombestemte jeg meg og hjalp henne 

likevel”, forteller den unge moren. “Den gamle damen gav meg penger slik at jeg kunne kjøpe 

en billett til henne. I det jeg gav henne billetten i retur etter endt oppdrag, så hun på meg å sa: 

“Du har slikt et vennlig vesen. Til tross for at du har tre små barn å ta deg utav, klarte du å 

hjelpe meg i tillegg.” Så rakte hun meg en 50 lapp og ba meg om å ta den. “Jeg ble overrasket 

og litt satt ut. På et blunk var min tidligere harme forduftet. Møtet med den gamle damen preget 

meg igjennom hele resten av dagen og gjorde meg lett og glad. 

 

 Ofte kan andres spørsmål og åpenbare behov få oss til å stanse opp. Jesus hadde en 

tilsvarende erfaring på veien til Jeriko. En blind mann ropte høyt etter han og Jesus stanset opp. 

Han var oppmerksom mot mannen og gjorde det han kunne for å hjelpe han. Mannen ble 

helbredet og fikk synet tilbake.   

 

Den unge studerende trebarnsmoren viste også mot og styrke til å stanse opp og være 

imøtekommende mot den gamle damen. Hun lot seg ikke ødelegge av negative følelser, men 

hentet seg inn og viste omsorg for den som trengte henne. Det er godt å stanse litt opp, midt i 

den travle hverdagen for å kunne se og imøtegå det som måtte komme av oppgaver på din vei. 

Slike små stopp, fører oss tilbake til fredens stier. – Stopp opp! – Stop! 
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