
 

 

 
Octombrie 2020                                       rumän.         

Isus s-a oprit. 
                                 (Lc 18,40)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Oprește-te! 

Stop! 

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

 

 

 

 

Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Cu trei copii - cel mai mic era încă în cărucior - a mers la grădiniță, însă pe o parte din 

drum a trebuit să ia tramvaiul. Cu o mână, împinse căruciorul pe peron, cu cealaltă mână îi ținea 

pe ceilalți doi copii. Stres pur! Șoferul a văzut-o venind în oglindă, și totuși a plecat de sub 

nasul ei. Tânăra studentă a fost total dezamăgită și supărată, clocotea pe interior, era să 

explodeze... În acea clipă, o femeie în vârstă cu deficiențe severe de vedere a venit la ea și i-a 

cerut ajutorul. „La început am vrut să o resping. Dar, din ceva motiv, am decis să o ajut oricum,“ 

povestește tânăra. „Bătrâna mi-a dat bani să-i cumpăr un bilet. Când i-am dat biletul, ea s-a uitat 

la mine și mi-a spus: ‚Aveți o natură atât de prietenoasă. Mulțumesc că m-ați ajutat imediat, 

chiar dacă ați avut cei trei copii cu dumneavoastră.‘ Apoi mi-a întins o bancnotă de 5 euro și 

mi-a cerut să o iau. Eram total nedumerit și uimit. Dintr-o dată, supărarea mea s-a evaporat. 

Această întâlnire m-a însoțit toată ziua și inima mea a fost din nou fericită.“  

 

 De multe ori, rugămintea altcuiva ne provoacă să ne oprim. Isus a avut aceeași 

experiență la porțile Ierihonului, un orb îi strigase cu voce tare. Așa că Isus s-a oprit, a trăit 

acest moment alături de orb și a făcut ceea ce era bine: l-a vindecat.  

 

Studenta a avut curajul să se oprească și să împlinească cererea bătrânei. Nu lăsase 

sentimentele negative să o tragă în jos, ci imediat a început să iubească. Adesea merită să te 

oprești o clipă în galopul vieții de zi cu zi și să trăiești cu hotărâre momentul la care îți vine 

rândul. O oprire scurtă ne aduce adesea înapoi pe calea păcii. – Oprește-te! – Stop! 
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