
 

 
Oktober 2020                                    slovenščina           

Jezus se je ustavil. 
                                 (Lk 18,40)                                                                                                                                                                                                
__________________________________________ 

Ustavi se! 

Stop! 

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

 

 

 

 

Dragi Prijatelji Besede, 

 

  s tremi otroki – najmlajši je bil še v vozičku – se je odpravila v vrtec. Del poti je morala 

prepotovati s tramvajem. Z eno roko je potisnila voziček na železniški tir, z drugo pa je držala 

oba druga otroka. Čisti stres! Strojevodja jih je videla v ogledalu, a vendarle jima je odpeljala 

pred nosom. Mlada študentka je bila popolnoma razočarana in jezna. V njej je vrelo. Bila je na 

meji eksplozije … Zatem je do nje prišla starejša, močno slabovidna gospa in jo prosila za 

pomoč. »V prvem trenutku sem jo hotela zavrniti. Toda iz nekega razloga sem se odločila, da 

ji vendarle pomagam,« je pripovedovala mlada dama. »Starejša gospa mi je dala denar, da sem 

ji lahko kupila karto. Ko sem ji karto izročila, me je pogledala in rekla: »Tako ste prijazni. 

Hvala, ker ste mi nemudoma pomagali, čeprav ste ob sebi imeli vaše tri otroke.« Nato mi je 

podala bon za 5 € in me prosila, naj ga vzamem. Popolnoma sem bila osupla in začudena. 

Naenkrat je bila moja jeza pregnana. To srečanje me je spremljalo še cel dan in moje srce je 

bilo zopet srečno.« 

 

  Pogosto nas vprašanje drugega povabi, da ostanemo. Jezus je pred vrati v Jeriho pridobil 

enako izkušnjo. Neki slepi mož ga je glasno poklical. Tako se je Jezus ustavil. V tem trenutku 

je živel s slepim možem in storil, kar je bilo treba. Ozdravil ga je. 

 

  Študentka je imela pogum, da je ostala in se približala prošnji starejše gospe. 

Negativnim občutkom ni pustila, da bi jo potrli, temveč je takoj zopet pričela živeti. Pogosto se 

izplača za kratek čas ustaviti v naglici vsakdana in nato z odločnostjo živeti v trenutku, ki je 

pred nami. Kratek postanek nas vrne nazaj na pot miru. Ustavi se! – Stop! 

 

za go4peaceTeam                                 Meinolf Wacker 

 
 


