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Jesús nam staðar. 
                                   (Lk 18,40) 
______________________________________  

         Nemið staðar! 

                          Stop! 

 

                      

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

 

 

 
Kæru vinir orðsins! 

  

Með þrjú börn – það minnsta var enn í kerrunni – hélt hún í leikskólann. Hluta af leiðinni 

þurfti hún að taka sporvagninn. Með annarri hendinni ýtti hún kerrunni upp á pallinn en með hinni 

hélt hún í hin börnin tvö. Algjört stress! Konan sem stýrði sporvagninum sá þau koma í speglinum. 

Og samt fór hún af stað og skildi þau eftir. Unga námskonan reiddist og varð fyrir miklum 

vonbrigðum. Það sauð á henni. Hún var við það að springa ... Við þessar aðstæður kom öldruð og 

mjög sjónskert kona að henni og bað um hjálp. „Í fyrstu ætlaði ég vísa henni frá, en af einhverjum 

ástæðum ákvað ég samt að hjálpa henni,“ sagði unga konan. „Gamla konan gaf mér peninga svo 

ég gæti keypt handa henni miða. Þegar ég rétti henni miðann horfði hún á mig og sagði: ‘Þú ert 

svo góðleg. Takk fyrir að hjálpa mér strax, jafnvel þó að þú hafir börnin þrjú með þér.’ Svo rétti 

hún mér 5 evru seðil og sagði mér að eiga hann. Ég var alveg gáttuð og undrandi. Allt í einu var 

reiði mín horfin. Þessi kynni fylgdu mér allan daginn og hjarta mitt tók gleði sína aftur.“ 

 

Oft býður spurning einhvers annars okkur að nema staðar. Jesús öðlaðist sömu reynslu 

við hlið Jeríkó. Blindur maður hafði kallað hátt til hans. Svo að Jesús nam staðar. Hann átti þessa 

stund með blinda manninum og gerði það sem fyrir lá. Hann læknaði hann. 

 

Námskonan hafði hugrekki til að staldra við og verða við beiðni gömlu konunnar. Hún 

hafði ekki látið neikvæðar tilfinningar aftra sér, heldur byrjaði strax að elska aftur. Það er oft þess 

virði að staldra stutt við í hraða hversdagsins og ákveða síðan að nota það andartak sem fyrir 

liggur. Stutt stopp leiðir okkur aftur á braut friðarins. – Nemið staðar! – Stop!  
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