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Jesus parou.  
                                 (Lc 18,40)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Pare! 

Stop! 

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

 

 

 

Queridos amigos da Palavra, 

 

  com três criancas - o menor ainda estava no carrinho - ela foi para o jardim de infância. 

Parte do caminho ela teve que pegar o bonde. Com uma das mãos ela empurrou o carrinho para 

a plataforma, com a outra segurou as outras duas crianças. Estresse puro! O maquinista os viu 

vindo pelo espelho. E, no entanto, partiu diante do seu nariz. A jovem estudante ficou 

totalmente desapontada e brava. Estava fervendo nela. Estava prestes a explodir ... Nessa 

situação, uma senhora idosa com deficiência visual aproximou-se dela e pediu ajuda. “No 

primeiro momento eu queria mandá-la embora. Mas, por algum motivo, decidi ajudá-la de 

qualquer maneira”, contou a jovem mulher. “A mulher mais velha me deu dinheiro para que eu 

pudesse comprar uma passagem para ela. Quando o entreguei a ela, ela olhou para mim e disse: 

'Você é uma natureza tão gentil. Obrigado por me ajudar imediatamente, mesmo tendo os três 

criancas com você. ‘Então ela me entregou uma nota de 5 € e me pediu para pegá-la. Fiquei 

totalmente perplexa e surpresa. De repente, meu ressentimento foi embora. Este encontro me 

acompanhou o dia todo e meu coração estava feliz novamente." 

 

  Freqüentemente a pergunta de outra pessoa nos convida a parar. Jesus teve a mesma 

experiência nos portoes de Jericó. Um cego o chamou em voz alta. Então Jesus ficou parado. 

Ele viveu esse momento com o cego e fez o que era certo. Ele o curou. 

 

  A estudante teve coragem de parar e atender ao pedido da velha. Ela não deixou que 

sentimentos negativos a derrubassem, mas começou a amar novamente imediatamente. Muitas 

vezes vale a pena parar brevemente no galope da vida cotidiana e então viver decididamente o 

momento que agora esta na sua frente. A curta parada geralmente nos traz de volta ao caminho 

da paz. - Pare! - Stop! 
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