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Jesus stannade. 
                               (Luk. 18:40)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Stanna! 

Stop! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 

 Hon hade med sig sina tre barn – det yngsta satt i barnvagnen – och var på vägen till 

dagis. Hon var tvungen att ta spårvagnen för en del av vägen. Med den ena handen sköt hon 

barnvagnen på perrongen, i den andra handen höll hon de andra två barnen. Så stressigt! 

Spårvagnsföraren såg henna komma i spegeln. Ändå körde hon iväg. Den unga studenten var 

så besviken och arg. Nästan kokade hon av ilska. Hon var nära att explodera… I den här 

situationen kom det en äldre synskadade kvinna fram till henne och bad om hjälp. „I första 

ögonblicket tänkte jag avvisa henne. Men av någon anledning bestämde jag mig för att hjälpa 

henne”, berättar den unga kvinnan. ”Den äldre kvinnan gav mig pengar så att jag kunde köpa 

en biljett åt henne. När jag lämnade den över till henne tittade hon på mig och sa: ’Du har ett 

mycket vänligt sätt. Tack för att du hjälpte mig trots att du hade de tre barnen med dig.’ Sedan 

räckte hon mig en 5-€-sedel och bad mig att ta emot den. Jag var helt häpen och förvånad. 

Plötsligt hade min ilska försvunnit. Jag mindes det här mötet hela dagen och var glad i mitt 

hjärta igen.” 

 

 Ofta är det en annan människas fråga som får oss att stanna. Jesus gjorde samma 

erfarenhet utanför Jeriko. En blind man ropade högt på honom. Därför stannade Jesus. Han 

levde det här ögonblicket med den blinde mannen och gjorde det som behövdes göra just då. 

Han helade honom. 

 

Den unga kvinnan hade haft modet att stanna och uppfylla den äldre kvinnans önskan. 

Hon lät sig inte dras ner av sina negativa emotioner utan började omedelbart med att älska igen. 

Ofta är det värt det att stanna ett tag i vardagens lopp och sedan leva med bestämdhet det 

ögonblick som just då är viktigt. Att stoppa för ett kort ögonblick leder oss ofta tillbaka till 

fredens väg. – Stanna! – Stop! 
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