
 

 
 
Gusht/August  2019                                   alban.  

Ju do të bëheni dëshmitarët 
e mi!                                   (Veprat 1,8)                                                 
______________________________________           
                 Bëhu dëshmitari im! 
                     Be my witness! 

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

 
Të dashur miq të fjalës! 

 
 Nuk ishte e lehtë për të, direkt pas maturës, të linte vendin e saj dhe të futej në një kulturë të 
re, fillimisht si Au-pair. Ajo e kishte kuptuar jetën e saj si dhuratë dhe prej kësaj dhurate ajo donte të 
bënte diçka të madhe. Ky vizion e kishte ndihmuar të ecte përpara edhe në momente të vështira. Edhe 
besimin, që e kishte marrë dhe praktikuar nga familja e saj duhej ta zbulonte sërish. Ajo kishte bërë 
një zbulim të dyfishtë. Edhe në errësirën e shumë ditëve ajo nuk ndihej vetëm. Aty ishte dikush, që i 
jepte kurajo dhe motivim për të mos u dorëzuar kurrë. Motoja e jetës së saj ishte: Don’t give up! – Mos 
u dorëzo! Dhe më pas erdhi zbulimi: që fjalët e Jezusit, të cilat ai ua kishte thënë para 2000 vitesh 
apostujve të tij, janë po aq të vlefshme edhe sot. Që ky zbulim të ndodhte, varej vetëm nga fakti që 
zemra e njerut të ishte e hapur.  
 
 Ajo ishte ftuar në një shkollë verore ndërkombëtare në ishullin grek Syros. Shumë të rinj me 
pikëpamje të ndryshme për jetën, ishin mbledhur aty për të diskutuar për një Europë të qëndrueshme. 
Duhej shumë guxim për t’iu bashkuar kësaj iniciative gjatë kësaj shkolle verore. Ajo vendosi të merrte 
pjesë në workshop-in „Laudato Si“, i cili mbështetej në librin me të njëjtin titull. Në këtë workshop 
shumë aspekte të ndryshme përplaseshin ndërmjet tyre. Disa pjesëmarrës në këtë Workshop vetëm po 
kritikonin veprën pa marrë parasysh perspektiva të tjera. Amela – kështu quhet misionarja jonë – 
mundohej të krijonte ura midis të gjithë pjesëmarrësve.  „Dhe më pas ishte shumë e rëndësishme për 
mua, që në fund të lusnim lutjen që Papa Françesku kishte shkruar në fund të librit...“ Ajo i ftoi të 
gjithë në fund të leksioneve të shkonin para një oborri të një kishe aty afër, që të lusnin këtë lutje 
sëbashku. Sa u habit ajo, kur shumë pjesëmarrës, besimtarë dhe jobesimtarë, u paraqitën për këtë lutje.  
Ata donin të ishin të pranishëm dhe të bashkëndanin këtë moment kaq të bukur. Pas lutjes erdhi një 
studente nga Ukraina dhe i tha Amelës:  „Jam shumë e lumtur, që ti guxove dhe e bëre të mundur këtë 
lutje. Për mua ishte momenti më i bukur i të gjithë javës. Faleminderit nga zemra!!“ 
 
 „Ju do të jeni dëshmitarët e mi!“ u kishte thënë Jezusi shokëve dhe shoqeve të tij dhe u kishte 
dhënë fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. Dhe kështu të kërkon Jezusi edhe ty: Bëhu dëshmitari im! – Be 
my witness!    
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