
 

 
Januar / Janar 2019                                  alban. 
Dashuria më e madhe që 
ndokush mund të tregojë 
është: të japë jetën e vet 
për miqtë e vet!          (Gjn 15,13)                      
______________________________________           

Ndrysho diçka! 
Make a change! 
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Të dashur miq të fjalës! 
 
 Ishin copa të vogla të ungjillit, që kishin rënë në zemrën e saj: „Qëndroni në mua!“- 
„Nëse i mbani urdhërimet e mija, do të qëndroni në dashurinë time.“ – „Kur të kërkoni, Ati do 
t’ju japë gjithçka!“ Kështu kishte filluar ajo, të dashuronte, duke u angazhuar për të tjerët dhe 
duke lutur Zotin, për ato gjëra që ajo kishte nevojë. Dhe kështu filloi për të – Mihaelën nga 
Sllovenia – aventura e ungjillit.  
 

Ajo takoi një nënë të re në moshë, e cila kishte një fëmijë të sëmurë. Kjo nënë 
kërkonte para për ilaçe. Mihaela ishte prekur nga nevoja e kësaj gruaje. Miahela kërkonte në 
grupe të ndryshme para për nënën dhe fëmijën. Kjo dashuri konkrete e Mihaelës, të 
angazhohesh kaq shum për një njeri të huaj, kishte prekur shumë persona. Në një kohë shumë 
të shkurtër ishin mbledhur paratë për ilaçet e nevojitura. Mihaela tregonte: „Isha shumë e 
habitur dhe kam kuptuar fuqinë dhe fjalët e Jezusit. Disi na thotë Jezusi: ‚Jep dhe unë do të të 
jap gjithçka, që ti ke nevojë!‘ Për mua Jezusi është si një lidhje, nëpërmjet të cilës e gjithë 
energjia e dashur e Zotit do të rrjedhë tek unë. Është si një llampë. Por ti duhet ta ndezësh, në 
mënyrë që ajo të ndriçojë. Ti duhet të jesh ‚në lidhje‘!“ 

 
Të dashur miq të fjalës, nëse jemi „në lidhje“, pra „online“ dhe japim, atëherë Zoti do 

ti mbushë duart tona sërish. Kështu fillon aventura e Zotit. AI na fton, ti besojmë ATIJ dhe 
fuqisë së TIJ – në të gjitha vështirësitë, që jeta na sjell ditë për ditë. AI do të na pasurojë dhe 
të bëjë me ne diçka! Për këtë duhet të ndezim llampën e besimit dhe të dhurojmë. Ky është një 
hap, i cili mundëson gjëra të MËDHA. Pra:  Ndrysho diçka! Make a change! 
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