
 

 
 
Mai / Maj 2019                                          alban. 

Maria i mbante mend me 
kujdes të gjitha këto ngajrje 
dhe i shoshiste në zemrën e 
vet.                                                    (Lk 2,19) 
______________________________________                                                 

Be cool – be cow! 

 
                 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! 
 
 Një natë para pushimeve kishte ndodhur kjo ngjarje: Vëllai i tij i vogël pësoi një 
aksident me sakteboard. Bëhej fjalë për jetë a vdekje. Pas shumë ditësh ankthi e pritjeje u bë e 
qartë se vëllai i tij do të mbijetonte. Por, ai do të mbetej edhe më tutje i gjymtuar. Jeta e 
familjes së tij ndyshoi totalisht. Gjëja më e rëndësishme ishte të investonin gjithçka për të 
sëmurin. Gëzimi që vëllai i tij ishte akoma mes tyre dhe pytjet therëse që i shoponin zemrën, 
përse kishte ndodhur gjithë kjo, nuk e linin të qetë. Lutjet e tij për çlirim nga i gjithë mundimi 
nuk reshtnin asnjëherë. Në një letër ai shkruante: “Unë lutesha rregullisht, shkoja nganjëherë 
në Meshën e Shenjtë, por këto rituale bëheshin gjithmonë e më boshe. Nuk e konsideroja më  
veten si të krishterë në përditshmërinë time!“  
 
 Dhe pastaj, ai, emri i të cilit është Thomas, dëgjoi një impuls në kampin e go4peace-it. 
Ky impuls tregonte për Zotin, i cili në kryq kishte treguar një dashuri, e cila shkon deri në 
pafundësi. Zoti, tregon në kryq, që për të nuk kishte kufinj të dashurisë. Deri në errësirat më të 
thella dhe deri në braktisjen më të thellë kishte shkuar Jezusi me klithmën e tij: “Zoti im, Zoti 
im, përse hoqe dorë prej meje?” Ai donte të ishte aty ku askush nuk donte – në vetmi – për të 
qënë aty shoku ynë.  
 
 Këto fjalë nuk e lëshuan më Thomas-in. Ai shkruante: “Këto mendime të takimit me 
Jezusin më kanë dhënë shumë. I kam „përtypur“ gjatë në zemrën time, sipas motos që ne 
kishim: Be cool – be cow! Kjo eksperiencë ka lënë diçka të lirë në mua, e cila ishte e mbyllur. 
Sot mund të them se jam krenar që jam me shumë njerëz, i lidhur në Jezusin!” 
 
 Të dashur miq të fjalës edhe Maria, nëna e Jezusit, nuk ka kuptuar shumë gjëra në 
jetën e saj me Jezusin. Por, ajo e kishte bërë zakon të merrte gjithçka me qetësi në zemrën e 
saj dhe të mendonte për to. Ajo i „përtypte“ të gjitha në zemrën e saj. Lopët na inkurajojnë për 
këtë stil jetese: Ji „cool” – si lopë! Be cool – be cow. 
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