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Unë erdha të hedh zjarr 
mbi tokë.                        (Lk 12,49)                                                 
______________________________________         
Së bashku – ç‘mund të ishte më mirë? 

Together – what could be better? 
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Të dashur miq të fjalës! 
 
 Një herë në vit takoheshim, më së shumti në kampet tona në Sarajevë. Dhe gjithnjë e me shumë 
më mbetej në mënd buzeqeshja e tij. Ishte një shkëlqim që dilte nga zemra e tij. Njëhere ai më tha: 
„Jam shumë i lumtur kur jemi së bashku! Gëzohem gjatë gjithë vitit për kampin. Sepse një gëzim të 
tillë, që e përjetoj në bashkësinë tonë, nuk e kam gjetur gjëkundi!“  
 
 Një ditë, një bisedë, u bë e mundur. Ishim të ulur tek një stol, të përkëdhelur nga rrezet e diellit. 
Unë fillova të tregoj për Jezusin, i cili kishte qënë vetëm 3 vite në syrin publik dhe shpejt kishte kuptuar, 
që shumë njerëz merrnin kurajo nga mesazhet e tija të lirisë dhe mëshirës. Ata donin ta vrisinin. Në të 
njëjtën kohë Jezusi kishte kuptuar se prania e tij ishte shumë e rëndësishme për shokët dhe shoqet e tij. 
Kështu ai donte të rrinte në mesin e tyre dhe t’i ndihmonte ata të gjenin lirinë të ishin fëmijët e Zotit. 
Me veprat e tija ai i linte të kuptonin dashurinë nga e cila ai kishte ardhur dhe tek e cila ai do të shkonte. 
Por, në të njejtën kohë këtë dashuri do t’ua linte edhe atyre. “Ku janë të mbledhur dy ose tre në emrin 
tim, aty jam unë në mesin e tyre.” Emri i tij ishte DASHURI. Ku ishte dashuria e vërtetë në punë, aty 
ishte AI i pranishëm.  
 

Kështu e pyeta Tomaš: „A e kupton? Në gëzimin, që ti gjithmone ndjen është Jezusi. Është 
gjurma e TIJ. Ai ishte dhe është në bashkësinë e kampeve tona, midis nesh. AI ishte aty! Ti e ke takuar 
ATË. AI e ka gëzuar aq shumë zemrën tënde, e cila ka gjetur paqen tani. Ai digjet në ty!“ Tomaš i 
dolën lotët. Ai e kishte kuptuar. Ishte zjarri i Zotit të gjallë midis nesh, i cili kishte prekur zemrën e tij. 
Tomas vendosi të bëhej prift. Këtë dashuri që ai e kishte zbuluar donte t’ua dhuronte shumë njerëzve 
të tjerë.  
 
 Të dashur miq të fjalës, Jezusi erdhi, të hedhe zjarr mbi tokë. Tomaš e ksihte zbuluar këtë zjarr 
në mesin e njerëzve. Dhe për të ishte shumë e qartë: Së bashku – ç’mund të ishte më mirë? – 
Together – what could be better? 
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