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Së bashku – çfarë mund të ishte më mirë?!
Together – what could be better?

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen
+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

Të dashur miq të fjalës,
ne kishim ftuar disa të pastrehë për një drekë. Unë u ula pranë njërit. Ngadalë filluam
një bisedë të këndshme. “Që dikush të më dëgjonte për një kohë kaq të gjatë, kishte kohë që
nuk ndodhte” – më tha Peter. Ai kishte punuar në një ndërmarrje shumë prestigjoze. Martesa e
tij ishte shkatërruar dhe asgjë nuk e mbante më. Tani ai jetonte rrugëve. ‘Dhe cilat janë
momentet më të bukura të jetës tënde?’ – e pyeta. “Koncerte dhe muzikë!“ – u përgjigj ai. Unë
mora vesh se ai i binte kitarës. E pyeta nëse dëshironte të luante për ne. Pas një hezitimi të vogël
ai iu afrua mikrofonit dhe filloi të këndonte e të luante. Një moment shumë prekës.
Pas këtij takimi unë u përshëndeta me Peter, u përqafuam dhe ai më tha: “Këtë ditë nuk
do ta harroj kurrë!” Ai kishte lotë në sytë e tij.
Mos të lëmë asnjë jashtë, por të marrin pjesë të gjithë. Ky ishte sekreti i Jezusit! Mbi të
gjitha ai nuk i kishte lënë jashtë njerëzit më të dobët. Ai kujdesej për ta dhe i ftonte që ata të
bashkëndanin. Kjo kishte krijuar një “shkollë”. Gjithnjë ndodhte “Mrekullia e bashkëndarjes”
dhe të gjithë ishin të ngopur. Kështu i angazhon Jezusi nxënësit e vet në misionin e tij. Ata
mësojnë të ndajnë dhe bashkëndajnë atë çfarë atyre u është dhënë.
Një jetë e plotësuar është një jetë në bashkësi, ku secili merr pjesë dhe ndan me të tjerët.
Bashkëndarja krijon një bashkësi, nëse secili merr pjesë dhe ndan. Pra: Së bashku – çfarë
mund të ishte më mirë!? Together – what could be better!?
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