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Unë jam me ju gjithmonë,
deri në të sosur të botës!
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(Mt 28,20)
______________________________________

Jep kurajo!
Encourage!

Të dashur miq të fjalës,
Pak i pasigurtë dhe hezitues iu afrua asaj. Ai, një student me pamje të huaj, ndërsa ajo
një studente e cila kishte kohë që jetonte në qytetin e saj të studimeve. Ai po kërkonte një adresë
dhe e pyeti nëse mund ta ndihmonte të gjente adresën. As ajo nuk e njihte adresën që ai po
kërkonte, por pa hezituar nxori telefonin nga xhepi dhe filloi të kërkonte për rrugën e përmendur
nga djali. Shpejt ajo e gjeti adresën. Ajo mori një letër të vogël dhe e shkruajti me detaj se si ai
mund të mbërrinte atje. Djali fliste shumë pak anglisht. Ai e mori letrën me falenderim dhe tha:
“ Kaq shumë kohë dhe ndihmë konkrete nuk më ka dhuruar askush në këtë vend!”
Të bësh dikë të kuptojë: Nuk je vetëm! Kjo ishte rruga e Jezusit. “ Kur dikush të detyron,
të ecësh një kilometër me të, atëherë ec dy!” u kishte thënë Jezusi nxënësve të tij. Nëse dikush
nuk e di rrugën, atëherë shoqëroje deri në destinacionin ku ai dëshiron të shkojë. Dhe kur Jezusi
u kthye në shtëpi tek ati, ai e ndjente se nxënësit e tij do të kishin nevojë për të. Kështu ai u dha
premtimin: “Unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës!” (Mt 28,20)
Papa Françesku me 27 Mars 2020 para sheshit të boshatisur të Shën Pjetrit tha: “ Në
ambjentin privat, në familjet tona, ka një eksperiencë që lëndon më shumë nga të gjitha, kur
dikush të pyet: “A nuk të intereson fare, se çfarë ndodh me mua?” Kjo është një fjali që na
shokon thellë. Kjo ekspreriencë: të jemi të kujdesshëm dhe jo të vetmuar, na dhuron shpresë
dhe paqe.
Mos ta lëmë njëri tjetrin vetëm! Të ndihmojmë të afërmin me atë që ka nevojë në këtë
moment! – Jap kurajo! Encourage!
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