
 

 

 
Nëntor/ November 2020                             shqip           

Pasi nuk e gjetën, u kthyen në 

Jerusalem për ta kërkuar.                
                                 (Lk 2,45)                                                                                                                                                                                                                      
______________________________________ 

Lejo që të ndodhë! 

Let it happen! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

 

 

 

Të dashur miq të fjalës, 

 

 ishim rrugës për në Ballkan me 6 automjete. Moti po përkeqësohej. Ishim në Austri në 

mesin e natës. Papritur, filloi një stuhi e madhe. Brenda një ore, rrugë të tëra ishin mbushur me 

ujë. Autostradat ishin të bllokuara. Autokolona jonë me 6 automjete u shkëput. Ne shkuam në 

një vend parkimi dhe po prisnim. Nuk dinim si t’i gjenim makinat e tjera. Në atë kohë, nuk 

kishte telefona dhe navigatorë. Nuk mund të duronim më çfarë po ndodhte. Na mbeste vetëm, 

siç thoshte edhe Dietrich Bonhoeffer në momente të vështira: “Të qënit i krishterë përbëhet nga 

vetëm dy gjëra: të lutesh dhe të bësh atë që është e drejtë mes njerëzve!” Ne u lutëm për të 

gjithë të rinjtë në makina dhe për shoferët. Kur shiu pushoi, ne ecëm me kujdes përpara. Qindra 

kilometra më tej takuam të gjitha automjetet tona në një parking - sikur të ishte një dorë e dashur 

që kishte bërë këtë të mundur. 

 

  Maria dhe Jozefi janë gjendur gjithashtu në një situatë të tillë. Ata bënë një pelegrinazh 

në Jeruzalem me djalin e tyre 12-vjeçar Jezusin. Ata e humbën atë gjatë kthimit. Ata menduan 

se ishte me të afërmit e tij. Kur nuk e gjetën atje pas një dite udhëtimi, u kthyen në Jeruzalem 

dhe e kërkuan atje për tre ditë të tjera. Ata e gjetën atë pas, gjithsej, katër ditësh. 

 

  Sa e vështirë është të durosh çështje të pazgjidhura dhe të mos çmendesh - me frikë dhe 

shqetësim. Nëse ia paraqesim situatën Zotit me lutje në momente të tilla dhe bëjmë atë që është 

e drejtë dhe e dukshme, kjo e ndihmon zemrën tonë të gjejë përsëri paqen me vetveten. Dhe 

papritmas, ne mund të lejojmë me besim atë që po ndodh. Lejo që të ndodhë! - Let it happen! 
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