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Po a nuk na ndizej zemra 

ndërsa po bisedonte udhës 

me ne?                              (Lk 24,32)                                                                                                                                                                                                                          
____________________________________ 

Mbaj Jezusin në bord! 

Keep Jesus on board! 
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Të dashur miq të fjalës, 

 

kishin qënë ditë shumë dramatike për të. Si shumë nxënës të Jezusit edhe ai kishte vënë 

çdo shpresë tek ai. Ai kishte lënë çdo gjë për të ndjekur Jezusin. Fjalët e Jezusit kishin hapur 

një horizont të ri për jetën e tij. Jezusi i kishte lënë të kuptonin se aparati i fesë ishte bërë shumë 

i zbrazët. Kështu, ata kishin bërë gjithçka për ta vrarë atë. Ai vdiq në kryq me dhimbje sikur të 

ishte një kriminel. 

 

 Këto imazhe nuk po i dilnin më nga koka. Ai duhej të fliste. Kështu, ai u bë bashkë me 

një shok të tijin me emrin Kleopas dhe do të shkonin në fshatin më të afërt të quajtur Emmaus. 

Ai po fliste çdo gjë që kishte në zemër. Një i huaj u afrohet. Ai i pyet për çfarë po flisnin dhe 

çfarë kishte ndodhur në Jeruzalem. Në dëshpërimin e tyre ai i kishte çoroditur më shumë dy 

shokët. Si ka mundësi që ky i huaj s’kishte marrë vesh asgjë çfarë kishte ndodhur? Kështu, ata 

filluan të tregonin për ëndrrat, për dëshirat dhe zhgënjimet e tyre. I huaji dëgjonte me shumë 

vëmendje. Dhe pastaj, ai filloi të vendoste në rend, çdo gjë që kishte ndodhur. Një gëzim 

përvëlues po ndizej në zemrat e tyre. Ata mbërritën në Emmaus  dhe e lutën të huajin të 

qëndronte më tepër. Dhe pastaj, ai u largua nga sytë e tyre pa kuptuar. Ishte Jezusi, që i kishte 

shoqëruar – i ringjallur. Pastaj nuk e panë më. Ata shkuan menjëherë në Jeruzalem me zemër 

të ndezur. Këtë lajm duhej ta bashkëndanin me të tjerët. 

 

Një përkthim duhej të përfundonte. Dy orë kishim akoma përpara nesh. Pakënaqësia u përhap. 

Ne kishim punuar në të gjatë gjithë ditës. Të gjithë ndienin se lehtësia me të cilën kishim punuar 

po zhdukej ngadalë. Bëmë një kafe tjetër dhe i premtuam njëri-tjetrit se do të qëndronim në 

dashurinë e Jezusit. Pastaj vazhduam. Na doli shumë mirë. Jezusi i fshehur na dha forcë, gëzim 

dhe durim. Vlen të jesh me të:  Mbaj Jezusin në bord! – Keep Jesus on board. 
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