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Nisu!
Set off!

Të dashur miq të fjalës,
Ai ishte i ri dhe plot energji, plot ide. Jeta dhe bota ishin të hapura para tij. Një djalosh
i ri, i cili kishte jetuar në historinë e Krishtlindjeve, para 2000 vjetësh. Mbrëmjeve ëndërronte
për vendet e largëta, brigje të reja. Në të njëjtën kohë, çdo gjë përreth tij ishte bërë shumë e
vogël dhe e ngushtë, monotoni e zakonshme. Gjatë javës punë dhe stres, ndërsa në fundjavë,
jashtë për të shijuar jetën. Kërcim, festa, lojëra, biseda, dalje...por ai nuk gjente plotësim dhe
paqe thellë në zemrën e tij. Në zemrën e tij, ishte një nostalgji për më shumë. Ai ndjente një
nxitim. Ai duhej të jepte më shumë në jetë. Ai duhej të dilte jashtë – “nisu” ishte fjala që e
prekte.
Diçka shkëlqente atje, si një yll. Ai gjeti dy shokë. Të tre, si «shikues të yjeve nga
orienti», donin të guxonin. Ata lëshuan çdo gjë që kishin dhe shkuan. Ata morën guximin, të
udhëhequr nga një dritë misterioze në zemrat e tyre. Ata ndoqën yllin e mallit të tyre. Dhe
pastaj, pas një udhëtimi të gjatë dhe të mundimshëm, gjetën një fëmijë. Ky fëmijë i joshi. Ata
ranë në gjunjë dhe u lutën. Në këtë moment Zoti i preku zemrat e tyre. Ata nuk e takuan Jezusin
me një listë dëshirash, por vetëm me dëshirën për të qenë me të. Ballë për ballë, duke dëgjuar
dhe lutur u njohën me fytyrën e tij. Zoti nuk është më një ide për ta. Ai i takoi në fillimet e jetës
së tyre.
Christin gjithashtu kishte guxuar të largohej. Pasi mbaroi shkollën e mesme, ajo u
dërgua në vendin e familjes së saj, Rusi. Për një vit ajo u zhyt në një botë që nuk e njihte, plot
dinamizëm dhe hapësirë, plot nevoja dhe varfëri. “Unë shpesh qaja në mbrëmje. Ishte shumë
për shpirtin tim të ri! Por, gjithmonë kishte njerëz të rinj që kujdeseshin për mua dhe ishin aty
për mua ". Kur ajo ma tregoi këtë, unë pashë gëzimin e tre mbretërve të orientit në sytë e saj.
Edhe ajo si ata kishte guxuar, ishte nisur dhe kishte gjetur. Pra: “Nisu! – Set off!”
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