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Të bie ndërmend, o Jezus,
kur të arrish në mbretërinë
tënde!
(Lk 23,42)
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Fol me Jezusin!
Talk to Jesus!

Të dashur miq të go4peace,
Në një farë mënyre, ai nuk e kishte arritur qëllimin e jetës. Ai kishte kryer kaq shumë
krime dhe tani duhej të paguante për gabimet me jetën e tij. Të tre u dënuan me vdekje dhe u
kryqëzuan. Arsyen e dënimit të tij, ai mund ta kuptonte. Ishte "shpërblimi që po merrte për
veprat e tij" (Lk 23,41). Pranë tij ishte kryqëzuar Jezusi , 33 vjeç. Më tej ishte një kriminel
tjetër. Jezusi i kishte qëndruar mesazhit të dashurisë. Ai kishte thirrur shumë padrejtësi në emër.
Me këtë, ai i kishte kthyer të mëdhenjtë e fesë së tij kundër tij. Ata e kishin çuar atë në gjyq,
dhe tani Jezusi ishte vendosur padrejtësisht në kryq.
Nuk kishte kthim mbrapa për të riun. Jeta e tij në tokë, së shpejti do të merrte fund. A
kishte pasur ai lidhje me Zotin gjatë jetës së tij? Ne nuk e dimë këtë. Por, tani ai ndjen mirësinë
dhe mëshirën e thellë të Jezusit. Ai e shikon Jezusin dhe i thotë: "Jezus, mendo për mua kur të
arrish në mbretërinë tënde!" Në vuajtjen e tij ai flet drejtpërdrejtë me Jezusin. Në këtë të folur,
shpirti i tij gjen mbështetje dhe besim. "Sot do të jesh në parajsë me mua!" Atij i lejohet të
dëgjojë.
Papritmas, u desh të gjendej një apartament për një studente të re, në një qytet të largët.
Tashmë ishim rrugës për në këtë qytet. Përmes telefonit, ajo u këshillua të mos e merrte atë
shtëpi. Shpejt gjeti një apartament tjetër të përshtatshëm në internet, që mund të shikohej atë
ditë. Ajo i shkroi një email qiradhënëses në smartphone-in e saj. A do të përgjigjej qiradhënësja
shpejt? Koha jonë ishte e kufizuar. Ne u lutëm: "Jezus, nëse është vullneti yt, lejo që kjo grua
të shohë email-in dhe të përgjigjet!" Pas 5 minutash, pronarja e shtëpisë pyeti studenten se kur
dëshironte ta shikonte shtëpinë. "Nëse është e mundur për 15 minuta!", u përgjigj studentja.
"Oh, kjo është vërtet sportive, por funksionon!" - Ishte përgjigjja. Nuk ka asnjë moment kur
nuk është e mundur të flasësh me Jezusin. Atëherë: Fol me Jezusin! – Talk to Jesus!
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