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Ai i dërgoi dy nga dy përpara vetes 

në çdo qytet dhe vend ku mendonte 

të shkonte.            (Lk 10,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 
     Bashkë – çfarë mund të ishte më mirë?! 
       Together – what could be better?! 
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Të dashur miq të go4peace, 

 

 duhej të ecte në çdo rrugë në këmbë. Makinat ishin jashtë diskutimit 2000 vjet më parë. Ai, 

Jezusi i Nazaretit, nuk do të mund të kalonte shumë kohë në tokë. Kështu, mendoi si mund t’i arrinte 

njerëzit e shumtë që i kishte në zemrës. E kishte të pamundur të shkonte vetë në të gjitha fshatrat. 

Nga imagjinata e tij hyjnore lindi një ide.  

 

Ai që erdhi nga dashuria hyjnore do të ishte i pranishëm kudo ku njerëzit takoheshin me 

njëri-tjetrin në emrin e tij dhe të kësaj dashurie. Kështu ai u premtoi miqve të tij se do të ishte me 

ta kur të mblidheshin në emrin e tij, që është dashuria.” (Mt 18,20) Duhen të paktën dy persona që kjo 

hapësirë për Jezusin të mund të lindë mes tyre. Dishepujt patën këtë përvojë pas ringjalljes së 

Jezusit. Në dritën e kësaj përvoje ata e kuptuan pse Jezusi i kishte dërguar në shumë fshatra nga dy. 

Edhe nëse ata nuk mund ta shihnin atë, ai ishte aty. 

 

Dëshiron të kesh këtë përvojë që sjell një gëzim të thellë? Nëse po, gjej një ose dy njerëz që 

kanë të njëjtën dëshirë në zemrat e tyre. Mundohuni të jeni plotësisht të hapur dhe të sinqertë me 

njëri-tjetrin dhe të ndihmoni njëri-tjetrin në gjërat që ju kërkon jeta. Takohuni vazhdimisht dhe 

dëgjoni njëri-tjetrin me kujdes. Jezusi do të jetë me ju dhe do t’ju japë dritën dhe gëzimin që ju 

nevojitet në situatat tuaja të jetës. A mendove tashmë për dikë me të cilin do të dëshiroje të ecje në 

këtë rrugë? 

 

Dhe këtu është përvoja e Tomáš-it: Pas Krishtlindjeve shkova për të takuar disa miq për të 

qëndruar me ta disa ditë. Kishim shumë kohë për njëri-tjetrin. Ne shkuam për shëtitje të gjata, 

planifikuam vitin e go4peace së bashku dhe vazhdimisht uleshim pranë oxhakut. Shpirti im ishte 

plot gëzim. Më mbushi një lehtësi dhe paqe e thellë. Teksa kthehesha me autobus në Republikën 

Çeke, kuptova se Jezusi ishte me ne gjatë gjithë kohës. Doja ta ndiqja. Vendosa të vazhdoj të jetoj 

këto marrëdhënie të gjalla me këta miq. Kështu ne dëgjojmë njëri-tjetrin në telefon vazhdimisht dhe 

jetojmë - në distancë - me Jezusin mes nesh. Që atëherë, vlen për mua: Bashkë – çfarë mund të 

ishte më mirë! – Together, what could be better?! 
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