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Ndërsa ata ende po bisedonin për këto
ngjarje, vetë Jezusi zuri vend në mesin
e tyre dhe tha: „Paqja me ju!“
(Lk 24,36)
_____________________________________
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Bëj vend për Jezusin!
Give space to Jesus!

Të dashur miq të go4peace,
Pas vdekjes së tij në kryq, Jezusi nuk ishte më i lidhur në hapësirë dhe në kohë. Trupi i tij
ishte në varr, por Jezusi mbeti ai që ishte edhe pas vdekjes së tij. Ai mbeti personi që ishte kur ishte
gjallë në tokë, i zgjuar përgjithmonë nga Ati i tij qiellor. Kjo ishte e vështirë për tu kuptuar nga
miqtë e tij në fillim. Ata e përjetuan Jezusin të ishte ende me ta – jo i shikueshëm me sytë fizikë
dhe jo i prekshëm me duart e tyre, por ndikimi i pranisë së tij ishte i pamohueshëm. Kur AI ishte
atje, ata ndjenë një paqe që bota nuk mund ta jepte. Ta kalonin paqen tek të tjerët ishte e vështirë.
Megjithatë, kjo përvojë ishte e ndezur në zemrat e tyre aq shumë sa atyre u duhej patjetër të tregonin
për të. Ishte pak a shumë kështu: “Kur ishim bashkë dhe i hapëm plotësisht zemrat njëri-tjetrit,
ndjemë: Ai nuk kishte ikur. ai ishte atje, Ai na jepte një paqe që thjesht nuk e kishim. Ishte sikur ai
vetë të na kishte thënë: Paqja qoftë me ju!”.

Prania e Jezusit mund të ndihet në efektet e saj. Prania e tij krijon paqe, gëzim, dritë,
zjarr... Ju mund t'i përjetoni këto efekte të pranisë reale të Jezusit. Ai po ju thërret të jeni miku
i tij dhe mikja e tij, që e njeh dhe që e ndjen praninë e tij. Bëhuni ekspertë në praninë e Jezusit.
Atëherë do të jeni në gjendje të thoni: “E pashë me shqisat e shpirtit tim. E 'preka' në paqen që
dha! Unë e 'dëgjova' zërin e tij në zemrën time!"
Tomáš tregon: “Isha me pushime me disa vëllezër. Dy nga ne kishim marrë rrugën për
në mal në një ditë me diell. U ulëm përballë një kasolleje alpine. Na rrethonte e gjithë panorama
malore. Filluam të flasim. Ne folëm për vitin e kaluar, për pyetjet, largimet dhe përpjekjet tona.
Unë ngrita shumë pyetje të brendshme. Papritur zemra ime u mbush me një lumturi të thellë.
Ndjeva: nuk jemi vetëm. Jezusi është këtu, Ai na dha një gëzim që nuk ishte aty më parë. Ai na
dha një dritë në të cilën gjeta përgjigje për pyetjet e mia dhe ide të reja për rrugën time. Kisha
përshtypjen se isha në parajsë.
Jezusi është atje Sepse aty ku është Jezusi, aty është parajsa.” – Bëj vend për Jezusin!
Give space to Jesus!
për go4peaceTeam

Meinolf Wacker

