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Ku janë dy ose tre të bashkuar 

në emrin tim, aty jam edhe unë 

mes tyre. 
       (Mt 18,20) 

_____________________________________                        

“1+1 = 3„ 
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Të dashur miq të go4peace, 

 

Ai donte të rrinte me ata përgjithmonë. Ai e ndjente se pa të, ata ishin të humbur. Por, 

si dhe çdo njeri që është për një kohë të kufizuar në tokë, ashtu ishte edhe për Jezusin. Ai do të 

vdiste. Ai kishte ardhur nga Perëndia, që është dashuri, dhe do të kthehej tek Perëndia. Ai do të 

ikte por dhe do rrinte. Këtë mister donte tua zbulonte miqve të tij. 

 

Në mbrëmjen para vdekjes së tij, u tregoi nxënësve të vet çfarë është dashuria. Ai u lau 

këmbët për të treguar një shembull të dashurisë që u shërben të tjerëve. Ai i ftoi ta ndiqnin këtë 

shembull dhe në këtë dashuri të takonin çdo njeri në jetë. Në këtë veprim qëndronte çelsi i 

misterit të pranisë së Jezusit. Në çdo vend të botës ku njerëzit ia ofrojnë njëri-tjetrit këtë dashuri, 

aty është Jezusi, që është dashuria: kudo në mesin e tyre i pranishëm. Ai është i fshehur aty dhe 

na dhuron një dritë, një qartësi, që më përpara nuk ishte aty, një gëzim që na i shëndërron zemrat 

dhe një paqe, që fillon aty dhe shkon në përjetësi. Kudo ku njerëzit janë të mbledhur në emër 

të kësaj dashurie që falet – pra në emër të Zotit, aty është AI në mesin e tyre. Atëherë mund të 

themi: 1 + 1 = 3. Ti dhe unë me ATË në mesin tonë. 

 

Tomáš tregon: “Kisha shqetësime të mëdha në shpirt. Unë kisha bërë diçka të gabuar 

dhe isha disi vetëm me atë ndjesi. Faji të fut gjithmonë në vetmi. Ishte vërtet e vështirë për mua 

të flisja për këtë. Më në fund erdhi momenti kur kuptova: dua t'i tregoj një shoku nga dashuria 

në lidhje me këtë gjë. Unë gjithashtu dua t'i besoj atij anët e mia të errëta. Kështu që i shkrova 

një email më të gjatë dhe e lashë të shikonte thellë në shpirtin tim. Prita pak i shqetësuar 

përgjigjen e tij. Ajo erdhi shpejt. Më bëri të kuptoj gjithë kujdesin dhe dashurinë e tij. Dhe ai 

më thirri. Ne folëm për një kohë të gjatë. Kjo nuk ishte fundi i çështjes. Por me çdo minutë 

ndjeja shpirtin tim të mbushur me një gëzim dhe paqe të thellë. Ndjeva: Jezusi ishte aty. E 

kuptova, ishim tre. Shoku im, unë, dhe Jezusi i fshehur: 1 + 1 = 3.  
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