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„ … dhe jetoi në mesin 

tonë! “           (Gjn 1,14 b) 
______________________________________ 

Jezusi dëshiron të të arrijë! 

Jesus wants to reach you! 
 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

Të dashur miq të go4peace, 

 

Këtë vit ishim së bashku në një udhëtim zbulimi. Ne kemi kërkuar Jezusin, i cili dëshiron 

të jetojë në mesin tonë. Ky zbulim, që ai jeton pas vdekjes së tij tokësore, u bë nga Maria 

Magdalena, Maria nëna e Jezusit, Pjetri, Tomasi dhe shumë të tjerë 2000 vjet më parë. Kjo 

histori zbulimi vlen për të gjitha kohërat. Ajo dëshiron të bëhet personale. Pra, në fund të këtij 

viti pyetja është: Kur e zbuluat këtë vit se Jezusi ishte fshehur në mesin tuaj? 

 

Unë dua të ndaj një eksperiencë timen me ju: Në fund të kampit tonë veror këtë vit, ne 

u takuam me pjesëmarrësit ukrainas në kishën tonë. I falënderova për dashurinë që dhanë në 

kamp. Në këtë dashuri - kështu i thashë - Zoti ishte dhe është mes nesh, sepse AI është dashuri. 

Një grua ukrainase më shkroi vonë në mbrëmje: “Faleminderit për këtë kohë të mrekullueshme. 

Ndjeva një paqe kaq të thellë brenda meje. Do të kthehem në Ukrainë, por e gjeta veten duke 

menduar të qëndroj këtu sepse zbulova një jetë mes nesh që nuk e njihja më parë.” 

 

Tregojuni miqve tuaj për momentet kur keni ndjerë Zotin pranë. Kjo kërkon guxim. Dhe 

nëse dëshironi, ju gjithashtu mund të ndani përvojën tuaj me ne në aplikacionin "go4peace" nën 

butonin "zbuloni dhe shkruani". 

 

Tomáš tregon: “Një vit i veçantë po përfundon për mua. Kam përjetuar shumë gjëra të 

mira dhe shumë gjëra të vështira. Kur gjërat vështirësoheshin, i kujtoja vetes se mund të dua 

gjithmonë, edhe në momente të vështira. Kështu që, unë thjesht e bëra atë gjë. Shpesh kisha 

përshtypjen: Jezusi është aty kur unë dhuroj dashuri. Ai rilind përmes dashurisë. Dhe AI më 

dha dritën për hapat e mëtejshëm”. Kjo është Krishtlindje. Jezusi banoi mes nesh. Dhe AI 

dëshiron të banojë mes nesh sot. Jezusi dëshiron të të arrijë! Jesus wants to reach you!  - Ju 

uroj një Krishtlindje të lumtur dhe të bekuar. Jezusi lindtë përsëri dhe përsëri mes nesh në shumë 

vende të tokës. Le të qëndrojmë të lidhur! 
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