
 

 

 
Mars 2023                                              shqip   

Varfëria jote – Shansi i 

Zotit! 
_____________________________________ 

Lum skamnorët në shpirt, sepse e tyre është 

mbretëria e qiejve!                                  (Mt 5,3) 
         

 
                 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, 

 
E kush ka dëshirë të jetë i varfër? – Të jesh i varfër është stresuese.  Disi të gjithë bien 

dakord me këtë gjë. Dhe më pas lexojmë diçka të mahnitshme në Predikimin në Mal: “Lum të 
varfërit në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qiejve!” Madeleine Delbrêl, një mistike nga Parisi, 
shkroi dikur: “Mos mendoni se gjejmë kënaqësi në të zbrazurit e duarve, kokës dhe zemrës tonë 
çdo ditë. Gëzimi ynë është që duke zbrazur duart, kokat dhe zemrat tona bëjmë vend për 
mbretërinë e qiejve.” Perëndia ka nevojë për zemrën e hapur tek njerëzit, në mënyrë që AI të 
mund t'i japë asaj dhurata dhe ta mbushë plot. Për të qenë pranues ndaj dhuratave të Zotit, ia 
vlen të bëhesh i varfër përsëri dhe përsëri - përpara të huajit që ka nevojë për ndihmën time, 
përpara disidentit që kërkon një bisedë, përpara të papriturës që prish planet e mia, përpara 
momentit siç na vjen. – Bëhu i varfër që të jesh i hapur për mbretërinë e qiejve! 

 
E kisha takuar Julian nga Ukraina. Ajo vinte nga Kherson. Në lot, ajo më kishte thënë se 

Spitalit Luchansky në qytetin e saj po i mbaronte energjia. Ne kishim organizuar tashmë 9 
gjeneratorë. Tregu ishte bosh, por ndjeva: Guxo përsëri! Pas dy orësh kërkime në internet, më 
erdhi impulsi: Kërko edhe një minutë. Unë qëndrova i sintonizuar. Dhe aty ku Website-i sapo kishte 
thënë "i shitur" dhe "aktualisht i padisponueshëm", tani gjeta një model të përshtatshëm. Modeli 
na erdhi disa ditë më vonë. Kur shoferi i kamionit shkarkoi gjeneratorin unë i tregova: "Do e çojmë 
në Kherson të Ukrainës!". Ai më goditi në supe me lot në sy dhe më tha: "Kjo ma bëri ditën! 
Faleminderit për angazhimin tuaj ndaj njerëzimit. Unë jam libanez dhe e di se çfarë do të thotë të 
marrësh ndihmë!” – Varfëria ime – Shansi i Zotit!  
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