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Nuk ka dashuri më të madhe sesa kur 

dikush jep jetën për miqtë e vet.          
                                                 (Gjn 15,13) 

_____________________________________ 

Jo vetëm, por bashkë!     

Not alone - but together! 

 
                 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, 

 

  

 Herë pas here Jezusit i duhej të dëshmonte sesi miqtë e tij shikonin më shumë interesat 

e veta sesa ato të të tjerve. Ata i shikonin mirë interesat e veta, por ato të të tjerve i linin mënjanë. 

Kur ai u tregoi atyre se do t'u dorëzohej skribëve dhe krerëve të priftërinjve dhe se ata do ta 

vrisnin, ata nuk e kishin lejuar që kjo gjë t'u prekte zemrat. Përkundrazi, kishin filluar të 

diskutonin rrugës se cili prej tyre ishte më i madhi pas Jezusit. Kur Jezusi ftoi një të ri të jepte 

pasurinë e tij, ai u largua i trishtuar sepse kishte pasuri të madhe dhe nuk donte t'ua ndante të 

varfërve. 

 

 Jezusi donte që miqtë e tij të kuptonin se çelësi i misterit të mbretërisë së Perëndisë nuk 

është të kesh shumë dhe të grumbullosh shumë, por të japësh jetën në dashuri. Ata mund ta 

mësonin këtë gjë prej shembujve të tij. Jezusi i dha kohën e tij një gruaje që takoi në pusin e 

Jakobit dhe i hapi asaj një jetë të re në bisedë. Gjithashtu, i dha besimin e tij centurionit romak 

dhe shëroi shërbëtorin e tij. I  fali mëkatet një gruaje të kapur në tradhti bashkëshortore. Jezusi 

gjithmonë dhuronte jetën e tij. Nëpërmjet kësaj dhurate, nëpërmjet dashurisë së tij konkrete, 

krijohej një marrëdhënie me secilin person që ai kishte kontakt. Kjo marrëdhënie e sinqertë u 

bë për personat me të cilët Jezusi kishte mardhënie, vendi ku mund ta përjetonin dashurinë e 

Hyjit. Dhe kjo është ajo që Jezusi do t'u linte dishepujve të tij në fund të jetës së tij: “Duajeni 

njëri-tjetrin siç ju kam dashur unë!” Në këtë dashuri të ndërsjellë ai do të ishte përgjithmonë 

me ta. 

 

 Tomáš tregon: „Unë kam një mik që ka një mik të mirë në Ukrainë. Herë pas here ai e 

thërret dhe përpiqet të jetë pranë tij në këtë kohë të vështirë të luftës. Një ditë i kishte dërguar 

një mesazh në WhatsApp dhe i kishte thënë se kishte lutur një rruzare për të. Ai i ishte 

përgjigjur: 'Faleminderit që je aty dhe që më dërgon gjithmonë mesazhe. Ato më japin forcë 

dhe mbështetje. Sot isha jashtë dhe gjatë gjithë ditës vizitova refugjatët në vende të ndryshme. 

Ishte një përvojë e fuqishme dhe me të vërtetë më inkurajoi. Unë thjesht shkova dhe dhashë 

jetën time për të qenë pranë njerëzve. Kam përshtypjen se Zoti është duke bërë diçka. Është 

mirë të jesh në lojën e Zotit.“ – Jo vetëm, por bashkë! Not alone – but together! 
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