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Kurse fryti i shpirtit është dashuria, 

paqja, hareja, duresa, dashamirësia, 

mirësia, besnikëria, butësia, 

përkormëria. 
(Gal 5,22) 

_____________________________________ 
Kujdesu për zemrën tënde! 

Watch your heart! 
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Të dashur miq të go4peace, 

 

Vetë Jezusi u kishte premtuar miqve të tij se do të qëndronte me ta përgjithmonë. Por, pas 

vdekjes së tij, ata nuk mund ta shihnin më me sytë e tyre fizikë. Asnjë aparat fotografik nuk e ka 

fotografuar Jezusin pas ringjalljes së tij. Megjithatë, miqtë e tij e kishin kuptuar se ai ishte gjallë 

dhe me ta. Kjo përvojë e inkurajoi Pjetrin e frikësuar që të ndahej prej shumë njerëzve. E njëjta 

përvojë i kishte nxitur dy dishepujt në rrugën për në Emaus që të ktheheshin te miqtë e tyre në 

Jerusalem atë natë. Kjo përvojë ishte e gjallë dhe prekëse për të gjithë, por jo fizikisht e prekshme. 

Maria Magdalena e zbuloi këtë. “Mos më mbaj!”, kishte dëgjuar ajo të thoshte Jezusin, me vete. 

 

Jezusi e kishte bërë veten të dukshëm - për individë dhe për grupe të vogla. Por, si mund të 

ishte e perceptueshme kjo përvojë e pranisë së tij? Për këtë flasin historitë e ringjalljes. Miqtë e 

Jezusit ndjenë një zjarr të vërtetë në zemrat e tyre. Ata "panë" një dritë të mbinatyrshme që u jepte 

qartësi dhe guxim. E “prekën” me një qetësi të thellë në shpirt dhe me një gëzim që nuk e kishin 

njohur kurrë më parë. – Në letrën e tij drejtuar Galatasve, Pali i quan këto trazime, të cilat mund të 

përjetohen në zemër, “fryte të shpirtit”. Efekte të tilla të pranisë së Jezusit janë gjithashtu të dukshme 

për ju me "sytë e zemrës suaj". Kujdesuni për zemrat tuaja! 

 

Tomáš bëri këtë zbulim: “Shkova në një kamp paqeje në Sarajevë. Çdo ditë ne jetonim nga 

një fjalë e Jezusit. Në mbrëmje ndanim përvojat tona. Në ato momente ndjeja gjithmonë një gëzim 

që ishte i ri për mua. Vit pas viti mezi prisja kampin e radhës së bashku me shumë të rinj. Kjo më 

dha forcë për të vazhduar rrugën time. Në një bisedë, kuptova se ky gëzim i thellë ishte gjurma e 

Jezusit të fshehur. AI ishte aty. AI na dha gëzimin e tij. E 'pashë' me sytë e zemrës. Që atëherë, kam 

pasur një dëshirë të zjarrtë për t'u bërë ekspert i pranisë së Jezusit mes nesh.» – Kujdesu për zemrën 

tënde! – Watch your heart! 
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