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Shtrije dorën tënde dhe 
vëre në brinjën time. 
                                          (Gjn 20,27)                                                 
_________________ _____________________           

Plagët – Vend takimi 
wounds – places of encounter 
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Të dashur miq të fjalës, 
 
 Dhimbjet dhe plagët – kush i do ato? Ne preferojmë ti shmangim ato! Që ato mund të 
jenë një “Dhuratë e dashurisë”, siç thotë një këngë, nuk na bie në mend aq lehtë! 
 
 Padër Rainer, një vëlla Françeskan, më ka ndihmuar ta zbuloj këtë më thellë. Kur e 
njofta para disa javësh, e gjeta atë në një kolltuk të shtrirë. Sytë e tij më më ranë në sy. Ato 
ishin si gurë të çmuar dhe shkëlqenin me një gëzim të madh. Shpejt hymë në bisedë. Para 17 
vitesh, ai kishte pësuar një aksident me makinë. Ai kishte qënë në timonin e një autobuzi të 
vogël. Gjatë udhëtimit një gomë e përparme e makinës shpertheu. Sapo Padër Rainer dëgjoi 
këtë shpërthim, atij i vjen në mend një fjalë nga ungjilli. Duke parë shokët e tij, Jezusi u kishte 
thënë ushtarëve, të cilët donin ta merrnin atë peng: „Nëse po më kërkoni mua, lërini ata të 
shkojnë!“ Kjo fjalë e kishte frymëzuar Padër Rainer, që ti thotë Jezusit: „Nëse po më kërkon 
mua, mos lejo, që vëllezërve të mi në makinë t’ju ndodhë gjë.“ Më pas makina ishte futur në 
një rrotullim. Askujt në makinë nuk i kishte ndodhur gjë, vetëm Padër Rainer nuk mund të 
lëvizte për shkak të dëmtimit që kishte pësuar në shtyllën kurrizore. 17 muaj kaloi ai nëpër 
spitale. Pak lëvizshmëri ju rekuperua përsëri. Megjithatë, që nga aksidenti ai kishte 
vazhdimisht dhimbje. „A e din ti“, më tha ai, „unë nuk kam pyetur kurrë: Përse unë? Sepse në 
atë moment unë kuptova menjëherë: Në këtë dhimbje mund ti tregoj Jezusit dashurinë time, 
nga momenti në moment vazhdimisht. Unë i dhuroj ATIJ çdo dhimbje!“ I prekur, shikoja në 
sytë e tij, që shkëlqenin. Unë pashë një dashuri drejt Jezusit që ndriçonte, të cilën nuk e kisha 
përjetuar ndonjëherë.  
 
 Të dashur miq të fjalës, Padër Rainer, më mësoi, se çdo dhimbje dhe çdo plagë, mund 
të kthehet në një vend takimi. Ashtu siç apostulli Tomë u ftua nga Jezusi ti prekte plagët e tija, 
ashtu jam unë në plagët e mija afër Jezusit. AI troket në dhimbjen time. Ta bëjmë çdo dhimbje 
një dhuratë për Jezusin.  Kështu kthehen plagët – vend takimi.  Wounds – places of 
encounter. 
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