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… ma keni bërë mua! 
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_____________________________________           

Për ty! 
For you! 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
 
 

Të dashur miq të fjalës, 
 
 në mes të natës do të mbërrinte ajo me autobuzin e saj në një stacion europian 
autobuzësh dhe duhej të priste një orë në errësirë për autobuzin tjetër. Kështu ajo më mori në 
telefon dhe më kërkoi: „Të lutem, lutu për mua veçanërisht në këtë natë!“ Unë i premtova 
asaj, që do ta bëja dhe i dhashë asaj guxim që ti qëndrojë besnike motos „Don’t stop giving!“ / 
„Mos ndalo së dhënurit!“.  
 
 „Zoti ka shumë fantazi!“  e dëgjova atë të thoshte disa ditë më vonë. Ajo kishte 
mbërritur natën vonë në stacionin e autobuzit dhe ishte ulur në një stol. Dy të rinj i kishin rënë 
në sy, të cilët dukeshin të pasigurtë, sikur të ishin të dëshpëruar. Pas disa minutash ata iu 
afruan asaj. „Në fillim doja të largohesha, sepse kisha frikë, por më pas vendosa të rrija“ 
tregonte ajo. Dy pyetësit vinin nga Argjentina dhe flisnin vetëm pak anglisht. Ata ishin në një 
tur europian dhe donin të shkonin me autobuz drejt Gjermanisë, por nuk dinin si të mbërrinin 
aty. „Dhe më pas më erdhi ideja“, kështu tregon studentja, „ti ftoja ata të dy të udhëtonin me 
autobuzin tim, sepse autobuzi kishte si qëllim një stacion më të madh autobuzash, nga i cili 
kishte lidhje me të gjitha shtetet e mëdha të Europës. Dhe më pas imagjono, që vajza u ul në 
autobuz pranë meje dhe jo pranë të dashurit të saj. Ne biseduam për një kohë të gjatë. Ishte 
një bisedë e këndshme. Dhe pasi ne po përshëndeteshim, po shikoja dy fytyra të gëzuara!“ 
Dhe më pas duke menduar thoshte ajo „ Zoti është disi gjithmonë duke punuar. Ai mu shfaq 
përsëri aty!“  
 
 Të dashur miq të fjalës, çdo ditë ne takojmë njerëz, shpesh krejt rastësisht. Në ata 
dëshiron Jezusi të na takojë. AI pyet nëpërmjet këtij njeriu për kohën tonë, për këshillat tona, 
për një shenjë të vogël të dashurisë së sinqertë. Të kemi guxim, të ndalemi dhe të bëjmë krejt 
pjesën tonë. AI do të falenderojë ty dhe do të thotë: „Këtë ma keni bërë mua!“ Ti jetojmë këto 
momente, që shpesh janë të papritura, për Jezusin, i cili na do pafundësisht. Ti’a themi atij 
përgjithmonë gjatë ditës: „Për ty!“ – „For you!“ 
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