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Ndërto ura! 

Build bridges! 
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Të dashur miq të fjalës! 

 

 Dy vajza të reja nga Skandinavia kishin ardhur për vizitë në qytetin tonë. Ato kishin dëgjuar 

për go4peace dhe dëshironin të dinin më shumë rreth kësaj. Kështu, unë i ftova ato për një akullore 

bashkë me disa të rinj të tjerë. Niko ishte gjithashtu me ne.  

 

 Shumë shpejt hymë në bisedë dhe po qeshnim dhe bënim lojëra. Pas dy orësh, grupi u bë 

më i vogël. Dy vajzat nga Skandinavia dhe Niko kishin kohë të qëndronin më shumë. Ditën tjetër 

unë pyeta se si kishte shkuar mbrëmja. 

“Ne patëm një bisedë të mrekullueshme!”, lexova në një email të Nikos. “Ne filluam të 

diskutonim rreth qëndrimit që kemi për besimin. Nga kjo bashkëndarje shumë gjëra dolën në pah. 

Njëri nga ne po tregonte, që nuk mund të besonte në Zot. Unë kuptova, që në atë moment, nuk 

ishte nevoja për të thënë fjalë të mëdha, por thjesht të isha i pranishëm. Kështu u krijua një hapësirë 

në të cilën personi përballë meje u ndje shumë i kuptuar dhe mund të thoshte të gjitha gjërat që 

kishte në zemër. Unë mund ta ndjeja: Zoti ishte mes nesh! Ne ishim në paqe me njëri tjetrin, me 

vetveten dhe unë besoj edhe me Zotin.“  

Të dashur miq të fjalës, Niko nuk kishte vendosur veten përpara, por ishte tërhequr për të 

krijuar një hapësirë tek personi me të cilin po fliste. Ky person kishte mundur të tregonte gjithçka 

që kishte në zemër dhe kështu të gjente paqen me vetveten. Dhe ne ndjejmë diçka që nuk ka qënë 

më përpara aty. A mundet kjo “diçka” të jetë “dikush”? Zoti – i fshehur në këtë paqe, të cilën na e 

ka premtuar me Jezusin? Unë jam i mendimit që nëse ne i japim të afërmit tonë atë që ai/ajo ka 

nevojë në ato momente, atëherë ne krijojmë paqen dhe i japim një hapësirë krijuesit të paqes së 

përjetshme në mesin tonë. Ja vlen që të mësojmë të duam “Ndërto ura! Build bridges!” 

Për OnWordTeam   Meinolf Wacker 


