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Zotëri, na mëso edhe 

ne të lutemi!       (Lk 11,1)                                                                                                                                                                                                                           
______________________________________ 

Lutuni për paqe! 

Pray for peace! 
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Të dashur miq të fjalës, 

 

 Zoti ishte bërë shumë i rëndësishëm për jetën e saj. Gjithmonë ajo kërkonte njerëz të 

rinj, me të cilët ajo mund të shkëmbente eksperienca të ndryshme. Një grua e besimit ungjillor, 

ishte kthyer për të në një shoqe shumë të mirë. Ajo vetë ishte katolike. Një mbrëmje ato u takuan 

tek shtëpia e njërës. Ato filluan të luteshin së bashku, në fillim për gëzimet e tyre, pastaj për të 

gjithë ata që kishin në zemër. Ajo shkruante: „Ishte shumë bukur. Jezusi ishte i pranishëm në 

mesin tonë! Në këto momente ishim dy persona të fesë, që po i hapnim zemrën tonë Zotit dhe 

po e lejonim atë të fliste. Jam shumë e lumtur për këtë gjë.“ 

 

Të lutesh do të thotë, të jesh para Zotit, komplet me të gjitha, dhe të lejosh zemrën tënde të 

flasë. Në ato momente ndodh shumë me ne. Shpesh nuk e dallojmë,  por e ndjejmë që na bën 

mirë. Ne transformohemi! Ne tërhiqemi tek kjo marrëdhënie e gjallë me Zotin.  

Shokët e Jezusit kanë përjetuar këtë pranë Jezusit. Njëherë ata iu lutën atij: „Zotëri, na mëso 

edhe ne të lutemi!” Ata kishin parë Jezusin tek lutej. Kjo i kishte prekur. Edhe ata duan të gjejnë 

rrugën në këtë thellësi të jetës. Jezusi i mëson t´i drejtohen Atit, si një fëmijë që thërret prindin 

e tij, „Abba“ - „Atë“! Zoti është si një baba i dashur ose një mama e dashur për ne. 

 

 Pra, të shkojmë tek AI! Le të qëndrojmë tak ai – si një fëmijë, duke luajtur tek këmbët 

e së ëmës. Le të lejojmë zemrën tonë të flasë. Kjo na sjell paqe. Kështu bëhemi apostuj dhe 

apostulle të paqes. Jeta jonë bëhet një mesazh për paqen. Lutuni për paqen! – Pray for peace! 
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