
 

 

 
Dhjetor/Dezember 2021                   shqip           

Ajo dha gjithçka!                       
                           (Mk 12,44)                                                                                                                                                                                                                      
_________________________________ 

       Mos pusho së dhëni! 
            Don’t stop giving! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

 

 

Të dashur miq të go4peace, 

 

 Kjo grua kishte humbur burrin e saj. Ajo ishte vetëm një vejushë në moshë. Ajo e kishte 

jetuar jetën e saj duke u ofruar për të tjerët dhe ishte shumë falenderuese. Ishte e varfër dhe 

shumë mirënjohëse për çdo gjë që njëzit i jepnin. I mjaftonin gjërat që merrte dhe mbante vetëm 

gjërat që kishte nevojë. Çdo gjë tjetër ua jepte të tjerëve. Në ritmin e saj të përditshëm ishte 

vajtja në tempull. Rrënjët e jetës së saj ishin në Zotin. Ajo i besonte Atij. Kështu, mund të 

dhuronte me zemrën e pastër çdo gjë që për momentin nuk i duhej. 

 

 Gjatë njërës prej vizitave të saj, Jezusi e kishte parë atë. Shumë vizitorë të pasur të 

tempullit lanë shumë para në tempull. E veja e varfër dha “vetëm” dy monedha të vogla, por 

me to dha GJITHÇKA që kishte. Ajo tregoi besimin e saj të pafund në jetë dhe te Zoti. Jezusi 

e ndau menjëherë këtë përvojë me dishepujt e tij. Kështu, kjo grua e varfër e panjohur u bë një 

mësuese ftuese në çështjet e "besimit" dhe "bujarisë" për të gjithë ata. 

 

 Në kohën e Coronavirusit, ne morëm një thirrje për ndihmë nga Shqipëria. Në një zonë 

të varfër, shumë fëmijë kërcënoheshin nga shkëputja e plotë e çdo edukimi për shkak të 

mungesës së infrastrukturës dhe mungesës së mundësive për shkollim. Rruga ishte shtëpia e 

tyre. Një grup i rrjetit go4peace kishte ngritur një program edukativ për periudhën tre mujore 

të verës. Për këtë nevojitej një shumë e madhe parash. “A mund të na ndihmoni?” lexojmë në 

një email që na kishte ardhur. Me besim ne thamë po.  – Një grua që ishte e vetme, e mori vesh 

projektin në Shqipëri. Ajo kishte kaluar një kohë të vështirë personale dhe ishte mirënjohëse 

për dhuratën e jetës. Spontanisht ajo dhuroi gjysmën e parave që na duheshin për Shqiperinë. 

Kur fëmijët e një klase të shkollës fillore morën vesh për situatën e bashkëmoshatarëve të tyre, 

ata vetë i nxorrën monedhat e fundit nga xhepat e tyre. Të gjithë na bënë të kuptojmë: Jeta jepet 

dhe përmbushet duke dhënë! – Mos pusho së dhëni! – Don’t stop giving! 

 

për go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


