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Ajo ia fshiu këmbët me 

flokët e saj, ia puthi dhe ia 

leu me parfum.         (Lk 7,38)                                                                                                                                                                                                                                                     
_____________________________________ 

Kurajo! 

Have courage! 
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Të dashur miq të go4peace, 

 

  më në fund ajo donte të largohej nga biznesi i saj i papastër. Ajo ishte plot mall për liri 

dhe dashuri të vërtetë. Ajo e kishte prishur reputacionin e saj. Kudo në qytet konsiderohej 

"mëkatarja pa emër" dhe nuk mund të shpëtonte nga kjo e metë. Pastaj, u takua me këtë mësues 

të ri nga Nazareti. Shikimi i tij kishte prekur zemrën e saj. Ajo ndihej e shikuar si një person - 

plot dashuri dhe shumë personalisht. Ky njeri, Jezusi nga Nazareti, nuk e gjykonte atë. 

Përkundrazi, vështrimi i tij i dashur dhe shërues e kishte rritur atë. Ajo i detyrohej një jetë të re. 

Ajo donte ta shihte përsëri.  

 

 Kishte dëgjuar që Jezusi ishte ftuar për darkë në shtëpinë e një fariseu. Ky ishte shansi 

që ajo ta shihte përsëri dhe t'i shprehte një shenjë të përzemërt falënderimi. Mblodhi gjithë 

guximin e saj dhe hyri në një shoqëri hebreje me burra. Ajo qau nga emocionet. I lagu këmbët 

e Jezuit me lotët e saj dhe i thau me flokët e saj. Ajo kishte sjellë vaj të shtrenjtë në një enë të 

çmuar. Me këtë, vajosi këmbët e Jezusit në prani të farisenjve. Ishte shenja e saj e afërsisë intime 

me Jezusin, i cili i kishte dhënë asaj dashuri të sinqertë. 

  

  Për shumë muaj kisha mundësinë të shoqëroja një mik të vjetër në pragun e përjetësisë. 

Herën e fundit kur e takova në rrethin e familjes së tij, e pashë për një kohë të gjatë. Ai më 

ledhatoi dorën dhe me gjysmë zëri tha: “Faleminderit për gjithçka!” Sytë tanë u takuan. Pas 

vdekjes së tij, përsëri e vizitova familjen e tij. Gruaja e tij futi dorën në xhepin e të ndjerit dhe 

nxori një kristal shkëmbi që ai e kishte mbajtur me vete gjithë jetën. Ajo ma dha mua. I prekur 

thellë, ndjeva një moment të përjetësisë, një lidhje përtej vdekjes. Gjithmonë ka nevojë për 

shenja që shkojnë përtej asaj që është e njohur. Kurajo!- Have courage!    
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