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Shko! Le të bëhet ashtu 

siç besove!               (Mt 8,13)                                                                                                                                                                                                               
_____________________________________ 

Besoji Jezusit! 

Trust Jesus! 
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Të dashur miq të go4peace, 

 

  ai kishte ardhur nga larg në detin e Galilesë, për shkak të profesionit të tij. Ai ishte 

kapiten në një garnizon romak dhe kishte punuar në mes të ushtarëve të thjeshtë. Në kujdesin 

për njerëzit në shtëpinë e tij, ai ishte shembullor. Vendasit ishin hebrenj. Për ata, ishte një i huaj, 

një pagan. Ai kishte mësuar se hebrenjtë e devotshëm nuk do të hynin kurrë në shtëpinë e tij. 

Ligji i tyre i ndalonte. 

 

  Si centurion ai shihte shumë. Kishte vënë re gjithashtu, se ishte një rabi i ri, të cilit i 

besonin shumë njerëz dhe nuk kishte fjalë boshe. Përkundrazi, ishte një fuqi që buronte nga 

fjala e tij që kishte shëruar kaq shumë njerëz të sëmurë. Këto përvoja inkurajuan centurionin që 

t'i afrohej Jezusit. Ai i tha: “Zotëri, shërbëtori im është në shtëpi dhe ka shumë dhimbje!” Jezusi 

donte të shkonte në shtëpinë e tij. Kjo do të thoshte se Jezusi ishte duke shkelur ligjin. 

Centurioni nuk donte që ai ta bënte këtë dhe i përgjigjet: “Unë nuk jam i denjë që ti të hysh në 

shtëpinë time, thjesht thuaj një fjalë, atëherë shërbëtori im do të jetë mirë. Edhe unë duhet t'u 

bindem urdhrave, dhe vetë kam ushtarë nën vete. Unë i them njërit: shko! Kështu që ai shkon. 

Një tjetri: eja! Kështu që ai vjen.” Ky besim preku zemrën e Jezuit dhe e la të kuptojë: “Shko! 

Le të ndodhë ashtu siç besove.” Në atë moment shërbëtori u bë mirë. 

 

  Mora një telefonatë nga një grua e moshuar. “Imagjinoni që një prift nga Afrika do të 

vijë në famullinë tonë për një vit”. Tani kemi nevojë për një banesë afër kishës. Menjëherë më 

erdhi në mendje motoja e ditës: “Dil nga vetja jote, krijo një 'ne'!” Ishte radha ime të bëja diçka. 

Kisha dëgjuar nga miqtë: Të gjesh një apartament në qytetin tonë? Ju duhet ta vendosni veten 

në një listë pritjeje për 5 vjet. Mision i pamundur! Unë iu luta një prifti të ndjerë: Tani kam 

nevojë për ndihmën tënde! Pastaj, mora telefonin dhe më thanë: Ekziston një apartament i 

mobiluar mirë përballë kishës. Kishte një atmosferë të mirë në telefon. Arrita tek pronari. Në 

fund të bisedës, ishte e qartë se ai do ta jepte me qira apartamentin për vëllain tonë afrikan. Ne 

u takuam në apartament. Gjithçka që i duhej një familjeje ishte aty. Isha shumë i lodhur. Kur 

shkova në shtëpi, ishte e qartë për mua: “vetëm ndihma nga parajsa e kishte bërë të mundur 

këtë ". – Besoji Jezusit! Trust Jesus! 
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