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Të dashur miq të go4peace, 

 

 ajo ishte një nënë e re. Jetonte në qytetin e pasur portual të Tirit, në atë që tani është 

Lebanoni. Sipas mitologjisë greke, ky qytet ishte vendlindja e "Europës". Paraardhësit e kësaj 

gruaje të re vinin nga Greqia. Ajo kurrë nuk kishte qenë në kontakt me besimin hebre dhe 

konsiderohej nga fqinjët e saj hebrenj si një "pagane". Si e tillë, ajo shpesh cilësohej prej tyre si 

një "qen". As jeta e saj familjare nuk ishte e lehtë. Kishte një vajzë dhe po kalonte një periudhë të 

vështirë. Gruaja e re ishte tërhequr, nuk kishte fare kontakte. Atë e dëbuan dhe e konsideronin "e 

papastër" dhe "e poseduar". Ajo qëndronte pothuajse gjatë gjithë kohës vetëm në shtrat.  

 

 Nëna e re tashmë kishte provuar shumë. Ajo kishte dëgjuar për Jezusin i cili sapo kishte 

mbërritur në Tiro. Ai kishte ecur 60 kilometra nga Deti i Galilesë në Tiro dhe donte të ishte vetëm 

për disa ditë. Por ardhja e tij nuk ishte e fshehtë. Kështu, nëna e re shkoi te Jezusi me gjithë 

nevojën e saj dhe i kërkoi që të shërojë vajzën e saj. Jezusi reagoi negativisht. Ai e pa veten të 

dërguar te Judenjtë, "fëmijët e shtëpisë së Perëndisë", dhe jo te Johebrenjtë. Kështu ai i tha asaj: 

"Nuk është e drejtë t'i heqësh bukën fëmijëve dhe t'ua hedhësh qenve!" Por nëna e re ngulmoi. Ajo 

donte të ndihmonte vajzën e saj. Ajo i tregoi kuptueshmërinë e saj Jezusit dhe shtoi: “Po, ke të 

drejtë, Zotëri! Por, edhe për qentë nën tryezë bie pak nga buka që hanë fëmijët. ”Jezusi nuk e 

priste këtë përgjigje. Këmbëngulja e nënës së re e trazoi. Jezusi vendosi të ndihmojë vajzën: 

"Shko në shtëpi, demoni e la vajzën tënde!" 

 

 Ai e kishte të vështirë në shtëpi. Babai i tij ishte larguar nga familja. Në këtë vuajtje, ai 

takoi Jezusin. Ishte ndalur pranë grupeve të ndryshme të kishës, por nuk kishte gjetur asgjë të 

përshtatshme për veten atje. Pastaj mësoi për një kurs që ofronte të hynte në gjurmët e Jezusit. 

Deri atëherë ai kishte qenë fetarisht "jo muzikal". Sidoqoftë, ishte regjistruar.Shkoi në takimin e 

parë dhe u prit ngrohtësisht. Ai vazhdoi të shkonte në mbledhje. Ngadalë zbuloi se sa i afërt ishte 

Jezusi me të. Pastaj erdhi një moment në të cilin ai i bëri Jezusit - në fshehtësi - premtimin se do të 

donte të jetonte VETËM për të. Ky ishte fillimi i aventurës së jetës së tij! Sa mirë që ai qëndroi në 

kontakt - me dëshirën e tij.  Qëndro në kontakt! Keep in touch! 
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