
 

 

 
Shtator/ September 2021                          shqip  

          

Ajo përnjëherë u drejtua dhe 

zuri të lëvdojë Zotin.   (Lk 13,13)                                                                                                                                                                                                                                      
_____________________________________ 

                   Drejtohu! 

                     Straighten up! 
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Të dashur miq të fjalës, 

  

 diçka e vështirë kishte ndodhur në jetën e saj. Tani rëndonte si një barrë e madhe në 

shpirtin e saj. Atë e shtypte aq shumë saqë nuk mund të ecte më drejt. Ajo nuk kishte mundur 

ta ndante me askënd. Vetëm e tërhiqte veten përmes jetës. Ishte bërë shumë shtrembër. Sytë e 

saj binin gjithmonë poshtë në dysheme. Nuk kishte qenë në gjendje të qëndronte drejt për 18 

vjet. Kështu që ajo nuk shihte më askënd dhe askush nuk e shikonte. 

 

  Shumë rastësisht Jezusi kaloi pranë saj. Kur e pa, nuk tregoi ndrojtje. Përkundrazi, 

menjëherë e thirri pranë vetes. Pamja e tij nuk ishte gjykuese dhe e zemëruar. Nën vështrimin 

e tij të dashurisë ajo ndjeu: Mund të jetë gjithçka që ishte. Ai vështrim nuk gjykonte drejtësi, 

përkundrazi vetëm e drejtoi atë. "Grua, ti je liruar nga vuajtjet e tua". Ajo lejohet të dëgjojë 

dhe pastaj ndjen duart e Jezusit mbi kokën e saj. Nuk i ishte dhënë një afërsi kaq e butë në dy 

dekada. Në këtë afërsi ajo e gjen veten të re. Dhe ajo që nuk kishte ndodhur prej vitesh, ndodh 

papritur: Ajo drejtohet! 

 

 Hapat tanë të parë në Bosnjën e shkatërruar nga lufta na prisnin. Unë u nisa në këtë 

aventurë me një grua të re dhe një djalë të ri. Kishim shumë kohë për të folur gjatë rrugës. Kur 

mbërritëm, qëndruam pa fjalë në fshatrat e shkatërruara plotësisht. Të moshuarit u ulën kudo 

para kazermës. Ku duhet të fillojmë? "Dashuria mund vetëm të dashurojë!" I thashë. Le të 

fillojmë diku ku nevoja është më e madhe. Kështu filloi aventura go4peace. Në fund të vitit 

mora një përshëndetje të shkurtër nga e reja. “Faleminderit për kohën tonë së bashku në 

Bosnjë. Para kësaj përvoje, isha thellë në errësirë. Kam marrë një vendim të ri për jetën! ”E 

kuptova se sa i brishtë ishte filli i shpresës së gruas së re. Angazhimi i përbashkët ndaj të 

tjerëve i kishte dhënë asaj guxim të ri!– Drejtohu! - Straighten up! 
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