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Të dashur miq të go4peace, 

 

 Projekti i Zotit me njerëzimin ishte në rrezik. Lufta, padrejtësia dhe pabarazia ishin rendi i ditës. 

Profetët, për shumë vite, kishin bërë thirrje për pendim. Nuk kishte funksionuar. Zoti vendosi ta dërgojë 

birin e tij në tokë për t’i rizbuluar njerëzimit thirrjen për dashuri vllazërore. Kështu Jezusi erdhi në tokë. 

Ai ndau më shumë se 30 vite të jetës së tij me njerëzit. Në fund të jetës së tij ai ndjeu se ne njerëzit do 

të vazhdonim të kishim nevojë për të. Pra, nga dashuria ai donte të qëndronte me ne përgjithmonë - i 

fshehur, por shumë i pranishëm. Pas vdekjes së tij. ai takoi së pari Maria Magdalenën dhe disa gra të 

tjera dhe u dha atyre detyrën: “Shkoni, u thoni vëllezërve të mi të shkojnë në Galile. Do të më shihni 

atje!" (Mt 28,10) Me këtë ai i dërgoi ata në Detin e Galilesë. Aty ishin në shtëpi. Ai donte të qëndronte 

me ta atje. Ai donte t'i kthente ekspertët e peshkimit në ekspertë për praninë e Zotit. 

 

 Këtë vit 2022 ne duam të ndjekim këtë dëshirë të madhe të Jezusit, që të jetë me ne në jetën tonë 

të përditshme. Ne ju ftojmë të bëheni ekspertë për praninë e fshehur të Jezusit. Për këtë arsye, çdo muaj 

ekziston për ju një impuls i vogël që do t'ju ndihmojë të zbuloni praninë e Jezusit. Nuk ka të bëjë me 

besimin në praninë e Jezusit sepse ai na e premtoi këtë. Përkundrazi, ka të bëjë me zbulimin dhe 

përjetimin e pranisë së Jezusit çdo ditë. Nëse ai është i pranishëm mes nesh, atëherë ai e bën veten të 

dukshëm nëpërmjet paqes, dritës, zjarrit dhe gëzimit që vetëm AI mund të na japë. Tomaš nga Bořitov 

(Republika Çeke) do të tregojë një përvojë të vogël për secilin prej këtyre impulseve, në fund të çdo 

impulsi dhe në videon në aplikacionin “go4peace". Këtu vjen përvoja e tij e parë - pikërisht në mes të 

jetës së tij të përditshme: 

 

 “Kisha blerë një hamburger dhe po prisja me padurim darkën. Përpara meje ishte një kamion i 

humbur në rrugë. Shoferi më bëri shenjë të ndaloja. Ai po kërkonte një vend parkimi për natën. E 

ndihmova të gjente një vend të përshtatshëm në fshat. Më falenderoi me një buzëqeshje. Ndërsa ecja 

përpara, më shkoi mendja se me siguri shoferi do të ishte i uritur. Unë kisha ende hamburgerin e 

shijshëm, kështu që u ktheva te kamioni. "Ka diçka për të ngrënë këtu! Jam i sigurt se do të jesh i uritur!”, 

thashë, dhe i dhashë hamburgerin tim. Ai më shikoi me habi dhe buzëqeshi me mirënjohje. Pastaj, 

shkova në shtëpi. Kisha një gëzim të madh në zemrën time edhe pa një hamburger në stomak .“ – 
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