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Hyjin askurrë askush nuk e pa.
Nëse e duam njëri-tjetrin, Hyji mbetet
në ne dhe dashuria e tij në ne është e
përkryer!
(1 Gjn 4,12)
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Hyji ka nevojë për ty!
God needs you!

Të dashur miq të go4peace,
Jezusi jetoi mes nesh për të bërë më të fortë planin e Hyjit. Dëshira e tij ishte
„Mbretëria e Hyjit“. Në çdo vend ku e çonte jeta kjo mbretëri krijohej. Njerëzit gjenin tek ai
një dashuri dhe një liri, e cila i shëronte dhe i çlironte për të jetuar jetën e tyre. Të verbërit
mund të shikonin sërish, të paralizuarit mund të ecnin sërish dhe të sëmurët shëroheshin.
Në kohën e shkurtë kur Jezusi ishte në sytë e publikut, ai bënte shenja shembullore të
një dashurie të vërtetë. Njerëzit prekeshin nga kjo gjë dhe vazhdonin rrugëtimin me të. Në
këtë „shkollë“ të Jezusit ata mësonin se çfarë nënkuptonte dashuria e vërtetë që nuk kërkon
asgjë në shkëmbim. Me këtë përvojë në zemrat e tyre, ata dolën nëpër botë pas vdekjes së
Jezusit - në Armeni dhe Gjeorgji, në Evropë dhe madje edhe në Indi. Kështu ata sollën
mesazhin e një dashurie që do vetëm të dashurojë deri në “skajet e tokës”. Ata morën pjesë në
përfundimin e punës së Zotit. Të duash - falas - nga hiri - kjo është natyra e Perëndisë. Ta
bësh këtë, është thirrja jote. Perëndia "ka nevojë" për ty në këtë. Jepini atij po-në tuaj - çdo
ditë, përsëri.
Tomáš na tregon: “Po vizitoja Gjermaninë. Ishte menjëherë pas përmbytjes së madhe
në Ahrtal. Shumë njerëz kishin vdekur. Shumë shtëpi ishin shkatërruar. Ne bëmë rrugën drejt
një familjeje për të cilën kishim bërë shumë. Ne ishim ulur në një dhomë të madhe që ishte
plotësisht e rrënuar dhe e ftohtë. Për të pirë një filxhan kafe ne kishim sjellë gjithçka që na
nevojitej. Ne dëgjuam historinë e familjes. Ata treguan për përmbytjen e madhe që u kishte
marrë gjithçka dhe u kishte lënë vetëm jetën - faleminderit Zotit! Bëmë një shëtitje nëpër
qytet. Na u prezantua një imazh tmerri. Shkova në një grup të vogël me vajzën e familjes dhe
të dashurin e saj. Ata folën shumë hapur për nevojat dhe frikën e tyre. Pastaj ata pyetën pse
ishim kaq të përkushtuar ndaj tyre. Unë ndava besimin tim në Jezusin që është dashuri dhe
bën thirrje për dashuri. E gjithë kjo ishte e re për ta. Papritur, u krijua një hapësirë besimi të
madh mes nesh. Kjo gjë i preku dhe hapi zemrat e tyre!”. Hyji ka nevojë për ty! – God
needs you!
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