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Eshte jeta
Is 66, 13

Përshëndetje, jam Omar, jam 15 vjec

“Ashtu si një nënë ngushëllon
fëmijën, kështu unë do t’ju
ngushëlloj”

SE BASHKU ESHTE E MUNDUR
Në shkollë, ka qënë një shok që
gjatë orës së mësimit të edukimit
fizik nuk dinte të bënte asgjë dhe të
tjerët e tallnin. Nuk e kuptoja pse
sillej gjithmonë ashtu.

Kush nuk ka parë një fëmiië duke qarë
dhe të hidhet në krahët e nënës? Çfarëdo
lloj gjëje të ketë ndodhur, e vogël apo e
madhe, nëna ia than lotët , e mbulon
atë me butësi dhe menjëherë mbas
fëmija fillon të buzëqeshë.
I mjafton të ndjejë prezencën dhe
dashurinë e saj.

Kështu bën Zoti me ne,
duke u krahasuar
me një nënë.

Eshtë e nevojshme që të hapen sytë dhe
zemra për “ta parë”. Në masën me të
cilën eksperimentojmë butësinë e
dashurisë së Tij, do të mund t’ua
transmetojmë të gjithë atyre që jetojnë në
dhimbje dhe vështirësi, do të bëhemi mjete
ngushëllimi.

TE BASHKENDASH DHIMBJEN
është edhe eskperienca personale,
konkrete e Chiara Lubich: «O Zot, më

afro me të gjithë ata që janë
vetëm... Kam ndjerë në zemrën time
pasionin që pushton tëndin për të gjithë
braktisjen në të cilën noton bota mbarë.

Prite palosjen

Dua çdo qënie të sëmurë dhe të
vetmuar. Kush e ngushëllon të qarën e
tyre? Kush mban zi për vdekjen e tyre të
ngadaltë? E kush mban fort ne zemer
zemren e tyre te deshperuar?» .

TE JEMI KRAHET E TIJ

«Më jep, o Zoti im,
Të jem në botë sakramenti i
prekshëm i dashurisë tënde: të
jem krahët e tu,
që shtrëngojnë mbas vetes
dhe kthejnë në dashuri gjithë
vetminë e botës ».

Edhe ne na ka ndodhur një eksperiencë e ngjashme?

TE PROVOSH E TE TRANSMETOSH

Nëse do të isha unë në vendin e tij,
si do të kisha dashur të silleshin
me mua?
Në një moment i thashë këtij
shkout tim: “Provo, do të shohësh
se do ia dalësh!”. Ai m’u përgjigj:
“Nuk e shikon që mundohem ta
bëj dhe nuk arrij? Shikoi të tjerët
si tallen me mua!”.
Fillova ta ndihmoj deri sa ia doli.
Që nga ai moment bashkëndajmë
atë ç’ka jetojmë,
Eksperiencat që bëjmë duke jetuar
Fjalën e Jetës dhe ndihmojmë njëri
– tjetrin në studim
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