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“S’ka asgjë që Zoti
nuk mund ta bëjë pa mua.
Por ka shumë gjëra
që Zoti ka dashur t’i bëjë nëpërmjet meje, përderisa pranoj
të jem vegël në duart e tij.
Fizionomia autentike e meshtarit gjendet
në vendosmërinë e tij
t’i jepet krejtësisht Krishtit,
Kryepriftit të madh,
në mënyrë që të mos kemi ndjenja
dhe dëshira të tjera
përveç atyre që janë të Jezu Krishtit.
Lutuni për mua,
që Zoti të jetë gjithmonë drita ime
për të mirën e grigjës
që Ai ia ka besuar
një personi të dobët,
sikurse jam unë.
Falemnderit për praninë tuaj
dhe për dashurinë e madhe
që gjithmonë më keni treguar,
sigurisht pa e merituar.
Falemnderit, falemnderit shumë!
Jam vëllai juaj, Gjergj”.
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Paraqitja
shte e premtja, 4 prill 1969. George Anthony Frendo ishte 23 vjeç!
Prelati maltez Emanuele Gerada - i cili me vonë emërohet Nunci
Apostolik në El Salvador, në kohën kur Shën Oskar Romero
martirozhet për shkak të angazhimit të tij në denoncimin e dhunës
së diktaturës ushtarake të vendit të tij - e shuguron meshtar në Maltë.
Viti ‘69 qe një vit i veçantë, plot entuziazëm, shpirt revolucionar,
ideale të mëdha dhe një dëshirë të mirëfilltë për ndryshim. Me 20
korrik, po atë vit, njeriu për të parën herë eci në hënë, që përshkruhet
si një hap i vogël për një njeri, një kërcim gjigant për njerëzimin.

I

Gjithashtu edhe brenda Kishës. Katër vjet më parë u mbyll Koncili II i
Vatikanit dhe mbizotëronte në atë kohë njëfarë ankthi, i shëndoshë
patjetër, për të ndërtuar një botë të ndryshme. Nuk ishte dhe nuk
është aspak e lehtë ta interpretosh mirë atmosferën e trazuar të asaj
epoke. Përballë polemikave, Pali VI këmbëngulte që e reja, brenda
Kishës, nuk është mohimi ose prishja e traditës. Përkundrazi! Risitë e
nevojshme nuk mund të vijnë nga një shkëputje arbitrare nga rrënjët
e gjalla, por nga një kthim në traditën e vërtetë dhe në burimin e saj,
që është Ungjilli. Shumë meshtarë rregulltarë dhe laikë nuk e kanë
kuptuar këtë mesazh dhe largohen prej Kishës. Një periudhë me të
vërtetë e errët për Kishën.
Edhe pse nuk bëhej fjalë për ndonjë ndryshim dogmatik, qarkullojnë
në këtë çast debate të forta teologjike dhe ekleziologjike. Aktivizohen
teologët (disa prejt tyre ishin edhe etërit Konciliarë) dhe mendimtaret më të shquar, si: Schillebeeckx, Congar, de Lubac, Rahner,
Chenu, Ratzinger dhe shumë të tjerë që publikojnë librat dhe revistat
për të mbajtur gjallë përvojën e Koncilit si një ngjarje kishtare gjithëpërfshirëse. Një diskutim i gjerë e i hapur për çështje me rëndësi, me
një ndikim përfundimtar thellësisht baritor.
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Gjatë shekullit XX bota ka ndryshuar shumë. Është tronditur nga
luftëra të tmerrshme e shkenca ka bërë një përparim vigan. Përballë
së sotmes, që ndryshon vetëtimshëm, njerëzit i bëjnë vetes një mori
pyetjesh: mbi luftën e paqen, shkencën e teknikën, pasurinë e
varfërinë, barazinë e pabarazinë, por edhe për familjen e dashurinë,
punën e papunësinë. Bota priste përgjigje nga Kisha, që duhet ta
ushqejë reflektimin e saj. Kisha, pra, duhet t’i përgjigjet epokës së re,
për t’i ndihmuar njerëzit të kuptojnë ç’ndodh në jetën e tyre. Misioni i
Kishës vijon të jetë ai i të gjitha kohëve: t’u kumtojë njerëzve Zotin.
Por, për ta bërë këtë, duhet t’ua kuptojë shqetësimet, që ndryshojnë
me ndryshimin e kohës.
Por çfarë ishte saktësisht ky Koncil? Kur i bëhet kjo pyetje gjatë një
takimi, Gjoni XXIII, ngrihet e hap dritaren. Era hyn në dhomë dhe i
lëviz nga vendi të gjitha letrat që ndodhen mbi tryezën. Me këtë gjest
simbolik Papa shpjegon atë që dëshiron: Koncili II i Vatikanit duhet
t’i japë Kishës mundësinë t’ia hapë portat botës, të ‘thithë ajër të
freskët’, të rinohet.
Koncili hapet nga Gjoni XXIII, në vitin 1962, e mbyllet nga Pali VI në
vitin 1965. Në tri vjet, Kisha ndërron fytyrë! Shenja më e dukshme
është “modernizimi" i Meshës: Koncili vendos të mos kremtohet më
në gjuhën latine, por në gjuhët vendase. Kjo është vetëm një nga
reformat themelore. Koncili, për shembull, vendos t’u japë më shumë
rëndësi laikëve, njerëzve që nuk janë të shuguruar.
Koncili kujton edhe se gjithë të pagëzuarit, meshtarë ose jo, janë të
thirrur të ecin në rrugën e shenjtërisë dhe kanë një mision të
përbashkët në Kishë. Shkruhen tekste për jetën e laikëve, për t’i
udhëhequr e për t’i ndihmuar të vënë në jetë me sukses talentet e
tyre.
Përveç kësaj, Kisha vendos t’ia hapë portat botës, duke nisur nga
dialogu me fetë e tjera, për të ndihmuar kështu në bashkimin e të
gjithë besimtarëve. Deklaron se dëshiron të jetë mjet i paqes; pohon
vullnetin për ta mbështetur më shumë se kurrë lirinë dhe dinjitetin e
njeriut në të katër anët e planetit. Siç e kishte parashikuar Gjoni
XXIII, një erë e fuqishme, era e Hyjit, fryn mbi Kishën. Spastron
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gjithçka është vjetruar e krijon kushtet për ta parë botën me sy të
rinj!
Me 3 prill 1969, d.m.th. katër ditë para shugurimit meshtarak të
imzot Frendo-s, Papa Pali VI shpall zyrtarisht botimin e ri të
Mesharit Romak që përfshin dhe mishëron kërkesat e reformes
liturgjike të nxitura nga Koncili. Në muajin nëntor, Riti i meshës i
porositur nga Pali VI zëvendëson Ritin e meshës dymijëvjeçare të
Kishës Katolike. Gjatë viteve pas Koncilit u formua i riu George
Frendo. Sot, gjysmë shekulli më vonë, ne rindezim këto përjetime të
forta që kanë modeluar boshtin intelektual dhe baritor të imzot
Frendo-s, meshtar, famullitar, ipeshkëv.
Në një fare mënyre, këto shkrime që po paraqesim mund të
konsiderohen si një trajtë biografie, pasi janë shkruar në momentet e
ndryshme të jetës së tij. Megjithatë, nuk mund të konsiderohet si një
biografi tradicionale, e ftohtë dhe historike, sepse këto shkrime
gurgullojnë nga nevoja e momentit, nga britma e njerëzve dhe, mbi të
gjitha, nga përvoja gjithmonë e tendosur e shtegtarit, që kërkon gjënë
dhe bashkëndan, sipas parimit më të spikatur të Urdhrit Domenikan
contemplari et contemplata aliis tradere, “të soditësh dhe t’ia kalosh
të tjerëve frytet e soditjes”. Kjo ka qenë qasja akademike dhe
shpirtërore ku është mbështetur çdo shkrim, çdo homeli, çdo lutje e
imzot Frendo-s. Një jetë studimi, lutjeje dhe shërbimi. Ky shërbim
është për të mirën e shoqërisë, duke thithur nga mençuria akademike
për të trajtuar situatat bashkëkohore. Në këtë libër do të gjejmë frytet
e soditjes së autorit: jehonat nga një njeri që, në dialogim me të tjerët,
di të dëgjojë, të mësojë, të këshillojë. Njeriu që do thirrjen meshtarake dhe e jeton besnikërisht, me përkushtim dhe gëzim të plotë.
Larg narcizimit teologjik atëherë, këtu kemi fjalë që flasin shumë,
mendime të thella që prekin zemrën e njeriut. Cor ad cor loquitur,
thoshte kardinal Newman, “Zemra që i flet zemrës”. Çka buron nga
zemra, gjen strehë tek një zemër tjetër, sepse siç thoshte Romano
Guardini: “Kisha nuk është ndonjë institucion i shpikur dhe i
ndërtuar enkas, por një realitet i gjallë. Ajo jeton përgjatë kohës që
vjen, në plotësim e sipër, si çdo qenie e gjallë, duke u shndërruar e,
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megjithatë, natyra e saj mbetet gjithnjë po ajo. Zemra e saj është
Krishti”. Në këto shkrime që kemi para nesh, autori e përsërit shpesh
që Kisha është në botë po, por nuk është e kësaj bote. Është e Zotit, e
Krishtit, e Shpirtit. Një ftesë të palodhshme, pra, që të lartësojmë
shikimin tonë, duke ushyqer brenda nesh një lexim alternativ të
historisë, qoftë ajo personale dhe qoftë ajo e përgjithshmja.
Janë fjalë që padyshim stimulojnë reflektim, prodhojnë gëzim, japin
shpresë. Herë kritik, herë i butë, këto rreshta pasqyrojnë një model
kishtar, i cili zhytet në një botë si e sotmja, duke nxjerrë në pah
dimensionin karizmatik të Kishës si bashkësi. Shpesh mund të jetë
një stil gjuhësor që shqetëson shumë bashkëkohës, një stil që shkund
komoditetin dhe rehatinë e besimtarëve dhe të qytetarëve pasivë ose
të fjetur. Me të njëjtin vrull, këto fjalë, të shkruara ose të predikuara
shprehin pikëllimin dhe ankthin e njerëzve të sotëm, veçanërisht të të
varfërve dhe nevojtarëve të të gjitha llojeve. Nga njëra anë, shohim
një kujdes dhe zell të përshpirtshëm ndaj Fjalës se Zotit, por jo si një
Libër historik tregimesh, por si një Fjalë e gjallë dhe vepruese:
“Sikurse zbret shiu e bora nga qielli e atje nuk kthehet, por e ujit
tokën, e zbrun dhe i jep fuqi të blerojë, i jep bujkut farën dhe
bukën për ushqim, kështu edhe fjala ime që del prej gojës sime,
s’do të kthehet tek unë pa fryt, pa pasë kryer gjithçka më pëlqen
dhe pa pasë zbatuar atë për çka e nisa” (Is 55, 10-11).
Janë të shumta tematikat që Frendo trajton në këto shkrime, por do
të kisha theksuar disa prej tyre. Së pari , Fjala e Zotit e lexuar si Fjalë
dashurie dhe pranie të përhershme. Një Fjalë e cila përtypet dhe
thjeshtësohet nga autori; së dyti, temën e Liturgjisë dhe të
Sakramenteve të konceptuara si takim të privilegjuar me Jezusin; së
treti, janë çështjet Dogmatike ku autori përpiqet t’i propozojë përsëri
dhe t’ia afrojë popullit; së katërti, janë tematikat shoqërore ku besimi
i të Krishterëve bashkë me Kishën-Nënë propozohen si ekspertë në
humanitet, në një pritje besimplote dhe në të njëjtën kohë aktive
vazhdojnë, duke vështruar drejt «qiejve të rinj» dhe «tokës së re» (2
Pjt 3, 13), për t’ia treguar ato çdo njeriu, që ta ndihmojë ta jetojë jetën
e vet në përmasën e kuptimit të përnjëmendtë. Gloria Dei vivens
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homo: njeriu që e jeton në plotësi dinjitetin e vet i jep lavdi Hyjit, i
cili ia ka dhuruar atë.
Me ka bërë gjithmonë përshtypje fakti që edhe pse është i
specializuar në fushën e së Drejtës Kanonike – që përfshin tërësinë e
ligjeve, vendimeve e rregullave të vendosura nga Kisha – interesi dhe
pasioni i autorit kanë qenë gjithmonë të përqëndruara kryesisht tek
fusha e teologjisë dogmatike dhe mbi tendosjen midis fesë dhe
arsyes, filozofisë dhe teologjisë. Në shkollën Tomiste, ka përvetësuar
artin e të bërit sintezë që nuk është thjesht një përmbledhje dosido,
por një renditje e i mirëfilltë, një zbërthim i plotë dhe sistematik i
përmbajtjes, që shpesh nuk është e kapshme me një lexim të parë dhe
të shpejtë! Disa autorë dhe shkrimtarët më të preferuar nga Frendo
janë: Shën Augustini, Bonhoeffer, Chaplin, Fukuyama, Sacks,
Congar, Toma i Akuinit ndër të tjerë.
Simbolikisht, do të më lejohej një krahasim mes autorit të këtij libri
dhe Papëve që gjerësisht, me cilësitë e tyre, kanë ndikuar mbi
formimin e tij. Një lexim i kujdesshëm i këtyre shkrimeve dhe një
bashkëpunim me të, më mundësojnë të them që shkrimtari në fjalë
ka përvetësuar diplomacinë e Papës Piu XII, mendësinë e hapur
baritore të Papës Gjoni XXIII, bagazhin kulturor të Papës Pali VI,
gojëtarinë e Papës Gjon Palit II, ndjeshmërinë ndaj botës intelektuale
të Papës Benedikti XVI dhe një prirje ndaj nevojtarëve bashkë me
përvujtërinë ungjillore të Papës Françesk.
Duke redaktuar këto shkrime rrëzaton një fjalë Bariu që ka dëshirë
t'ua mundësojë takimin me Jezu Krishtin të gjithëve. Bariu i thërret
në emër, sepse i njeh dhe i njeh, sepse i do dhe për ta ka dhënë jetën e
vet nëpërmjet dhuratës së meshtarisë! Ekziston një marrëdhënie
njohjeje mes bariut dhe deleve të tij. Ai i udhëheq dhe ato jetojnë me
të, bashkëndajnë planin e tij, zbatojnë vullnetin e tij. Është një mik që
flet me miqtë e vet. Këta janë “miqtë e mi” për të cilët flet autori i
këtij libri: “Nuk ju thërras më shërbëtorë, sepse shërbëtori nuk di çka
bën zotëria i tij; unë ju quajta miq, sepse ju zbulova gjithçka që
dëgjova prej Atit tim” (Gj 15).
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Kam fatin ose do thoja bekimin që për pjesën më të madhe të këtyre
shkrimeve që po propozojmë kam parë “ngjizjen”, “lindjen” dhe
zbatimin e tyre. Jam dëshmitar i këtij procesi jo gjithmonë të lehtë
ose të mirëqenë. I dashuruar me librat, po, por më shumë me librin e
gjallë që është njeriu. Shën Dominiku, themeluesi i Urdhrit të
Predikatarëve, edhe ai i apasionuar pas studimit, një ditë, si student,
ende 15-vjeçar, i mallëngjyer para disa situatave të mjerueshme
varfërie, vendosi të shiste të gjitha librat e tij aq të çmueshëm, pasi
mendoi: “si mund të studioj mbi lëkurën e vdekur kur vëllezërit e mi
po vdesin urie”?
Duke lundruar ndër rreshta të imzot Frendo-s më vjen ndërmend ajo
ndjenja e habisë kur i kam dëgjuar ose lexuar për të parën herë dhe
thosha me veten: “si i mban mend të gjitha ato pohime, citime për t’i
përfshirë në fjalitë dhe predikimet e tij”? Zoti, me të vërtetë, e ka
pajisur me një kujtesë shumë të fortë dhe besnike! Por ajo që më
befasonte dhe me lë përshtypje ende sot është fakti që leximi i të
gjithë atyre librave, i shoqëruar me leximin e gazetës së përditshme
nuk ishte thjesht një përditësim intelektual, por më shumë ishte një
stil jete që kishte si bazë parimin e bashkëndarjes me vëllezërit e tij,
cilindo vëlla!
Edhe pse shumica e këtyre shkrimeve janë prodhuar në një kontekst
të posaçëm dhe disi të kufizuar, çdo fjalë ka një jehonë, një
domethënie për jetën konkrete të njeriut të sotëm. Në redaktimin e
këtij libri u ballafaqova me disa pika që autori kishte lënë në
versionin origjinal të tyre. Janë pikërisht ato momente kur autori
ndalonte për të sqaruar, theksuar ndonjë mendim që sapo kishte
përhapur. Prisja me shumë gëzim këto “ndalesa”, sepse shpesh ishin
tregime nga vetë jeta e tij. Një përvojë – jo rrallëherë e shoqëruar me
buzëqeshje ose ngritje vetullash dhe sytë të zgurdulluar - që
mishëronin tematikën që është trajtuar. Për arsye redaktimi, në këtë
libër, këto pika nuk duken më!
Natyrisht, jo çdo shkrim ka të njëjtën peshë dhe rëndësi. Për këtë
arsye libri është ndarë në katër kapituj. Pjesa e parë paraqet shkrimet
doktrinare dhe shpirtërore. Në shumicën e rasteve, janë kumtesat për
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rastet e ndryshme gjatë këtyre 20 viteve të fundit. Homelitë, në
pjesën e dytë të librit kanë tiparet baritore, pasi janë predikuar pas
shugurimit ipeshkvnor. Pjesa e tretë përmban disa shkrime popullore
që autori ka shkruar kur ishte famullitar në Maltë dhe më vonë në
Shqipëri, kurse pjesa e fundit propozon disa lutje që autori ka
shkruar për përdorim gjatë liturgjitë kishtare, si edhe shkrime të
tjera të përshpirtshme.
Uroj që fjala e imzot Frendo-s të vazhdojë të jetë për ne frymëzim për
të na treguar gëzimin e Ungjillit, duke ecur në rrugën e besnikërisë
dhe të së vërtetës.
Bernard Caruana O.P.
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Curriculum Vitae
Imzot Frendo, rregulltar domenikan e teolog, nga Malta, prej shumë
vitesh jeton e vepron në Shqipëri. Ka njohur nga afër jetën,
veprimtarinë e misionin e Kishës katolike dioqezane të TiranëDurrësit, duke ofruar një kontribut të rëndësishëm me detyra dhe
përgjegjësi të veçanta, që ka zhvilluar nga fillimi, si rregulltar
domenikan në Durrës, pastaj si Vikar i Përgjithshëm i arqidioqezës
Tiranë-Durrës, më vonë si ipeshkëv ndihmës, administrator dioqezan
e tani si arqipeshkëv metropolit.
Imzot Gjergji (emri i pagëzimit Antonio) ka lindur më 4 prill 1946, në
Qormi, Maltë (i pesti në një familje prej shtatë fëmijësh). Pasi
përfundoi studimet fillore dhe të mesme, hyri në Urdhrin e
Predikatarëve apo Domenikan, në vitin 1962 dhe në vitin 1963 bëri
kushtet e para. Ndoqi studimet për filozofi e teologji pranë Kolegjit
Filozofik-Teologjik “Sancti Thomae Aquinatis”, në Rabat të Maltës.
Bëri kushtet e përjetshme në prill 1967 dhe u shugurua meshtar më 7
prill 1969.
Studimet dhe mësimdhënia
Është diplomuar si Lektor në Teologji të Shenjtë, me tezën “Pagëzimi
si Sakramenti i Fesë në Doktrinën dhe praktikën e Kishës”. Ka vijuar
studimet në Pontificia Universitas “Sancti Thomae Aquinatis”, në
Romë, në Fakultetin e së Drejtës Kanonike, e, në vitin 1973, u
diplomua në të Drejtën Kanonike me tezën “Pazgjidhshmëria dhe
Divorci në Teologjinë e Teologëve të shekullit të 13-të”. Me t’u kthyer
në Maltë, nisi menjëherë të japë Teologji dogmatike pranë Kolegjit
Domenikan Filozofiko-Teologjik “Sancti Thomae Aquinatis”, duke
dhënë disa kurse të Teologjisë Dogmatike (mbi sakramentet e Fillimit
dhe Eskatologjinë) në Fakultetin e Teologjisë, në Maltë dhe një kurs
mbi Ateizmin Bashkëkohor, në Seminarin e Gozës. Në Shqipëri, ka
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dhënë Teologji Trinitare dhe Kristologji në Seminarin Ndërdioqezan,
në Shkodër.
Detyrat Domenikane
1974-1979: Mësues i rishtarëve dhe i studentëve
1979-1981: Epror kuvendi
1981-1989: Famullitar në një famulli domenikane në Maltë
1989-1997: Provincial i Domenikanëve në Maltë
1992-1996: Kryetar i Konferencës së eprorëve të lartë në Maltë
Zyrat e Arqidioqezës së Maltës
1974-1976: Defensor Vinculi i Gjykatës së Shkallës së Parë
1976-1980: Defensor Vinculi i Gjykatës Ndër-Dioqezane së shkallës
së dytë
1980-1989: Gjyqtari i Gjykatës Ndër-Dioqezane të shkallës së dytë.
Detyrat në Kishën e Shqipërisë
1997-1999: Përgjegjës për përgatitjen e standardeve plotësuese pas
shpalljes së Kodit të ri të Ligjit Kanonik.
1998 -: Vikar i Përgjithshëm i Arqidioqezës Tiranë-Durrës
1999-2005: Kryetar i Konferencës së Eprorëve më të lartë në Shqipëri
2001-2006: Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm evropian të UCESM-it
2001-2006: Vicarius Judicialis i Gjykatës Ndër-Dioqezane të shkallës
së parë
Nga 23 shtator 2006: Ipeshkëv ndihmës i Arqidioqezës TiranëDurrës
2007- 2017: President i Caritas-it Shqiptar
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Në vitin 2007, ai u emërua anëtar i Këshillit Papnor për Dialogun
Ndërfetar.
Është autor i disa librave të natyrës doktrinore apo shpirtërore (si
p.sh.: mbi Eukaristinë, sakramentet, Marinë e Shenjtë, tre libra mbi
temat për tri vitet e përgatitjes për jubileun e madh, familjen, një
sintezë të Katekizmit të Kishës Katolike, adhurimin eukaristik etj).
Ka pasur gjithashtu përvojë për shumë takime ndërkombëtare, si
epror provincial i Domenikanëve në Maltë, ashtu edhe si president i
Konferencës së Eprorëve më të lartë në Maltë dhe në Shqipëri, qoftë
si anëtar i Ekzekutivit të Unio Conferentiarum Evropearum
Superiorum Maiorum, ashtu edhe si një delegat në emër të
Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë.
Aktualisht është President i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë.
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SHKRIME DOKTRINARE
DHE SHPIRTËRORE
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Jam i thirrur ta ndjek
dhe ta shpall Jezu Krishtin
Në meshën e shugurimit ipeshkvor të
mons. Gjergj Frendo O.P. - Në fund të meshës.
Të dashur vëllezër dhe motra,
Kjo është hera e parë që ju drejtohem si ipeshkëv. Sapo u njoftova se
Ati i Shenjtë, Papa Benedikti, më kishte emëruar ipeshkëv ndihmës të
kësaj arkidioqeze, reagimin tim të parë e kam shprehur me këto fjalë
të Psalmit 116, 12: “Si do t’ia shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që
më ka dhënë?” Dhe atë ditë kur emërimi im është shpallur publikisht,
rastësisht u ndesha me këto fjalë të Davidit: “Kush jam unë, o Zot Hyj
dhe ç’është shtëpia ime, që ti më bëre të arrij deri këtu?” (2 Sam. 7,
18). Qysh atëherë besoj se Shpirti Shenjt më ka ndriçuar që të kuptoj
çfarë pret Ai prej meje si ipeshkëv. Dhe nuk resht së luturi
përvujtërisht Shpirtit Shenjt që Ai të vazhdojë të më dhurojë atë urti
hyjnore që më aftëson të marr përsipër dhe të zbatoj besnikërisht
detyrat që rrjedhin nga urdhëri i shenjtë që sapo kam marrë. Me fjalë
të tjera, më dhëntë Shpirti Shenjt hir që të kuptoj se:
1. të jem ipeshkëv nuk do të thotë të kem një karrierë, një punë, një
profesion, por është një mundësi e re për t’i shërbyer Zotit dhe
popullit sipas gjurmëve të Krishtit, i cili nuk erdhi në botë për të qenë
i shërbyer, por për të shërbyer; jo për të dënuar, por për të shpëtuar;
2. të jem ipeshkëv nuk do të thotë të kem një pozitë për të dëftuar
vetveten dhe aftësitë e mia: është një thirrje për të dëftuar Jezu
Krishtin i cili vepron në mua dhe nëpërmjet meje, megjithë dobësitë
dhe mëkatet e mia; dhe më duhet të përsëris gjithmonë ato fjalë të
Gjon Pagëzuesit: “Ai duhet të rritet, e unë të zvogëlohem” (Gjn 3, 30);
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3. të jem ipeshkëv nuk është një detyrë ë më largon nga populli: është
një mision që kërkon të jem gjithmonë afër popullit dhe ta dëgjoj
popullin.
Jam i thirrur ta ndjek dhe ta
shpall Jezu Krishtin; jam
nxënës dhe apostull i atij, i cili
edhe sot na drejton neve po atë
pyetje që, para 2000 vitesh, ua
kishte drejtuar disa peshkatarëve të thjeshtë në Galile:
“Kush thoni se jam unë?”

“Të jem ipeshkëv
nuk do të thotë
të kem një karrierë,
një punë, një profesion,
por është një mundësi e re
për t’i shërbyer
Zotit dhe popullit,
sipas gjurmëve të Krishtit”.

Miq dhe armiq të Jezusit e kishin bërë të njëjtën pyetje për të: “Kush
është ky?” Disa rojtarë ishin dërguar nga farisenjtë për ta kapur,
megjithatë nuk patën guxim ta kapnin, sepse, thonin, “askurrë
askush s’ka folur si ky njeri” (Gjn 7, 46). Fliste me autoritet, jo sepse
ishte i pajisur me armë ose me pasuri, por sepse fjalët e tij
shoqëroheshin dhe miratoheshin nga veprat që bënte.
Askush nuk mund ta shpallte mëkatar (Gjn 8, 46). E megjithatë i
afronte mëkatarët. Një grua e zënë në kurorëshkelje që ishte në prag
të vrasjes me gurë gjeti mbështetje tek Jezusi, i cili ishte i vetmi që
kishte çdo të drejtë të hidhte gurin kundër saj, por nuk e hodhi. “Ai
s’do ta thyejë as kallamin e copëtuar, s’do ta shuajë as fitilin tymues”
(Is 42, 3). Të gërbulurit, që ishin detyruar të largoheshin nga vendet e
banuara, i afroheshin dhe shëroheshin. Petkat e tij i preknin duar të
pista, por prej tij dilte forca shëruese. Edhe vetë duart e tij janë bërë
pis me punë, por kurrë me gurë për t’i gjuajtur kundër mëkatarëve.
Ky është Krishti që unë dua ta ndjek
dhe t’i shërbej, ky është Krishti që unë
dua ta shpall! Zotit i takon gjithmonë
tërë mirënjohja ime, sepse më ka
Shën Augustini
dhuruar këtë hir: t’i shërbej si
ipeshkëv në Kishën që shpall Krishtin, i cili është i vetmi që mund ta
çlirojë njeriun nga çdo rrezik që kërcënon dinjitetin e tij; në këtë
Kishë që mjekon plagët, ndërton ura lidhëse dhe kthen mirëkuptimin
“Për ju jam ipeshkëv.
Me ju jam i Krishterë”.
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në mes të konflikteve dhe të shtypjes. Kjo është Kisha që buron nga
kryqi. Tek këmbët e kryqit, në personat e Marisë, të Gjonit dhe të disa
grave të shenjta mund të sodisim kishën embrionale të të varfërve,
kishën e pafuqishme, të ushqyer vetëm nga fuqia dhe urtia e
dashurisë së kryqëzuar.
I kërkoj Zotit që të më ndihmojë të jem gjithmonë afër popullit, për ta
dëgjuar dhe për të mësuar prej tij. Fytyrat e atyre që janë viktimat e
urrejtjes, të paragjykimit, të varfërisë dhe të padrejtësisë qofshin për
mua, si kanë qenë për shën Domenikun, një libër i hapur nga mund
ta mësoj artin e të dashurit me dashurinë e Krishtit. Zoti më dhashtë
forcën për të qenë si Krishti, Bariu i mirë: gjithmonë i gatshëm ta
dorëzoj jetën time për delet që Ai m’i ka besuar.
Dhe, së fundi, dua t’i shpreh mirënjohjen time të thellë, së pari, Zotit,
i cili ka derdhur mbi mua, shërbëtor të padenjë, aq shumë bekime. E
falënderoj për familjen time: prindërit, motrat dhe vëllezërit e mi.
Duke vështruar të kaluarën, familjen e fëmijërisë sime, e ndiej veten
krenar për faktin se kjo familje ka qenë, në kuptimin e plotë, një
kishë shtëpiake dhe një shkollë besimi.
Dëshiroj t’ju shpreh mirënjohjen time autoriteteve kishtare, këtu të
pranishme. Para së gjithash, arqipeshkvit tonë, Imzot Rrok Mirdita,
me të cilin premtoj se do të bashkëpunoj besnikërisht si ipeshkvi
ndihmës i tij, gjë që jam përpjekur të bëj edhe gjatë shtatë viteve që
kam qenë vikar i përgjithshëm. Pastaj arqipeshkvijve bashkëshugurues: Nuncit Apostolik Imzot John Bulaitis dhe Arqipeshkvit të
Maltës, Imzot Joseph Mercieca. Falënderoj Arqipeshkvin tjetër dhe
ipeshkvijtë e tjerë të Shqipërisë, Arqipeshkvin e Barit, Imzot
Francesco Cacucci dhe ipeshkvin e Gozos (Maltë), Imzot Mario
Grech. Një falënderim të veçantë ia drejtoj Fortlumturisë së Tij,
Arqipeshkvit Anastas Janullatos, që më ka nderuar me praninë e tij.
Prania e tij sot këtu është një provë e vëllazërisë së vërtetë në
Krishtin. Falënderoj Provincialin Domenikan Maltez, Atë Paul Gatt,
që nuk e ka kursyer asnjëherë ndihmën e tij të vazhdueshme, si edhe
Provincialin e Etërve Dehonianë Gjermanë, Atë August Hulsmann,
president i Bashkimit të Konferencave Evropiane të Eprorëve të
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Lartë, me të cilin kam bashkëpunuar nga afër dhe me të cilin kam
pasur lidhje shumë miqësore gjatë viteve kur kam qenë anëtar i
komitetit ekzekutiv të Bashkimit. Falënderoj gjithashtu të gjithë
priftërinjtë dhe rregulltarët këtu të pranishëm. Falënderoj autoritetet
civile këtu të pranishme. Së fundi, ju falënderoj të gjithëve ju, të
dashur vëllezër e motra në Krishtin.
Kremtimi i sotëm na ka kujtuar këto fjalë të Shën Augustinit,
Doktorit të Madh të Kishës: “Për ju jam ipeshkëv. Me ju jam i
Krishterë”. Duhet t’ju shpall juve fjalën e Zotit, duhet të kremtoj për
ju sakramentet e Krishtit, duhet t’ju drejtoj ju në rrugën e dashurisë.
Por duhet edhe të mësoj nga ju, sepse Hyji mund të më flasë edhe
përmes jush. Dhe, me ndihmën e Zotit, le të ecim të gjithë së bashku
udhës së Krishtit, që ka thënë: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta”.
Krishti nuk është një udhë pa krye: ai është udha që na zbulon të
vërtetën dhe na udhëheq drejt jetës.
Falemnderit të gjithëve!
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Të mësosh nga Jezusi
dhe të ndjekësh Jezusin
Çfarë është dishepullati?
Kur Papa Pali VI shpalli Jubileun e vitit 1975, shumë njerëz u
habitën. U dukej se, pas Koncilit të dytë të Vatikanit, kishte kaluar
koha e madhështisë dhe triumfalizmit, duke përfshirë edhe
kremtimet jubilare. Por Papa Pali VI e bëri të qartë që në fillim se
“viti jubilar” nuk do të thoshte madhështi ose triumfalizëm: qëllimi i
jubileut ishte kthimi dhe pajtimi.
Edhe Papa Gjon Pali II ka ndjekur të njëjtën rrugë. Në Tertio Millenio
Adveniente ai tregoi në mënyrë të mrekullueshme qëllimin e Jubileut
të vitit 2000, si viti i hirit. Dhe në Bulla Incarnationis Mysterium
thoshte: “Si pasardhësi i Pjetrit, Ipeshkvi i Romës është këtu për të
shpallur më fort ftesën për kremtimin jubilar, sepse përvjetori i
dymijëvjeçarit të misterit qendror të fesë së krishterë të jetohet si një
ecje pajtimi dhe si një shenjë shprese për të gjithë ata që vështrojnë
Krishtin dhe Kishën e tij”.
Shprehja “ecja e pajtimit” më ka nxitur të reflektoj mbi dishepullatin.
Kam përshtypjen që sot dëgjojmë shumë për apostullatin, ndërsa
shumë pak për dishepullatin. Kemi shtuar strukturat, jemi ngopur
me këshilla dhe komisione, që sigurisht janë shumë të rëndësishme,
por le të pyesim: a u bëmë më shumë profetikë?
Ishte Papa Pali VI që, në dokumentin Evangelii Nuntiandi, tha se sot
shoqëria është më e gatshme të pranojë dëshmitarët sesa mësuesit;
dhe, në qoftë se i pranon mësuesit, i pranon pikërisht sepse janë edhe
dëshmitarë. Dhe besoj që një pohim i tillë është më i vlefshëm për
ditët tona sesa ishte para 25 vjetësh, kur u shpall Evangelii
Nuntiandi. Sepse rënia e komunizmit na tregon se ka kaluar koha e
ideologjive; dhe pasmodernizmi na tregon një njeri në kërkim të një
ideali.
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Besoj se të gjithë neve na kujtohet një kohë në jetën tonë në të cilën
bëmë shumë premtime të bukura, si për shembull: që duam ta
marrim seriozisht thirrjen tonë për t’u bërë shenjtër, që nuk do t’i
lemë asnjëherë mënjanë lutjet, e të tjera. Ishte një kohë në të cilën
kemi përjetuar gëzimin e të qenit me Zotin. Kemi ndier të vërtetën e
atyre fjalëve të Psalmit 84: “Sa të dashura janë banesat e tua, o Zoti i
rruzullimit! Shpirti im shkrihet e meket për pallatet e Zotit. Zemra
ime e trupi im i brohorasin Hyjit të gjallë. Vërtet, më e mirë është një
ditë në shtëpinë tënde se të tjera me mijëra! Parapëlqej të qëndroj te
pragu i shtëpisë së Hyjit tim, më tepër se të banoj në tendat e
mëkatarëve”. Por koha ka kaluar dhe çfarë u bë me atë entuziazëm?
Ndoshta kemi rënë në një gjendje mediokriteti. Fjala “kthim” ka vlerë
për të tjerët, por jo për ne. Mëkati i mediokritetit është një mëkat i
zakonshëm ndër ne.
Porositë e Papa Gjon Palit II
për vitin e Jubileut të Madh
ishin një ftesë dhe një sfidë për
një rifillimin. Por një rifillim
do të thotë, së pari, një
rizbulim i identitetit tonë, i
thirrjes sonë si besimtarë. Në një artikull të shkruar nga Jozef
Ratzinger, pak kohë pas mbarimit të Koncilit të dytë të Vatikanit,
rreth reformës së Kishës, thuhej se një reformë e vërtetë gjithmonë
përmbledh dialektikën e të shikuarit prapa dhe të shikuarit para; një
lidhje me të kaluarën dhe hapjen për të ardhmen. Sepse Kisha është
ndërtuar mbi një ngjarje që i përket së kaluarës: jeta, vdekja dhe
ngjallja e Zotit Jezus. Dhe ashtu është edhe në jetën tonë personale:
një reformë e vërtetë domosdoshmërisht përmbledh një shikim të
thirrjes sonë origjinale. Dhe kjo kërkon së pari rizbulimin e thirrjes
sonë për dishepullatin.
Dhe unë po flas kështu, jo si
dikush që është në një pozitë
për t’ju gjykuar juve, por si
dikush që edhe ai vetë tundohet nga mëkati i mediokritetit.

Çfarë është dishepullati?
Domethënia e parë e fjalës “dishepull” është: një që po mëson nga
dikush tjetër. Në fakt, fjala vjen nga folja latine discere, mësoj.
Dishepulli i Krishtit është, në radhë të parë, ai që mëson nga Krishti.
23

Këtu na ndriçon ai tekst shumë i bukur që gjendet në Ungjillin sipas
Mateut: “Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së
rëndë e unë do t’ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time e mësoni
nga unë, që jam zemërbutë e i përvuajtur. Kështu do të gjeni pushim
për shpirtrat tuaj, sepse, vërtet, zgjedha ime është e ëmbël e barra
ime e lehtë”. Jezusi na premton çlodhjen. Shumë njerëz sot
shpenzojnë shumë para për të mësuar joga dhe praktika të tjera
lindore, që duhet t’u japin qetësi. Disa të tjerë shpenzojnë para në
drogë, që i bëjnë t’i harrojnë problemet e jetës dhe besojnë se ashtu
bëhen të lumtur. Jezusi, nga ana e vet, po premton diçka ndryshe.
Është një çlodhje e lidhur me porosinë: “Mësoni nga unë”. E pse?
“Jam zemërbutë e i përvuajtur”.
Prandaj, çlodhja që na premton Jezusi nuk është një recetë magjike.
“Merrni mbi vete zgjedhën time”. As nuk është një shmangie, ose
dredhim nga realiteti. “Do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj”. Nuk
është diçka që mund ta fitojmë me aftësitë tona ose që mund ta
mësojmë vetë. “Mësoni nga unë”. Dhe shton: “Do të gjeni pushim për
shpirtrat tuaj”. Por, për të gjetur, duhet të kërkosh. Prandaj, është një
çlodhje që duhet të angazhohemi për ta fituar. Duhet të marrim mbi
vete zgjedhën e Krishtit.
Domethënia e dytë e fjalës “dishepull” është: një që e ndjek dikë tjetër
(ndjekës). Shprehjen “Më ndiq mua” e gjejmë në Ungjill kur Jezusi
thirri apostujt dhe djaloshin e pasur. Por, domethënien e plotë të
kësaj porosie e shohim më qartë në ato fjalë të Jezusit: “Nëse
ndokush do të vijë pas meje, le ta mohojë vetveten, le ta marrë kryqin
e vet e le të vijë pas meje” (Mt 16, 24).
Në librin interesant të Dietrich Bonhoeffer “Çmimi i Dishepullatit”,
shkrimtari, pikërisht në kapitullin e parë, flet për “hirin e lirë”. Në
fjalët e Bonhoefferit, “hiri i lirë” do të thotë “hiri pa dishepullatin, hiri
pa kryqin”. Bonhoeffer po fliste kundër idesë së shumë kishave të
krishtera që po shpallnin një hir me anën e sakramenteve, pa
shpallur detyrën për ndërrimin e zemrës, detyrën për t’u angazhuar
seriozisht për ta ndjekur Krishtin dhe për ta marrë kryqin e vet.
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Nuk ka paraqitur një mënyrë të
lehtë të jetës. Ai foli qartë se
ecja pas Atij kërkon vetëmohimin dhe marrjen e kryqit të
përditshëm.

Jezusi nuk ka bërë
kompromise dhe nuk bëri
asnjë reklamë që dikush të
bëhet nxënësi i tij.

Në kapitullin e fundit të Ungjillit sipas Gjonit lexojmë që, pasi Jezusi
e pyeti tre herë Pjetrin nëse e donte dhe e porositi për të kullotur
qengjat dhe delet e tij, shtoi edhe: “Kur të plakesh, do t’i hapësh duart
e një tjetër do të të ngjeshë e do të të çojë ku ti nuk dëshiron”.
Ungjilltari komenton: “I tha këto fjalë për t’i lajmëruar se me ç‘vdekje
do ta lavdëronte Hyjin”. Dhe pastaj Jezusi i tha Pjetrit: “Më ndiq
mua”.
Prandaj, sipas Gjonit Ungjilltar, Pjetri e dëgjoi dy herë atë porosi nga
Jezusi: “Më ndiq mua”. Hera e parë ishte kur Pjetri po gjuante peshq
në Detin e Galilesë. Luka Ungjilltar flet për thirrjen e Pjetrit pas
tregimit të peshkimit të mrekullueshëm. Ndoshta ishte hera e parë që
Pjetri e kishte parë Jezusin, i cili i tha: “Qitni rrjetat tuaja për të zënë
peshk!”. Dhe kur Pjetri pa rrjetat plot peshq, mund ta marrim me
mend se sa u kënaq. Nuk besoj se ishte e vështirë për Pjetrin të
vendoste, atë ditë, ta pranonte ftesën e Jezusit për ta ndjekur; e
ndoshta tha: “Patjetër që do të të ndjek! Ti do të më sjellësh shumë
fat!”
Herën e dytë, kur Pjetri dëgjoi ftesën “Më ndiq mua”, ishte nga goja e
Krishtit të ringjallur, afër të njëjtit Det të Galilesë (i quajtur edhe Deti
i Tiberiadit) dhe pikërisht pasi që Jezusi e kishte pyetur për tri herë:
“Pjetër Gjoni, a më do ti mua?” dhe Pjetri për tri herë iu përgjigj se e
donte - i njëjti Pjetër që, tri ditë më parë, e kishte mohuar Jezusin për
tri herë.
Por, mes ftesës së parë dhe ftesës së dytë, Pjetri kishte pasur shumë
përvoja që sigurisht e ndriçuan për të kuptuar më mirë kërkesat e
dishepullatit. Ai qe me Jezusin në Malin Tabor kur, bashkë me Të, u
dukën Moisiu dhe Elia, të cilët “bisedonin me të për kalimin e tij nga
kjo jetë që do ta bënte së shpejti në Jerusalem” (Lk 9, 31); qe me
Jezusin kur, pas bisedës mbi bukën e jetës, “shumë prej nxënësve të
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tij u shmangën dhe nuk shkuan më me të” (Gj. 6, 66); dhe qe me
Jezusin kur, në kopshtin e Gjetsemanit, e pa të kapur, të rrethuar nga
një grup ushtarësh dhe të lidhur. Sigurisht, tani Pjetri kuptoi që
ndjekja e Krishtit përmbante përvojën e kryqit dhe që “të duash
Krishtin” do të thotë ta shoqërosh deri në kryq.
Edhe ne e kemi dëgjuar ftesën e Krishtit: “Më ndiq mua”. Ndoshta,
atë ditë kur e dëgjuam dhe e pranuam ishte, edhe për ne, një
aventurë; dhe ndoshta, si Pjetri, edhe ne kemi paramenduar se kjo
aventurë do të na sillte fat të mirë, një lloj jete të lehtë. Por, sot, pasi
kanë kaluar ndoshta shumë vjet nga përgjigjja jonë e parë, kemi
vërejtur domethënien e vërtetë të kësaj thirrjeje. Krishti është ende
besnik ndaj premtimit të vet: “Do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj”.
Por, është një pushim i merituar për një ecje që përmban përvojën e
kryqit.
Kthim dhe proces
Duhet ta shpallim hapur se besojmë në të vërtetë se është e
mundshme jo vetëm që t’ia bëjmë premtimet Zotit deri në vdekje, por
edhe t’i rrimë besnikë këtyre premtimeve deri në vdekje. Kjo do të
thotë, natyrisht, se duhet të ecim kundër rrymës. E gjithë jeta e
krishterë është një ecje kundër rrymës. Në fakt, tashmë Shën Pali na
kishte paralajmëruar para dymijë vitesh: “Mos iu përshtatni
parimeve të shekullit” (Rom 12, 2).
Por, besnikëri deri në vdekje do të thotë kthim, ndërrimi i zemrës, si
një proces dinamik, i vazhdueshëm. Kthimi është tani, por na tërheq
drejt së ardhmes. Patjetër kemi pasur, e ndoshta kemi pasur shumë
çaste të entuziazmit shpirtëror dhe patjetër do të kemi çaste të tilla në
të ardhmen: pas një ripërtëritjeje shpirtërore, pas një liturgjie të
bukur.... Por, entuziazmi kalon, sikurse kaloi entuziazmi i Pjetrit në
malin Tabor, i cili, pasi zbriti nga mali, duhej të përballonte përsëri
problemet e jetës së përditshme; ndërsa kthimi duhet të vazhdojë.
Çastet e entuziazmit mund të na nxisin për kthimin. Por, kthimi, në
vetvete, duhet të fillojë me një krizë. Është kriza që dëftohet në atë
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pyetjen e Saulit, në rrugën për Damask: “Zotëri, çfarë duhet të bëj?”
Kur vëren se je mëkatar, apo i vakët (kusht që më përpara e kemi
quajtur “mëkati i mediokritetit”) dhe krahason gjendjen tënde të
pranishme me atë se si duhet të jesh, atje do ta vësh re se duhet të
kthehesh.
Natyrisht, kjo nuk është e mundshme vetëm me fuqinë tonë. Duhet të
sjellim ndër mend fjalët e Jeremisë: “Na kthe te Ti, o Zot dhe ne do të
kthehemi”. Vetë fakti se e vëren mëkatin tënd dhe kufizimet e tua,
është hir i Zotit.
Kthimi përmban vetëdijshmërinë e paaftësisë tënde për ta
arritur idealin, aftësinë për të
mësuar nga gabimet e tua
dhe “dhimbjet e lindjes” që të
lindë njeriu i ri.

Por, kjo nuk është e mundshme pa hirin e Zotit.

Luka Ungjilltar na tregon se
“kur erdhi koha që Jezusi të
ngjitej nga kjo botë, mori
vendim të palëkundshëm të
shkojë në Jerusalem” (9, 51).
Në origjinalin grek kemi shprehjen: “u kthye dhe u nis për
Jerusalem”. Folja ‘u kthye’ në Shkrimin Shenjt përdoret shumë në
kuptimin “të kthehesh nga mëkati te Zoti”. Përdoret, për shembull,
nga Jezusi kur i thotë Pjetrit: “Unë u luta për ty, që feja jote të mos
mungojë. Por ti, kur të kthehesh, forcoji vëllezërit e tu” (Lk 22, 32).
Është shumë interesante të vërejmë, në shkrimet e Lukës, përdorimin
e fjalës “udhë”. Vëreni, për shembull, udhën e Jezusit për Jerusalem,
udhën e dishepujve të Emausit, udhën e oborrtarit drejt Azotit,
udhën e Saulit drejt Damaskut. Dhe para se dishepujt e Krishtit të
fillonin të quheshin “të krishterë” në Antioki, ata ishin të njohur me
titullin “ndjekësit e udhës” (Vap 9, 2).Prandaj kthimi të vë në
ecje.Kthimi do të thotë ta kemi bindjen se jemi gjithmonë në ecje. Me
fjalë të tjera, kthimi është një proces i vazhdueshëm.
Nuk besoj që në Shkrimin Shenjt ka një tekst që e shpreh këtë ide aq
mirë sa ai tekst në Letrën e Shën Palit drejtuar Filipianëve, Kap. 3.
Është një tekst me të vërtetë i bukur dhe më lejoni ta jap të plotë:
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“Unë çmoj gjithçka si dëm në krahasim me më të madhen të
mirë: me njohjen e Jezu Krishtit, Zotit tim. Për të kam bjerrë
çdo gjë dhe të gjithë i çmoj si llom, me qëllim që të fitoj Krishtin
dhe të gjendem në të [...] që ta njoh atë dhe fuqinë e ngjalljes së
tij me pjesëmarrjen në vuajtjet e tij, që të bëhem i ngjashëm me
të në vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund t’ia arrij
ngjalljes së të vdekurve. Jo sikurse t’ia kisha arritur, as sikurse
të isha bërë i përsosur, por vrapoj që, në ndonjë mënyrë, të
mund ta zë, sepse edhe vetë kam qenë zënë prej Krishtit.
Vëllezër, unë nuk mendoj se ia kam arritur, di vetëm kaq:
harroj çka kam lënë pas dhe zgjatem drejt së ardhmes, sulem
drejt qëllimit, drejt shpërblimit të thirrjes qiellore të Hyjit në
Krishtin Jezus” (3, 8-9a.10-14).
Nga burgu, nga ku apostulli shkroi këtë letër, pas shumë vitesh
përvoje shpirtërore të thellë, ai u la filipianëve një lloj “testamenti
shpirtëror”. Por është edhe interesante të vërejmë që në këtë Letër të
shkurtër drejtuar Filipianëve është shumë i dukshëm gëzimi i
apostullit. Apostulli na tregon që dishepulli i Krishtit mund të jetë
plot gëzim edhe kur është në burg e i lidhur me zinxhirë, siç ishte
edhe ai vetë kur shkroi këtë letër.
Burimi i apostullatit tonë
Në dhjetëvjeçarin e dytë të shekullit XX, Dom Chautard po shkruante
një seri artikujsh në një revistë për meshtarë. Me kërkesën e Papa
Benedikti XV, ai pastaj i botoi në një libër me titull: L’Ame de
l’Apostolat, “Shpirti i Apostullatit”, një libër që më vonë u përkthye
në gjuhë të ndryshme. Argumenti i këtij libri është se punojmë kot në
emrin e Krishtit kur mungon bashkimi i thellë me Krishtin në uratë.
Më vonë, në vitet 50, Papa Piu XII foli për “herezinë e veprimit”. Ai
gati po vërente problemin e meshtarëve dhe rregulltarëve që
angazhoheshin aq shumë në të ashtuquajturin apostullat dhe se po
braktisnin dimensionin kundrues (kontemplativ) të thirrjes së tyre.
Më thoni ju nëse ky paralajmërim nuk ka më shumë vlerë sot sesa
kishte pothuajse para 70 vitesh!
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Më kujtohen vitet e para të përvojës sime si famullitar. Isha ende i ri
dhe plot energji. Doja ta organizoja mirë famullinë time. Fillova duke
peshkuar për njerëz të aftë dhe të gatshëm për bashkëpunim. Dhe
pata sukses duke gjetur një grup njerëzish që u treguan të gatshëm
për çdo lloj pune baritore. Por, nuk vonova të vija re se isha i rrethuar
me shumë apostuj, por me pak dishepuj. Bile mund të shtoj se një
apostullat pa dishepullat ishte një karikaturë.
Sot po jetojmë në një shoqëri ku gjithçka përkufizohet nga
efektshmëria. Është një mendësi pragmatiste e cila, sidomos pas
filozofisë së William James, ul çdo vlerë të vërtetë në prodhim.
Vlerëson aq sa je i aftë për të prodhuar. Të kesh është më e
rëndësishme sesa të jesh. Të mos habitemi se fëmijët dhe pleqtë
konsiderohen si një pengesë në shumë shoqëri. Në një shoqëri të tillë,
duhet të kemi shumë kujdes që të mos bëhemi makina të prodhimit e
të humbasim atë që është më e vlefshme. Kardinali Basil Hume thotë
në një libër të vetin se:
“Ne mund të arratisemi në treg, sepse kemi frikë nga shkretëtira,
kemi frikë nga vetmia dhe heshtja. Por, nuk mund të ndihemi të
sigurt në treg, pa qenë të qetë në shkretëtirë”.
Në këtë tekst, fjala “treg” i referohet botës së apostullatit, në
kundërshtim me “shkretëtirën”, që i referohet botës së kundrimit
(kontemplimit). Me fjalë të tjera, Kardinali Hume na paralajmëron që
apostullati vetë mund të bëhet një shkëputje, një mjet për t’u
shmangur nga vetmia: kemi frikë të qëndrojmë të vetëm me Zotin.
Dhe ndoshta arsyetojmë: “Kam shumë punë. Po punoj për Zotin.”
Por,nuk mund ta kërkojmë vreshtin e Zotit më shumë se Zotin e
vreshtit. Sot duhet ta ndjejmë më shumë nevojën për ta vështruar
alegorinë e hardhisë. Të gjithë e dimë përmendësh, por në këtë çast
vlen ta lexojmë përsëri:
“Unë jam hardhia e vërtetë e im Atë është vreshtari. Çdo
shermend në mua, që nuk jep fryt, Ai e pret, kurse secilin që jep
fryt, Ai e pastron, që të japë më shumë fryt. Tashmë ju jeni të
pastruar me anën e fjalës që ju thashë. Banoni në mua sikurse
edhe unë në ju. Sikurse shermendi nuk mund të japë fryt prej
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vetvetes, i shkëputur prej hardhisë, po ashtu as ju, nëse nuk
mbeteni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shermendet. Kush
mbetet në mua e unë në të, ai jep shumë fryt, sepse pa mua
s’mund të bëni asgjë” (Gjn 15, 1-5).
Ky duhet të jetë meditimi ynë i përditshëm dhe një ftesë që në çdo
apostullat tonin, në qoftë se duam që ky të jetë i frytshëm, të jemi të
bashkuar me hardhinë. Është e mundshme dhe shpeshherë ashtu
është, që apostullati të na japë më shumë kënaqësi, duke bërë miqësi
me anën e punës tonë, ose duke gjetur njerëz mirënjohës për punën
që bëjmë në mesin e tyre.
Por, shumë e madhe do të jetë kënaqësia jonë kur do ta kemi frytin e
bashkimit tonë me hardhinë! Vetëm në këtë rast mund të quhet në të
vërtetë “apostullat” dhe të japë fryte. Nga ana tjetër, kur e ndjejmë
vetveten të penguar, sepse njerëzit nuk tregohen mirënjohës ndaj
nesh, ose sepse tallen me ne e ndoshta na cënojnë, a thua kjo nuk
është shenjë që mungon ose është i dobët bashkimi ynë me hardhinë?
Të mos lejojmë kurrë që hiri i Zotit të kalojë afër nesh pa na prekur.
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Udha drejt Hyjit,
udha drejt njeriut
Jezu Krishti në kulturën dhe teologjinë e shekullit të njëzetë.

Filloj këtë fjalim me një pohim të Albert Einstein-it: “Askush s’mund
të lexojë ungjijtë pa ndier praninë përcaktuese të Jezusit.
Personaliteti i tij është në çdo fjalë. Në asnjë person tjetër nuk
ndodhet kaq shumë jetë”. Shekulli i 20-të, një shekull kontraditash,
ka qenë edhe shekulli që e ka ftuar njerëzimin të rilexojë ungjillin për
të rizbuluar Jezusin. Natyrisht, argumenti është shumë i gjerë dhe
prandaj do të kufizohem në pikat më të rëndësishme.
A. KRISTOLOGJIA ORTODOKSE
Do të përmend tri aspekte kryesore të Kristologjisë ortodokse. Para së
gjithash, kjo Kristologji është thelbësisht e lidhur me jetën
shpirtërore të të krishterit. Teologjia lindore, që nga Etërit e parë
lindorë të Kishës, ka qenë gjithmonë kryesisht në linjën e Ungjillit të
Gjonit (në të kundërtën e teologjisë perëndimore, ku ka zotëruar më
shumë mendimi i Palit). Dhe kjo do të thotë që Kristologjia lindore
është kundrim i Krishtit dhe bëhet përvojë personale.
Një pikë tjetër interesante e Kristologjisë ortodokse është fakti se
është shumë e lidhur me liturgjinë. Si thotë teologu ortodoks
Bobrinskoj: “Me gjuhën sakramentale e liturgjike, Kisha harton një
teologji të gjallë të shqisave shpirtërore, një pamje të bukurisë
hyjnore të Mbretërisë së cilës kulti i dhuron një paradhënie. Dhe, pra,
është një Kristologji që shprehet e ndihet në liturgji”.
E këtu merr një rëndësi të pamasë ideja e “ikonave” apo e figurave,
d.m.th. një realitet i dukshëm që shfaq një realitet të padukshëm.
Përvoja personale e Krishtit, e bashkuar me veprimin liturgjik të
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Kishës, bëhet shfaqje e misterit të Krishtit. Kështu bëhet edhe më e
sukseshme lidhja ndërmjet Krishtit dhe Kishës. Nëpërmjet Shpirtit
Shenjt, Krishti është i pranishëm në Kishën e tij.
B. KRISTOLOGJIA PROTESTANTE
Me mishërimin e Fjalës, thotë Barth, Hyji është bërë shoku i njeriut.
E atëherë, veçanërisht me Oscar Cullmann, është zhvilluar një
Kristologji në raport me historinë. Jezu Krishti është qendra e
historisë së njerëzimit. E Pannenberg flet për ngjalljen e Krishtit si
shfaqja e drejtimit dhe e kuptimit që Hyji i jep historisë.
Filozofia ekzistencialiste pohon se liria është pjesë përbërëse e
ekzistencës njerëzore. Kjo ka bërë që shumë teologë ta paraqesin
Jezusin si model të lirisë (van Buren), që na thërret për një jetë
vërtetësisht njerëzore dhe për vendosjen (Bultmann). Është “njeriu
për të tjerët” (Bonhoeffer), ai në të cilin liria gjeti themelimin e
kuptimin e saj; dhe shkalla më e lartë e lirisë në Krishtin është liria e
tij për të dashur (Barth). Kështu, Krishti e fton njeriun të marrë mbi
vete me përgjegjësi fatin e tij dhe atë të njerëzimit.
Një pikë tjetër themelore e Kristologjisë protestante është ajo e
Krishtit si shfaqës i dashurisë mëshirëplotë të Hyjit. “Cilësia” e Hyjit
është shfaqur nga Jezu Krishti si “dashuri” dhe “vetë-komunikim”
(Brunner). Vetë krijimi ka qenë vetëkomunikimi i Hyjit, por ky vetëkomunikim gjen përmbushjen e tij në shëlbimin (Cullmann). Në
gjurmët e Luterit, teologjia protestante ka theksuar kryqin e Krishtit.
Reinhold Niebuhr thotë që dashuria e vërtetë nuk është reciproke,
por flijuese. Kryqi i Krishtit është shfaqje e mëkatit; por është edhe
shfaqje e dashurisë flijuese të Hyjit.
C. TEOLOGJIA KATOLIKE
Kristologjia katolike e sotme, me të drejtë, i jep më shumë rëndësi
misterit të mishërimit si një ndodhi historike e si kulmin e dialogut të
Hyjit me njeriun. Në fjalët e Karl Rahner-it, mishërimi është zbatimi
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më i lartë i hapjes së njeriut ndaj Hyjit dhe vetëdhurimi më rrënjësor
i Hyjit ndaj njeriut. Dhe kjo pikë është zhvilluar në një mënyrë
origjinale, në një prespektivë historike dhe kozmike, nga Teilhard de
Chardin. Sipas tij, Krishti është kulmi i evolucionit
natyral.
Mishërimi është ripërtëritja dhe restaurimi i të gjitha forcave të
gjithësisë. Është mjeti, qendra dhe vendmbërritja e të gjithë krijimit.
Si Kristologjia protestante, ashtu edhe teologjia katolike e kanë vënë
theksin më shumë mbi misterin e kryqit, që është shenjë e njerëzimit
të vërtetë e të plotë (Duquoc) dhe që na thërret të jemi më shumë
njerëz (Kung). Përse Hyji deshi që shpëtimi ynë të përmbushej
pikërisht nëpërmjet vdekjes së Birit të tij të mishëruar? Përgjigjet
Rahner: pikërisht sepse, duke u bërë njeri, Biri i Hyjit donte të
pranonte rrënjësisht historinë tonë njerëzore; dhe një pranim i tillë
kërkon edhe, nga ana e Hyjit-njeri, pranimin e situatës së fajit,
d.m.th. pranimin e vdekjes, si edhe fitoren mbi këtë situatë faji,
d.m.th. ringjalljen.
Krishti është Sakramenti i takimit ndërmjet Hyjit e njeriut. Kjo pikë
është zhvilluar kryesisht nga Edëard Schillebeeckx: Krishti është
“Sakramenti Primordial”. Hyji i bërë i dukshëm dhe i çastshëm në
Jezu Krishtin. Congar vëzhgonte se, ndërsa në Besëlidhjen e Vjetër
thuhej: “Askush s’mund të shohë Hyjin e të jetojë”, që kur Hyji është
bërë një nga ne, njeriu mund të jetojë vetëm duke parë Hyjin e duke
hyrë në takim me të. Por Schillebeeckx shton që mishërimi gjeti
përmbushjen e tij në misterin e vdekjes – ngjalljes – lartësimit të
Hyjit-njeri: dhe atëherë, duke i bërë jehonë doktrinës së Etërve
lindorë, pohon që, në këtë kuptim, mishërimi është shëlbues.
D. “TEOLOGJITË” E NDRYSHME
Në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të lindin “teologji” të ndryshme
si ndërmjet katolikëve, ashtu edhe ndërmjet protestantëve. Ndërsa
këmbëngulin më shumë në veprimtarinë praktike, janë teologji të
hapura ndaj dialogut me botën, me kulturën, me njeriun e sotëm, e
me ideologjitë dhe situatat historike të reja. Prandaj e interpretojnë
ungjillin brenda këtyre rrethanave të reja.
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a. Teologjia Politike
Kjo teologji e zhvilluar mbi të gjitha nga Metz, e konsideron Krishtin
si ai që është i aftë të shndërrojë shoqërinë. Premtimet themelore të
Mbretërisë së Hyjit, të shpallura nga Krishti, janë: liria, paqja,
drejtësia, pajtimi dhe këto premtime nuk mund të jenë të
interpretuara në kuptim individualist. Kjo është përmasa politike e
lajmit të krishterë, që duhet të përmbushet nëpërmjet një mohimi
kritik të botës ashtu si është, një mohim i shprehur nga realiteti i
kryqit.
Kisha duhet të mbrojë njeriun nga çdo manipulim. Njeriu nuk është
një objekt i thjeshtë i historisë. Pra, të varfërit e të mënjanuarit janë
në planin e parë të këtij veprimi të Kishës. Kisha duhet të jetë
profetikisht kritike përballë çdo totalitarizmi politik (kapitalist apo
socialist). Duhet të jetë kritike edhe kundrejt vetvetes (Moltmann).
Paupert pohon se mishërimi i Birit të Hyjit e detyron të krishterin që
të marrë përgjegjësi politike. Jezusi ka qenë gjithmonë në anën e të
varfërve e të mënjanuarve, ka predikuar dashurinë universale, ka
flakur idhullin e parasë, e ka përkufizuar autoritetin si shërbim dhe
ka mbrojtur të shtypurit: këto janë parimet që duhet të frymëzojnë
politikanin.
b. Teologjia e Shpresës
Teologët protestantë Jurgen Moltmann e Wolfhart Pannenberg mund
të konsiderohen si protagonistët e kësaj teologjie, të shoqëruar më
vonë nga katolikët Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, e Johannes
Baptist Metz. Teologjia e shpresës është frymëzuar nga filozofia e
shpresës e Ernst Bloch, neomarksist gjerman me origjinë hebraike. Ai
thotë: “Bijtë e Izraelit që mërmërinin janë ata që nuk pranojnë botën
ashtu siç është, me hierarkitë e saj, logjikat e hipokrizitë e saj, me
prepotencat e saj. Bibla e të varfërve është ajo që hidhet me fuqi
kundër sunduesve e që ka si mbrojtëse fjalën e përflaktë të
profetëve”. Moltmann ka bazuar mesazhin e krishterë në parimin e
shpresës, që, nga ana e saj, themelin e ka në realitetin e shpëtimit të
përmbushur në Krishtin e nga Krishti. E thotë: “Shpresa e krishterë
nuk është një shpresë abstrakte: është një shpresë e themeluar në të
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vërtetën e ngjalljes së Krishtit, shtyn besimtarin në veprim, e i jep
kuptim e qëllim verprimit shoqëror për shndërrimin e shoqërisë”.
c. Teologjia e Çlirimit
Kjo teologji ka, si rrënjë biblike, daljen e hebrenjve dhe Pashkët e
krishtera, por është i dukshëm ndikimi i filosofisë marksiste. Në fakt,
disa mendimtarë neomarksistë si Ernst Bloch e Roger Garaudy kanë
parë në Jezusin një shembull të njerëzimit të vërtetë, që shtyn në
luftën për çlirimin e njeriut nga format e ndryshme të shtypjes.
Teologjia e çlirimit ka lindur dhe është zhvilluar veçanërisht në
Amerikën latine, nga teologë, si: Gutierrez, Boff, e Sobrino; pra, në
një kontinent katolik, por në një gjendje shtypjeje dhe padrejtësie, në
kundërshti me kërkesat e Mbretërisë së Hyjit. Jezu Krishti na çliron
nga mëkati, që është rrënja e çdo padrejtësie. Vetëm çlirimi nga
mëkati mund ta bëjë njeriun me të vërtetë të lirë dhe të aftë të hyjë në
bashkësi me Hyjin dhe me vëllezërit. Sepse mëkati mbyll njeriun në
vetvete dhe pengon procesin e çlirimit.
Vdekja e tij ishte rezultati i
veprimit të tij çlirues dhe
ngjallja e tij ishte paradhënia
e lirisë së plotë. Dashuria e
krishterë është një proces
kostant i kthimit drejt të
afërmit, që, thotë Gutierrez,
nuk është vetëm individi. Është klasa shoqërore, raca, të varfërit, etj.
Jezusi është shfaqur i lirë
përballë ligjit, kultit dhe
pushtetit. Dhe kështu është
bërë më solidal me të varfërit
e me të shtypurit, por në
konflikt me autoritetin.

E. LËVIZJET E REJA TË KRISHTERA
Gerald O’Collins, në librin e tij “Teologjia e Shekullarizimit”, pohon
se nuk është e vërtetë që njeriu ka humbur ndjenjen e tij fetare. Dhe
kujton kur, në 1966, anëtarët e grupit The Beatles thanë se ishin më
popullorë se Jezu Krishti; por vetëm disa vjet më vonë grupi u prish
dhe George Harrison, njëri nga grupi (që ka vdekur dy muaj më parë)
këndoi këngën, që më vonë u bë shumë e njohur, My Sweet Lord.
Kujton edhe suksesin e filmave me temë Krishtin, si Godspell e Jesus
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Christ Superstar dhe fenomene të tjera që O’Collins i konsideron si
shenja të një rizgjimi të interesit ndaj personit të Krishtit në personin
e Krishtit.
E, në fakt, në gjysmën e dytë të viteve ‘60, kanë lindur lëvizje të
ndryshme, si: Jesus Freaks, Jesus People, Straight People, Street
Christians, etj, që më pas kanë qenë emërtuar me titullin e
përbashkët Jesus Revolution. Kjo Jesus Revolution ishte shenjë e
post-modernizmit (që është ndier shumë në vitet ‘60): duke kërkuar
të mbushë zbrazëtinë e krijuar nga modernizmi, rinia e atyre viteve
ka treguar një interes të veçantë për personin, veprën dhe fjalën e
Krishtit. Këto lëvizje ishin një entuziazëm me kohëzgjatje të shkurtër,
më shumë efekti i një “mode”, sesa i një besimi të vërtetë. Por
shekulli njëzet ka parë lindjen e shumë levizjeve të krishtera më
besnike ndaj doktrinës së Kishës. Disa nga këto lëvizje janë të
pranishme edhe në Shqipëri, si Fokolarinët, Ecja neo-Katekumenale,
Bashkësia e Shën Egjidios, Grupi i Tezesë, etj.
Në një farë kuptimi, këto lëvizje janë reagim kundër politizimit e
shekullarizimit të mesazhit të krishterë. Ato theksojnë aspektin
personal të përvojës së krishterë, me kthimin e zemrës dhe të paqes
së brendshme; një përvojë që duhet t’u komunikohet të tjerëve.
Karakteristika të tjera të këtyre lëvizjeve janë veçanërisht dy: një
familjaritet më i thellë me Shkrimin e Shenjtë dhe një ndjenjë e thellë
e bashkësisë. Më pas, çdo grup thekson ndonjë aspekt të veçantë të
përshpirtërisë biblike: për shembull Fokolarinët, bashkimin; neoKatekumenët, kristologjinë e Shërbëtorit të Jahweh; Karizmatikët,
eksperiencën e ditës së Rrëshajëve. Në përgjithësi, për këto grupe,
liturgjia është vendi i privilegjuar për veprimin shpëtues të Hyjit.
Jam i bindur se këto lëvizje janë shenjë e veprimit të Shpirtit Shenjt
në Kishën e sotme. Jam i bindur gjithashtu se grupe të tilla apo
lëvizje janë kundërhelm ndaj sekteve, që, edhe këtu në Shqipëri, duke
përfituar nga injoranca fetare e njerëzve, janë shumë aktive. Përse
shumë të krishterë, në të gjithë botën, janë duke e lënë Kishën së cilës
i përkisnin, për të përqafuar një sekt? Mendoj se për dy arsye
kryesore: E para, sepse sektet paraqesin në mënyrë tërheqëse
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mesazhin biblik. E dyta, sepse te sektet gjejnë një vend dhe nuk janë
thjesht numra, por anëtarë të një bashkësie. E megjithatë Bibla është
pasuri e së vetmes Kishë të Krishtit dhe, nëpërmjet kësaj Kishe, Bibla
ka mbërritur në duart e sekteve. Ne jemi trashëgimtarët e vërtetë të
kësaj Fjale të Hyjit. Dhe jemi “ekspertë” të jetës së Kishës si bashkësi.
A jemi ndoshta ne më pak të aftë se sektet për t’u komunikuar
besimtarëve tanë Fjalën e Hyjit dhe një ndjenjë më të thellë të
bashkësisë? Por, falë këtyre lëvizjeve të reja kishtare, ka vend, brenda
Kishës, për ata që duan të bëhen më më të afërt familjarë me Fjalën e
Hyjit e duan të ndihen pjestarë të një familjeje.
PËRFUNDIMET
Jam dakort me Gerald O’Collins, që njeriu nuk e ka humbur ndjenjën
fetare. Dhe Krishti mbetet një figurë shumë interesante për njeriun e
sotëm. Por ky interes nuk mund të jetë i vërtetë, për personin e
Jezusit, derisa të kufizohet në një Jezus hero, gjeni fetar, apo
superstar. Bëhet i vërtetë vetëm kur Jezusi bëhet model. Është model
për secilin nga ne, për aspekte të ndryshme: në qëndrimin tonë drejt
Hyjit, në qëndrimin tonë drejt njeriut, në qëndrimin tonë drejt botës
dhe në qëndrimin tonë drejt vetë jetës (kuptimi i saj dhe
vendmbërritja e saj).
“Çka ishte qysh në fillim, çka
dëgjuam, çka pamë me sytë
tanë, çka soditëm dhe duart
tona prekën, çka pamë e
dëgjuam po jua kumtojmë
edhe juve, që edhe ju të keni bashkësi me ne” (1 Gjn 1, 1.3). E atëherë
duhet të flasim për Krishtin jo në mënyrë abstrakte. Është thelbësisht
model jete. Por dëshiroj të theksoj edhe tre aspekte të tjera të Krishtit
si model. Është model besnikërie në misionin e tij: pa kompromise e
pa iu dorëzuar opinioneve dhe pritjeve të publikut për sa i përket
idesë së tyre të “mesisë” dhe pa iu dorëzuar tundimeve të Djallit
Shejtanit.
Krishtërimi nuk është një
ideologji apo një moralizëm.
Është thelbësisht një person:
është Jezu Krishti
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Është model vërtetësie që mund të flasë me autoritet. Askush s’mund
ta akuzonte për mëkat (Gj. 8, 46): e atëherë mund të predikonte
pendimin dhe kthimin, të falte mëkatet, të tregonte udhën e
shpëtimit, të paralajmëronte mbi rreziqet, të kërkonte falje për
armiqtë e tij, pa patur nevojë të kërkonte falje për vetveten: dhe as
përballë vdekjes nuk u dëshpërua.
Së fundi, është model lirie. Kjo është një pikë e theksuar shumë nga
një sërë rrymash teologjike të shekullit të 20-të: teologjia e vdekjes së
Hyjit, teologjia e shekullarizimit, teologjia politike, teologjia e
shpresës dhe teologjia e çlirimit. Por është një pikë shumë e vlefshme
për predikimin tonë dhe për katekizmin. Krishti është shfaqur i lirë
në ballafaqim me ligjin: “Keni dëgjuar se u qe thënë të vjetërve. Por
unë po ju them” (Mt 5). U shfaq i lirë në ballafaqim me autoritet qoftë
civile, qoftë fetare. U shfaq i lirë në krahasim me idetë vijuese: për sa
i përket divorcit, ditës së shtunë, etj; pas bisedës së tij mbi bukën e
jetës, nuk u shqetësua nëse disa e gjykuan gjetën këtë ligjërim shumë
të fortë dhe nuk e ndiqnin më. Me lirinë e tij na mëson se njeriu
duhet të shqetësohet jo për atë që thonë apo që dëshirojnë të tjerët,
por për atë që Hyji do. Dhe prandaj liria e tij u bë burim i dashurisë
së plotë për Atin dhe e dashurisë së pakufizuar dhe pakushtëzuar
drejt të tjerëve.
Liturgjitë tona qofshin gjithmonë shprehje e mesazhit të Krishtit, që
është një “lajm i mirë”. Çdo liturgji e krishterë duhet të ketë, sipas
mendimit tim, dy cilësi të domosdoshme: të jetë e frymëzuar nga
besimi (dhe atëherë e devotshme) dhe të jetë e frymëzuar nga gëzimi
(një nga frytet e Shpirtit Shenjt). Kështu, për ta ndier më shumë
praninë e Krishtit në veprimin liturgjik.
Dy vëzhgime të fundit. Hyji ynë është Hyji i Jezu Krishtit. Është Jezu
Kishti zbuluesi i përkryer i fytyrës së vërtetë të Hyjit. Hyji i shfaqur
në Krishtin, vëzhgon Barth, është ati që gëzon për kthimin e birit të
tij të humbur, zotëria që fal shërbëtorin e tij borxhli, samaritani që
ndihmon viktimën e kriminelëve.
E dyta: duhet të rizbulojmë ndërlikimet antropologjike dhe etike të
misterit të mishërimit, që do të thotë se Fjala e Hyjit është bërë
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plotësisht solidare me ne, kështu që shën Pali guxon të thotë: “Atë që
kurrë nuk bëri mëkat, Hyji për ne e bëri mëkat” (2 Kor. 5, 21); dhe
“Krishti na shpërbleu prej mallkimit të ligjit, duke u bërë Ai vetë
mallkim” (Gal. 3, 13). Misteri i mishërimit është themeli i dinjitetit të
ri e të madh të njeriut (sh. Luani i Madh), themeli i vëllazërimit tonë
(Michael Shmaus) dhe baza e barazisë sonë themelore (Gal. 3, 28).
Dhe është ftesa për të hyrë në bashkësi personale dhe intime me
Krishtin (përshpirtëria e Ungjillit të Gjonit).
Yves Congar tha që në misterin e Jezu Krishtit vëmë re që nuk ka
“teologji për njeriun” pa “antropologji për Hyjin. E njëjta gjë pohohet
në shprehje më të thjeshta nga Gjon Pali II, që thotë se Jezusi është
udha drejt Hyjit dhe udha drejt njeriut e, si e tillë, duhet të paraqitet
dhe të propozohet.
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Fjala jote, o Zot,
është dritë për këmbët e mia
Fjala e Hyjit në jetën dhe misionin e Kishës.
Në Ungjillin e Gjonit lexojmë se, pas mrekullisë së shumimit të
bukës, Jezusi bëri diskutimin e famshëm mbi Bukën e Jetës (Gjn. 6,
35-38). Pas mrekullisë, turma mbeti shumë e entuziasmuar dhe
vazhdonte të kërkonte Jezusin. Dhe Jezusi e shfrytëzonte këtë për t’u
thënë atyre: “Më kërkoni, sepse ju dhashë bukën. Por, përkundrazi,
duhet të kërkoni një bukë tjetër, bukën e jetës”. Pjesa e parë e atij
fjalimi (rr. 35-47) Jezusi përdor frazën “buka e jetës”, duke iu
referuar Fjalës së tij, e cila duhet të dëgjohet dhe pranohet me fe.
Ndërsa në pjesën e dytë (rr. 48-58) “buka e jetës” i referohet Trupit të
Krishtit, që pas një viti, në darkën e tij të fundit me apostujt, Jezusi
ua dha për ta ngrënë, duke shtuar urdhrin: “Bëjeni këtë në
përkujtimin tim”.
Kapitulli 6 i Ungjillit të Gjonit është një kalim nga një formë e bukës
në një tjetër. Fillon me mrekullinë e shumimit të bukës: Jezusi, në një
veprim mirësie, u jep bukën materiale njerëzve të uritur. Më pas, flet
për Fjalën e tij, si buka e jetës dhe, në fund, flet për bukën e jetës që
është Trupi i tij, buka eukaristike. Bëhet fjalë për tri prani të veçanta
të Jezu Krishtit: në veprat e dashurisë, në Fjalën e tij dhe në
Eukaristi. Nuk mund të përfitojmë krejtësisht nga prania e Krishtit
në bukën eukaristike, nëse jemi të vetëdijshëm për praninë e tij në
veprat e dashurisë dhe në Fjalën.
Fjala e Hyjit është një fjalë e Gjallë: që na shpallet sot, për jetën tonë
dhe në situatat e përditshme. Është një fjalë fikse, e përcaktuar që
prek dhe ndryshon jetën tonë. Është edhe një fjalë çliruese. Jezusi
thotë: “E vërteta do t’ju bëjë të lirë” (Gjn 8, 31). Fjala e Hyjit na
ndriçon të zbulojmë thirrjen dhe dinjitetin tonë si njerëz.
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Shqipëria është vendi që,
pothuajse një gjysmë
shekulli, ka dëgjuar një fjalë
që ka patur synimin për të
krijuar një lavazh mendor e
cila ka rilindur një formë të
re skllavërimi.

Një “shenjë
e
kohëve’
kuptimplotë në Shqipërinë
postkomuniste, të paktën në
popullin e krishterë të këtij
vendi, është etja për një fjalë
çliruese, e cila i jep këtij
populli dinjitetin si bijtë e
Hyjit.

Siç dihet, Kisha në Shqipëri ka “rilindur” vetëm në vitin 1992.
Megjithatë gjatë kësaj periudhe janë krijuar grupe të ndryshme
biblike. Janë organizuar kuice biblike të ndryshme për fëmijët, të
cilëve u kanë shërbyer shumë që të njohin më mirë Biblën. Midis të
rinjve ekzistojnë grupe të ndryshme, që lexojnë dhe reflektojnë së
bashku mbi një tekst specifik të përzgjedhur nga kryetari i grupit.
NJOHJA E FJALËS SË HYJIT
Në Shqipëri është shumë e gjallë dhe e fortë ndjenja fetare popullore.
Nga njëra anë, kjo ndjenjë fetare e popullit e ndihmon atë për të
mbajtur praktikën e jashtme dhe të bashkësisë së fesë së tyre. Siç
është thënë në Koncilin Vatikani II, në Dekretin mbi Apostullatin
Misionar të Kishës (Ad Gentes Divinitus), besimi fetar nuk mund të
mbetet i mbyllur në dimensionin kundrues të besimtarit. Nga ana
tjetër, kjo ndjenjë fetare e popullit e ndalon atë që të shohë një dallim
të qartë midis zbulimit publik dhe zbulimit privat. Fjala e Hyjit bën
pjesë në të ashtuquajturin “zbulim publik”; shfaqje të tjera (të
Jezusit, të Marisë, të Shenjtërve) mbeten gjithmonë zbulime
“private”.
Reforma e liturgjisë ka ndihmuar shumë për t’i familjarizuar
katolikët me Shkrimin e Shenjtë. Lexohet çdo ditë në kremtimin e
Eukaristisë dhe shpjegohet në homeli. Ky familjaritet me Biblën i ka
ndihmuar besimtarët edhe që të kuptojnë qartësisht si Fjala e Hyjit
është një Fjalë e gjallë, një Lajm i Mirë dhe një mesazh për njeriun e
sotëm. Dhe i ka ndihmuar derisa populli besimtar të kuptonte se Jezu
Krishti është qendra e historisë dhe e Fjalës së Hyjit.
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FJALA E HYJIT DHE KISHA
Pak a shumë katolikët shqiptarë të një moshe të caktuar kanë kaluar
eksperiencën e popullit hebre, në Babiloni, ku Fjala e Hyjit ka ruajtur
identitetin e tij si Populli i Hyjit. Gjatë regjimit komunist, ku çdo
praktikë fetare ishte e ndaluar rreptësisht, kujtimi i Fjalës së Hyjit ka
ruajtur besimin e katolikëve shqiptarë. Ka mjaft njohuri për rolin e
Fjalës së Hyjit për ndërtimin e Kishës. Kriteri që duhet të kihet
parasysh në përgatitje të një katekizmi është saktësisht që Shkrimi
Shenjt të jetë udhëzuesi i katekizmit. Kurse mbi Shkrimin e Shenjtë,
veçanërisht për katekistët, po organizohen në shumë dioqeza dhe
famulli. Vihet re rëndësia e Kishës në shpalljen e Fjalës së Hyjit.
Njerëzit e dëgjojnë me besim Fjalën e Hyjit.
Me të drejtë populli pret që ministrat e shenjtë (mbarështuesit) të
jenë predikuesit e parë të Fjalës së Hyjit dhe promovues që kjo Fjalë
të jetë sa më e thjeshtë. Detyrat që i takojnë ministrave të shenjtë,
përsa i përket Fjalës së Hyjit, janë përshkruar mjaft mirë në
dokumentet konciliare. Kështu edhe përsa i përket rolit të Fjalës së
Hyjit dhe jetës së shuguruar.
Por nuk duhet të kënaqemi me mësimëdhënien e popullit tonë mbi
Shkrimin Shenjt. Tekste të ndryshme në librat e profetëve, Libri i
Daljes dhe vetë Jezusi kanë folur për Fjalën e Hyjit si ushqim. Të
krishterët duhet të mësojnë të ushqehen me Fjalën e Hyjit. Dhe
vetëm atëherë duhet t’ia paraqesim të gjithëve Fjalën si ushqim që i
forcon në çdo situatë.
BIBLA SI FJALA E HYJIT
Lëvizje të ndryshme brenda Kishës katolike kanë kontribuar shumë
që populli i krishterë të shijojë sa më shumë bukuritë e Biblës. Bibla
të ndihmon të kuptosh idenë e fesë si një virtyt abstrakt dhe statik.
Bibla na paraqet një vizion më ekzistuese dhe dinamike të fesë, si
takim dhe ecje me Krishtin. Në botën jo të krishterë, veçanërisht
Besëlidhja e Re, shpeshherë mirëpritet shumë pozitivisht. Ia vlen të
kujtojmë Mahatma Gandhi, që, kur ishte në Londër, e lexoi të gjithë
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Biblën dhe i bëri shumë përshtypje predikimi i Jezusit në mal. Edhe
sot, shumë jo të krishterë, pasi kanë lexuar apo dëgjuar për ungjillin,
kanë vendosur të përqafojnë besimin e krishterë.
Prandaj Jezusi ka bekuar Atin
qiellor sepse i ka fshehur
misteret e Mbretërisë nga ata
që pretendojnë se janë të
ditur, për t’ia zbuluar të
“vegjëlve” (cf Mt. 11, 25).
Është gjithmonë i verbri të
cilit besimi i ktheu shikimin
dhe i verbri që dëshiron të qëndrojë në verbërinë e tij.
Shqipëria është vendi që,
pothuajse një gjysmë
shekulli, ka dëgjuar një fjalë
që ka patur synimin për të
krijuar një lavazh mendor e
cila ka rilindur një formë të
re skllavërimi.

Nuk mund të mohojmë faktin se pothuajse një gjysmë shekulli
komunizmi ateist në Shqipëri ka lënë reagime të ashpra që nuk mund
të shërohen lehtësisht. Megjithatë në eksperiencën time baritore e
shoh shumë inkuarajues entuziazmin e dy kategorive të veçanta të
besimtarëve përballë Fjalës së Hyjit: studentët universitarë dhe të
kthyerit e rinj. Për këta, Fjala e Hyji ka patur domethënien e një
entuziazmi të rinovuar në jetën e tyre. Arsyet që i kanë çuar në
leximin e Biblës janë të ndryshme: shembulli i mirë i dhënë nga
njerëz që janë ushqyer nga Fjala e Hyjit, përshtypja që do të bënte tek
ata ndonjë predikim, ndonjëherë edhe kurioziteti… Ndoshta, një
kriter dallues është: kthimi që ka përcjellë Fjala në jetën e atij
personi. Ndonjëherë ka një entuziazëm fillestar, por që zgjat pak dhe
nuk të çon në kthimin.
Luka dy herë pohon se Maria dëgjonte dhe meditonte. Maria është
modeli i një besimtari që e lë veten të shndërrohet nga Fjala. Maria i
është përgjigjur duke thënë se është shërbëtorja e Zotit; menjëherë
më pas është bërë shërbëtorja e të afërmit, duke shkuar kështu tek
Elizabeta dhe duke bashkëndarë me të gëzimin, që buron nga Fjala,
që mbart në kraharorin e saj e duke i shërbyer asaj për tre muaj.
Është dishepulli që bëhet apostull.
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FJALA E HYJIT NË JETËN E KISHËS
Veçanërisht pas Koncilit Vatikani II, i jepet shumë rëndësi Fjalës së
Hyjit në jetën e bashkësive dhe besimtarëve: pa Fjalën nuk ka
bashkësi besimtarësh. Ungjillizimi, katekeza dhe liturgjia janë vendet
kryesore që lejojnë që Fjala të bëhet ushqimi i të krishterëve. Dikush
ka thënë se shumë këmbëngulje në leximin e Shkrimit Shenjtë
rrezikon që ta shndërrojë religjionin e krishterë në religjionin e librit.
Nuk jam absolutisht dakord. Por varet shumë nga mënyra se si e
paraqesim Fjalën. Kemi shumë për të mësuar nga Etërit e mëdhenj
dhe katekistët, si: Cirili i Jeruzalemit, Ambrozi, Augustini dhe shumë
të tjerë. Liturgjia e reformuar është ndërtuar më shumë mbi Fjalën e
zbuluar me vëmendjen dhe devotshmërinë e duhur, të predikuar me
përgatitjen e duhur, që bëhet ushqim për bashkësinë, veçanërisht në
kohët e forta të vitit liturgjik dhe sidomos në kohën e ardhjes dhe
kreshmëve, kur bashkësia e besimtarëve është në “pritje të një feste të
madhe”: atëhere populli është më i gatshëm për të dëgjuar dhe
kuptuar. E njëjta gjë vlen edhe në ditët e pushimit gjatë kohës së
ardhjes dhe kreshmëve. Prandaj është gjithmonë e leverdisshme që
në këto ditë të bëhet homelia.
Iniciativat kryesore për t’i përcjellë bashkësive tona dhe besimtarëve
doktrinën integruese dhe të plotë mbi Fjalën e Hyjit mbeten ato
tradicionale: homelia, katekeza katekizmi para marrjes së sakramenteve dhe vetë kremtimi liturgjik. Pastaj, natyrisht, studimi i
Fjalës në grupe të vogla. Sot ka shumë mundësi për një formim të
vazhdueshëm të laikëve.
Në lutjen liturgjike ka pasur një progres në vlerësimin e Shkrimit
Shenjt si pikënisje të çdo adhurimi në shpirt dhe në vertetësi dhe si
forca që bashkon bashkësinë që lutet. Është shumë e ndryshme gjuha
që përdoret në lutjet personale: populli akoma nuk ka mësuar të lutet
me Fjalën e Hyjit.
Në Meshën e Shenjtë dallojmë Liturgjinë e Fjalës (pjesa e parë, ku
lexohen leximet nga Shkrimi Shenjtë) dhe Liturgjia Eukaristike
(pjesa e dytë, ku ofrohen buka dhe vera, shndërrohen në Trupin dhe
Gjakun e Jezu Krishtit dhe merren në kungim). Në përgjithësi,
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populli e sheh liturgjinë eukaristike si një logjikë vazhdimësie të
liturgjisë së Fjalës. Por, ndoshta, duke dalë nga Kisha, Fjala bëhet
farë që bie në tokë dhe menjëherë digjet nga dielli.
A është homelia një jehonë autentike e Fjalës së Hyjit që varet nga
predikuesi. Populli sot di të dallojë midis homelisë së përgatitur dhe
asaj pa përgatitje dhe midis një predikuesi që përsërit çka ka lexuar
tek librat dhe atij që flet nga eksperienca personale që ka bërë me
Fjalën.
Mendoj se mes katolikëve shqiptarë vihet re rëndësia e Fjalës së Hyjit
në katekezën e fillimit, ashtu si edhe në formimin e përhershëm.
Kështu mund t’i japin vëmendjen e duhur meditimit të Fjalës nëpër
bashkësi, duke kërkuar gjithmonë përfundime praktike për jetën. Për
të vegjëlit fillohet me historinë e shpëtimit nëpërmjet tregimeve të
përzgjedhura posaçarisht për ta (libri i përkthyer nga spanjishtja në
shqip: Zoti u Flet Fëmijëve të Vet). Më të rriturve u jepet një Bibël
(ose të paktën Besëlidhja e Re, nga mungesa e kopjeve të të gjithë
Biblës) dhe këto merren drejpërdrejtë nga libri i shenjtë. Ekzistojnë
kurse të ndryshme hyrjeje në Shkrimin e Shenjtë, veçanërisht kurset
për katekistët, që bëhen në shumë dioqeza.
Ndikimi që Shkrimi i Shenjtë duhet të ketë në jetën shpirtërore të
popullit të Hyjit varet gjithmonë nga sjellja se si dëgjohet Fjala. Në
vetvete është gjithmonë një apel për kthimin dhe thirrjen në fe dhe në
apostullat. Dhe kjo vlen për çdo kategori besimtarësh: kleri, persona
të shuguruar dhe laikë. Fjalët e Jezusit: “Po të bekoj, o Atë, që i
fshehe këto gjëra nga të dijshmit e nga të urtit, e ua zbulove të
vegjëlve” na kujtojnë se këto dhurata të Zotit janë për ata që e
pranojnë me përvujtëri dhe thjeshtësi. Prandaj Fjala e Hyjit, e soditur
nga Maria, u bë pasuria e saj. Ekziston gjithmonë rreziku që pasuritë
tokësore i zënë vendin pasurive qiellore. Fjala e Hyjit në liturgji është
gjithmonë një moment i fortë për komunikimin e fesë. Por varet
shumë si nga personi që e shpall Fjalën, edhe nga ai që e dëgjon atë.
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SHPALLJA E FJALËS SË ZOTIT DHE DIALOGU
Dëgjimin e Fjalës e favorizon shembulli i mirë i operatorëve baritorë,
veçanërisht kur i referohen shpesh Fjalës; shpallja e Fjalës në një
mënyrë të thjeshtë por që të prekë zemrat. Por, pengon, lidhjen midis
fjalës së predikuar dhe shembullit të jetës nga ata që shpallin Fjalën.
Shumë faktorë sot pengojnë dëgjimin e Fjalës. Mjetet e komunikimit
paraqesin një model njeriu të ri: jo më njeriun integrues dhe me vlera
të vërteta, por njeriun me dimensione tërësisht horizontale: seksual,
tekanjoz, konsumist, materialist. Njeriu i sotëm shpenzon para për
çka nuk e ngop (Is. 55,2). Thelbësisht, është kriza e besimit.
Besimtarët po familjarizohen me Biblën, falë kremtimeve liturgjike
apo paraliturgjike, predikimeve, katekezave, etj. Pastaj, në grupe të
ndryshme, bëhen meditime apo reflektime të përbashkëta mbi Fjalën
e Hyjit. Njohuria mbi Biblën thellohet më shumë sidomos nëpërmjet
kurseve biblike/katekistike, Lectio Divina, reflektime në grupe.
Koncili Vatikani II, në Kushtetutën Dogmatike mbi Zbulimin, ka vënë
themele të reja për dialogun ekumenik. Shkrimi i Shenjtë na
bashkon. Kemi bashkëpunuar me vëllezërit e ndarë (ortodoksë dhe
evangjelistë ungjillore) për përkthimin ndërfetarë të Besëlidhjes së
Re.
Për sa i përket dialogut me myslimanët nuk duhet të harrojmë se ka
shumë gjëra apo të vërteta të përbashkëta midis nesh: dinjiteti i
njeriut dhe i jetës njerëzore, morali seksual dhe familjar (myslimanët
në Shqipëri kanë qenë pothuajse gjithmonë monogamë). Por nuk e
pranojnë Biblën si një libër të shenjtë, e konsiderojnë si një
dokument të rëndësishëm, edhe pse, në krahasim me Kuranin, i
papërsosur.
Dhe për sa i përket dialogut me jo besimtarët, le të kujtojmë fjalët e
Shën Palit dhe Shën Tom Akuinit: Gratia Dei non est alligata. Në
Veprat e Apostujve, kap. 10, thuhet se Shpirti Shenjt zbriti mbi
Kornelin para se ai të pagëzohej. Bibla ka qenë një “kod i madh” për
një jo të krishterë të madh, si Gandi, i cili lexoi gjithë Biblën gjatë
qëndrimit të tij në Londër, por mbeti i mrekulluar nga Mt. 5. Një lloj
dialogu ndërkulturor duke iu referuar Biblës është bërë edhe në vitet
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‘60 e ‘70 midis Ernst Bloch e Wolfhart Pannenberg/Jurgen Moltmann/Johannes Baptist Metz dhe Roger Garaudy e Karl Rahner.
Një metodë shumë efikase për të mbështetur bashkësinë e krishterë
në ballafaqimin me sektet është që të bindim besimtarët tanë që ka
qenë Kisha që, e pashkëputur nga Krishti dhe apostujt, na ka
komunikuar Biblën. Nga cilët, sektet që kanë lindur tani, kanë
pranuar Shkrimin e Shenjtë dhe cili autoritet i ka siguruar se Bibla
është Fjala e Hyjit dhe e frymëzuar? Lexojmë në Psalmet: “Fjala jote,
o Zot, është dritë për këmbët e mia”. Kush ecën në këtë dritë nuk do
të rrëzohet.
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“Unë jam shërbëtorja e Zotit:
Më ndodhtë siç the ti” (Lk 1, 38).
Shpirti Shenjt në Marinë.
Jam i bindur se Zoja Mari është gruaja e përhershme, me një mesazh
të veçantë për njeriun e sotëm (sidomos për gruan). Dhe jam i bindur
që Shpirti Shenjt është fryma e jetës së çdo të krishteri. Për të ardhur
keq që shumë të krishterë, sot, nuk verejnë rolin e veçantë që ka
Shpirti Shenjt në jetën e tyre! Jeta e krishterë, pa praninë e Shpirtit
Shenjt, ngjan me një makinë pa benzinë. Dhe duke qenë në muajin e
majit, muaji i Marisë, dhe pak kohë para kremtimit të ardhjes së
Shpirtit Shenjt (Rrëshajet), është e përshtatshme të vështrojmë si
Shpirti Shenjt ka vepruar në jetën e Zojës së Bekuar.
Herën e parë që Besëlidhja e re na bën të takohemi me Marinë është
në tregimin e lajmërimit të Zotit. Herën e fundit që e takojmë është
në përshkrimin e jetës së të krishterëve të parë, mbas ngjitjes së
Jezusit në qiell. Tregimi i parë gjendet në Ungjillin e Lukës; i dyti
gjendet në librin e Veprave të Apostujve, i shkruar edhe ky nga Luka.
Luka është i njohur me të drejtë si “Ungjilltari i Shpirtit Shenjt” dhe
“Ungjilltari i Marisë”.
Të dyja tregimet janë të lidhura me misionin e Shpirtit Shenjt. Në
fakt, në lajmërimin e Zotit, engjëlli Gabriel njofton Marinë se vepra
që do të përmbushet në të, domethënë, zënia e Jezusit, do të jetë
vepër e Shpirtit Shenjt.
Në tregimin e dytë lexojmë që apostujt ishin të zellshëm në lutje,
bashkë me Marinë, nënën e Jezusit; dhe kjo në periudhën e shkurtër
ndërmjet ngjitjës së Jezusit në qiell dhe zbritjes së Shpirtit Shenjt,
ndërsa apostujt prisnin që të përmbushej premtimi i Jezusit për të
dërguar Shpirtin Shenjt. Por e gjithë dëshmia që na jep Besëlidhja e
Re mbi Marinë është provë e veprës së vazhdueshme të Shpirtit
Shenjt në jetën e Marisë.
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SHTATZËNË PËR VIRTYT TË SHPIRTIT SHENJT
Engjëlli i tha Marisë: “Shpirti Shenjt do të zbresë në ty e fuqia e Hyjit
të tejetlartë do të mbulojë me hijen e vet” (Lk 1, 34-35).Kështu Mateu
thotë se Maria “mbeti shtatzënë për virtyt të Shpirtit Shenjt” (Mt 1,
18). E atëherë lajmërimi i Zotit shfaq Marinë si bashkë punëtore e
madhe e Shpirtit të Shenjt në misterin e madh të mishërimit të Birit
të Hyjit. Maria ishteinstrumentii Shpirtit të Shenjtë derisa të
përmbushej ky mister.
Doktorët e Kishës e kanë quajtur Marinë “Eva e re”. Eva, me pabindshmërinë e saj, duke iu nënshtruar shpirtit të keq, futi mëkatin në
botë. Ndërsa Maria, Eva e re, me bindjen e saj, duke bashkëvepruar
me Shpirtin Shenjt, futi Jezusin, autorin e hirit, në botë. “Po-ja” e saj,
duke thënë “Unë jam shërbëtorja e Zotit: Më ndodhtë siç the ti” (Lk 1,
38) shënonte fillimin e një itinerari të gjatë feje, në të cilin u udhëhoq
nga Shpirti Shenjt. Gjithë jeta e saj, në fakt, nxjerr në pah veprën e
Shpirtit Shenjt në të.
DHUNTITË E SHPIRTIT SHENJT TEK MARIA
Është interesante lutja që Jezusi i drejton Atit, duke e lavdëruar sepse
“ua fshehe këto të urtëve e të mençurve e ua zbulove të vegjëlve”. Dhe
Luka përhap këtë lutje lavdërimi me fjalët: “Atëherë Jezusi, nën
ndikimin e Shpirtit Shenjt, klithi plot hare.” (Lk 10, 21). Kështu dija
që vjen nga Shpirti Shenjt dhe që i komunikohet “të vegjëlve”, nuk
është dija njerëzore. Është një dije që na bën të zotë të vërejmë
dhuratat që Zoti na ka dhënë, e të kuptojmë gjërat hyjnore.
Maria, “e vogla” e Nazaretit, është një shembull tipik i kësaj dije.
Provë e qartë është himni i saj shumë i bukur (Lk 2, 46-55), në të cilin
ajo, ndërsa konsideron vetën si shërbëtore e përulur, kupton
mirdashjen e Zotit, që kishte parë gjendjen e saj të përulur dhe kishte
bërë gjëra të mëdha për të.
Të gjitha cilësitë tona të mira
janë dhuratë e Zotit dhe na ftojnë
t’i japim hirësi Atij e t’i përdorim
për të mirën e të tjerëve.
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Nuk është aspak e çuditshme
që Maria, e pajisur me dijen
shpirtërore mbas vizitës së
engjëllit, shkon menjëherë

tek Elizabeta, ndan gëzimin e saj me të dhe qëndron tre muaj tek ajo
për t’i shërbyer. Nuk është gjithashtu i çuditshëm fakti që në Kanë,
me një intuitë prej nëne, vuri re që vera po mbaronte, iu kthye Jezusit
e i kthehet shërbëtorëvë duke u thënë: “Bëni atë që do t’ju thotë” (Gjn
2, 5). Dhuntia e dijes i hap sytë Marias të kuptojë kush është biri i saj
dhe e bind që ai mund të bëjë diçka për të martuarit e shkretë. Kur
parathonte persekutimet e dishepujve të tij, Jezusi i tha atyre që
Shpirti Shenjt do t’i jepte atyre fjalën për t’i dhënë dëshmi atij (Mt 10,
17-20). Forca që vjen nga Shpirti Shenjt na jep kurajon të themi “po”
projekteve të Zotit dhe aftësinë për të përmbushur mirë përgjegjësitë
që vijnë nga misioni i besuar nga Zoti, edhe mes situatash të vështira.
Maria është gruaja e fortë. Shembuj të famshëm të qëndresës së saj
janë lajmërimi i engjëllit dhe prania e saj në Kalvar. Në rastin e parë
kemi Marinë të re, së cilës i paraqitet një thirrje hyjnore, një sfidë
serioze për një të re. Përgjigja e saj engjëllit: “Unë jam shërbëtorja e
Zotit: më ndodhtë siç the ti” (Lk 1, 38)është përgjigja e një të reje të
fortë dhe me kurajo. Gjithashtu prania pranë birit të saj të kryqëzuar.
Nuk është më Maria e re: Më tëpër se tridhjetë vjet kanë kaluar nga
“po-ja” e saj e parë.Tani përsërit atë “po” plot kurajo, në një moment
të vështirë. Biri i saj nuk brohoritet më si një profet i madh, nuk është
më i kërkuar për t’u bërë mbret, nuk është më i ndjekur nga mijëra
dishepuj.
Nuk gjendet asnjë grua që bërtet: “Lum barku që të mbarti e gjinjtë
që thithe” (Lk 11, 38); nuk ka asnjë engjëll që ta ngushëllojë, nuk ka
asnjë Pjetër që betohet që është i gatshëm të vdesë për të. Por Maria
është atje, pothuajse vetëm, në një moment kur biri i saj është i
përqeshur, i sharë, duke pësuar vdekjen e një krimineli mbi kryq.
Është grua me kurajo, që nuk ka frikë nga përulësia dhe nga sharjet.
Dhe pranon angazhimin që i beson biri i saj: atë që të jetë si nënë për
Gjonin, d.m.th. për të gjithë ne, të përfaqësuar nga nxënësi i dashur i
Jezusit.
FRYTET E SHPIRTIT SHENJT TE MARIA
Në letrën e tij drejtuar Galatasve, Shën Pali qorton të krishterët që të
udhëhiqen nga Shpirti. Dhe shton: “Fryti i Shpirtit është dashuri,
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gëzim, paqe, durim, dashamirësi, mirësi, shpirtbutësi, dominim i
vetvetes” (Gal. 5, 22). Komuniteti i parë i krishterë, akoma plot me
entuziazmin mbas eksperiencës së Rrëshajave, dëgjonte të fortë
efektin e veprës së Shpirtit Shenjt. Në atë komunitet ishte edhe
Maria. Bile mund të themi që misionin e ri që ajo sapo kishte marrë
nga biri i saj, d.m.th. të jetë nëna e njerëzve, e vuri në qendër të atij
komuniteti, të bashkuar në fe, në dashuri, në paqe e në gëzim. Këto
katër cilësi janë të shpallura nga frytet e Shpirtit Shenjt. Maria është
shembull tipik i eksperiencës së këtyre katër cilësive, simptomë e
Shpirit Shenjt veprues në të.
Maria paraqitet në Besëlidhjën e Re si gruaja e fesë. Ajo i besoi
mesazhit të engjëllit. Prandaj kur shkoi tek Elizabeta, kjo e priti me
fjalët: “E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të qe thënë prej
Zotit!” (Lk 1, 45). Dhe qendroi e vendosur në besimin e saj edhe
ndërsa kalonte prova shumë të vështira: lindjen e birit të saj në një
grazhd, sepse nuk gjetën askënd që t’i priste në Betlehem; arratisja në
Egjipt, për t’i shpëtuar Herodit që donte të vriste të porsalindurin;
humbja e birit të saj në tempull; sharja ndaj Jezusit nga ana e
popullit, që çoi në dënimin e tij për vdekje. Këto dhe sigurisht prova
të tjera, ishin me të vërtetë sfida besimi të Marias, që, megjithatë,
qëndroi e patundur në fenë e saj, siç e tregon prania e saj mbi Kalvar.
Një fryt tjetër i Shpirtit Shenjt është dashuria. Shën Pali thotë se
“Dashuria e Hyjit dikoi në zemrat tona me anë të Shpirtit Shenjt që
na u dhurua” (Rom. 5, 5). Maria është gruaja që personifikon këtë
dashuri. Është krejtësisht e hapur ndaj dashurisë së Zotit dhe prandaj
konsideron veten si “shërbëtorja e Zotit”. E njëjta dashuri e drejton
pranë atyre që kanë nevojë. Është dashuri që shndërrohet në shërbim
ndaj të tjerëve, siç e tregon banimi i saj tek Elisabeta. Dhe është
dashuri që bëhet sensibilitet ndaj nevojave të të tjerëve, siç e tregon
ndërhyrja e saj në dasmën e Kanës.
Fryt i Shpirtit Shenjt është edhe paqja. Është Shpirtit Shenjt që
mbjell në zemrën e dishepullit të Krishtit, vullnetin e mirë që të çon
te paqja. Ndërmjet titujve që i japim Marisë, gjendet ai i
“Mbretëreshës së paqes”. Sepse Maria i ka dhuruar botës Atë që është
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“Princi i Paqes”. Dhe plot me paqe të brendshme, Maria mund ta
komunikonte në shtëpinë e Elizabetës, në dasmën e Kanës, mbi
Kalvar dhe në komunitetin e parë të krishterë mbas ngjitjes në qiell
të birit të saj.
Dhe, në fund, fryt mjaft i veçantë i Shpirtit Shenjt është gëzimi. Në dy
kapitujt e parë të Ungjillit të Lukës përmenden njerëz të ndryshëm
që, nën ndikimin e Shpirtit Shenjt, falënderuan dhe lavdëruan Zotin.
Kështu Maria, Elizabeta, Zakaria dhe Simoni. Dhe Jezusi vetë, në
ministerin e tij publik, nën ndikimin e Shpirtit Shenjt, tha: “Të
madhëroj, o Atë, Zotërues i qiellit e i tokës” (Lk 10, 21). Pali i shkruan
Selanikasve: “Edhe ju u bëtë ndjekësit tanë dhe të Zotit, duke e
pranuar Fjalën me gëzim që jep Shpirti Shenjt edhe pse në vështirësi
të madhe” (Sel 1, 6). Maria, shembull tipik i këtij gëzimi që vjen nga
Shpirti Shenjt, tha: “Shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me hare
i brohoriti Zotit, Shëlbuesit tim” (Lk 1, 46-47). Ajo solli gëzimin në
shtëpinë e Elizabetes, kështu që edhe Gjoni, akoma në kraharorin e
nënës së tij, “kërceu prej hareje”.
Jeta e të krishterëve shqiptarë para epokës së komunizmit nxjerr në
pah devotshmërinë e madhe ndaj Marisë. Nevojitet që të krishterët e
Shqipërisë paskomuniste t’i drejtohen sërish Marisë dhe të rrinë afër
asaj, duke mësuar prej saj. Mos të sillemi kurrë si “profetë të
errësirës”, por më shumë le të jemi “profetë e dritës”, duke vështruar
kurajon dhe shërbimin e Marisë.
Le ta vështrojmë realitetin me sy më optimistë, e mbi të gjitha me
sytë e fesë.
Shqipëria ka nevojë për të rinj dhe të reja që kanë për
zemër vlerat shumë të bukura të këtij vendi dhe, në të
njëjtën kohë, janë të bindur se mund të impenjohen për të
ndërtuar një shoqëri më të drejtë ku sundon paqja dhe
respekti për të drejtat e pazëvendësueshme të njeriut.
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“Duaje të afërmin tënd
porsi vetveten!” (Gal. 5, 14).
Dimensioni shoqëror i dashurisë.
Duke jehuar fjalët e librit të Ligjit të Përtërirë, Jezusi e shpalli
urdhrin e dashurisë si “më i madhi dhe i pari urdhërim” (Mt 22, 3739). Atëherë dashuria duhet të drejtojë të gjithë veprimin e zemrës,
shpirtit dhe fuqisë së njeriut.
Teksti më i njohur i shën Palit për dashurinë është 1 Kor. 13: është
teksti i njohur si “kënga e dashurisë”. Këtu Pali shpall këtë revolucion
të veprimit të krishterë duke dëftuar dashurinë vëllazërore si forcë
krijuese, të veçantë dhe të gjithëmbarshme prapa çdo veprimi që ia
vlen. Në kundërshtim me idetë gnostike rreth vlerës së urtisë, Pali
thekson se vetëm dashuria mund dhe duhet t’u japë veprave tona
dimensionin dhe vlerën e krishterë.
CILËSITË E DASHURISË SË KRISHTERË
Në këtë tekst, pasi që e dëfton dashurinë si burimin për çdo
apostullim, Pali flet për cilësitë që e përkufizojnë dashurinë sipas
marrëdhënieve të individit me të tjerët: “Dashuria është zemërgjerë,
është e dhimbshme, nuk ka smirë, nuk është mendjemadhe, nuk
krenohet, nuk është e panjerëzishme, nuk kërkon interesin e vet, nuk
hidhërohet, nuk e mban mend të keqen, nuk i kënaqet padrejtësisë,
por i gëzohet së vërtetës. Arsyeton gjithçka, beson gjithçka, shpreson
gjithçka, duron gjithçka” (1 Kor 13, 4-7).
Jezusi kishte folur për urdhrin e dashurisë si një “urdhër të ri”, sepse
është urdhër për të dashur njëri-tjetrin sipas modelit të dashurisë së
tij për ne. Por Pali jep edhe një arsye tjetër pse është një urdhër i ri:
është një ligj jo më i gdhendur në gur dhe i imponuar nga jashtë, por i
gdhendur në zemër dhe i bërë një dobi e brendshme. Prandaj flet për
fenë “që vepron me dashuri” (Gal. 5, 5-6). Duke komentuar Rom. 8,
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2: “Ligji i Shpirtit Shenjt që më jep jetën në Jezu Krishtin”, shën
Toma (In Rom. 8, 2) thotë se dashuria nuk është vetëm “ligji i dhënë
nga Shpirti” (“a Spiritu Sancto data”), por edhe “ligji i Shpirtit”
domethënë “që vetë Shpirti Shenjt kryen në ne” (“quam Spiritus
Sanctus facit in nobis”).
Për Palin, dashuria e krishterë nuk është thjesht filantropi apo
dashuri njerëzore, por dashuri vëllazërore, që është e mundshme në
saje të modelit të dashurisë së Krishtit: “Duajeni njëri-tjetrin me
dashuri vëllazërore! Prini njëri-tjetrin duke nderuar shokun më parë
e më tepër!” (Rom. 12, 10). Filemoni, një i krishterë i pasur, kishte një
skllav me emër Onesim që i kishte arratisur. Pali e nxit Filemonin që
tani të pranojë Onesimin “jo më si skllav, por më tepër se skllav: si
vëlla të dashur” (Flm. 16). I frymëzuar nga këto fjalë, shën Gregori
nga Nisea në shekullin e katërt kategorikisht e dënoi skllavërinë.
Pali, në Rom. 12, 20-21, përshkruan një cilësi tjetër të dashurisë së
krishterë: “Nëse armiku yt është i uritur, jepi të hajë; nëse është i
etur, jepi të pijë! Po bëre kështu, gaca të ndezura do të grumbullosh
mbi kokën e tij! Mos lejo të të mundë e keqja, por ngadhënje mbi të
keqen me vepra të mira”. Pali patjetër po përsërit mësimin e Krishtit
mbi heroizmin e dashurisë, edhe ndaj armiqve; por njëkohësisht Pali
ka parasysh efektet konkrete të kësaj dashurie. “Gaca të ndezura mbi
kokën” e armikut do të thonë se në këtë mënyrë e ke fituar armikun.
Prandaj shton: “ngadhënje mbi të keqen me vepra të mira”.
Dashuria është përsosmëria e ligjit. “I tërë ligji përmblidhet në këtë
urdhër: ‘Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!’” (Gal. 5, 14). Dhe
Romakëve (13, 8-10) u thotë: “Askujt të mos i keni tjetër detyrim,
përveç detyrimit që ta doni njëri-tjetrin, sepse ai që e do tjetrin, e ka
plotësuar ligjin. Sepse: ‘Mos bëj kurorëthyerje! Mos vrit! Mos vidh!
Mos lakmo!’ e nëse ka edhe ndonjë tjetër urdhër, është i përfshirë në
këto fjalë: ‘Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!’ Dashuria nuk i bën
keq të afërmit. Dashuria, pra, është zbatimi i përsosur i ligjit.”
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DREJTËSIA DHE DASHURIA
I krishteri është i vetëdijshëm
se dashuria përmban detyra
ndaj shoqërisë.

Në këtë kuptim, dashuria
dëftohet si drejtësi.

Romakëve (13, 7) Pali u
thotë: “Jepni gjithkujt çka i
përket: tatimtarit tatimin, doganierit doganën, atij që është për t’u
druajtur drojën, atij që është për nderim nderimin”. Duke komentuar
këtë tekst, shën Toma vëren: “Ai që do dikë, lirisht dhe me kënaqësi i
jep çka i duhet, madje edhe më shumë” (Contra Gentiles 3, 128). Në
dëshmitë e Martirëve Shilitanë (Acta Proconsularia, në vitin 180)
lexojmë se ata ishin qytetarë që u bindeshin ligjeve dhe paguanin
tatimet; dhe këtë e thanë duke patur parasysh fjalët e sipërmendura
të Palit. Speratus, udhëheqësi i grupit, tha: “Nuk kam vjedhur dhe i
paguaj tatimet.” Dhe kur e pyetën: “Çfarë ke në qese?” ai përgjigjet:
“Librat dhe letrat e Palit, një burrë i drejtë”.
Sipas shën Palit, e gjithë jeta e krishterë mund të përmblidhet në fe
që ndikon dashuri dhe shërbim ndaj të afërmit; por kjo dashuri dhe
ky shërbim, nga ana e tyre, kërkojnë përmbushjen e drejtësisë. I
krishteri jeton nën ndikimin e asaj lirie të brendshme që e thërret
njeriun për t’u kthyer nga ndjenja e vetëmjaftueshmërisë tek besimi
në Zotin dhe nga shqetësimi për vetveten tek interesi i çiltër për të
tjerët. Dashuria e krishterë ndaj të afërmit nuk mund të ndahet nga
drejtësia, sepse dashuria nënkupton një kërkesë absolute për drejtësi.
Me fjalë të tjera, kërkon që ta pranosh dinjitetin dhe të e të drejtët e
tjetrit. Drejtësia arrin përsosmërinë e vet vetëm në dashuri.
Përsëri i referohem Letrës drejtuar Romakëve (13, 8) ku aposulli
thotë: “Askujt të mos i keni tjetër detyrim, përveç detyrimit që ta doni
njëri-tjetrin”. Kështu Pali i afron njëri-tjetrit virtytet e dashurisë dhe
të drejtësisë, në mënyrë që, nëse unë kam detyrë ta dua tjetrin,
atëherë tjetri ka të drejtë për dashurinë time. Besoj se mirë ka thënë
Paul Tillich: drejtësia është “forma në të cilën dhe nëpër të cilën
dashuria kryen veprën e saj”. Nëse jemi dakord me këtë parim,
atëherë duhet të përfundojmë se një shoqëri nuk duhet të
kënaqet kurrë me nivelin e drejtësisë që ka arritur. Sepse
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dashuria është burimi i drejtësisë, por njëkohësisht është
edhe synimi i saj.
DASHURIA SI NJËSIM
Ministeri pajtues i Krishtit përshkruhet nga Pali në dimension
vertikal, si dhe horizontal. Teksti më i rëndësishëm në këtë kontekst
mendoj se është Ef. 2, 14-16: “Ai është paqja jonë, Ai që prej dy
popujve bëri një, e përmbysi murin ndarës, domethënë armiqësinë,
në trupin e vet. Ai e shfuqizoi ligjin e urdhërimeve me të gjitha
rregulloret, me qëllim që prej dyve, paganëve e hebrenjve, të trajtonte
në vetvete një njeri të ri e, duke vendosur paqen, të dy t’i pajtonte në
një trup me Hyjin me anë të kryqit, duke e asgjësuar në vetvete
armiqësinë”. Të dyja dimensionet janë pandarëshmërisht të
bashkuar. Këtu Pali i referohet shprehimisht armiqësisë mes judenjve
dhe paganëve.
Por fjalët e tij kanë një domethënie më të thellë, siç mund të nxjerrim
nga dy tekste të tjera ku Pali flet për “njeriun e ri”: “Ju të gjithë që
jeni pagëzuar në Krishtin, me Krishtin jeni veshur. Nuk ka më: hebre
– grek! Nuk ka më: skllav – i lirë! Nuk ka më: mashkull – femër! Të
gjithë ju jeni NJË në Krishtin Jezus!” (Gal. 3, 27-28); “Ju jeni veshur
me njeriun e ri që përtërihet në njohurinë e drejtë në përngjasim të
Krijuesit të vet. Aty nuk ka më: grek – hebre, rrethprerje –
parrethprerje, barbar – skit, skllav – të lirë, por Krishti është gjithçka
dhe në të gjithë” (Kol. 3, 27-28).
Është shumë e qartë ngjashmëria mes të dy teksteve. Të dy përdorin
metaforën jeni veshur si edhe të njëjtën listë të grupeve
tradicionalisht armiqësore. Atëherë, të jesh veshur me Krishtin(Gal.)
ka të njëjtë kuptim si të jesh veshur me njeriun e ri (Kol.). Ja pse Pali
thotë: “Të gjithë ju jeni NJË në Krishtin Jezus!” (Gal.).
Prandaj “njeriu i ri” ka konotacion nënkuptim social dhe jo thjesht
një domethënie individuale. Vetëm në saje të bashkimit me të tjerët,
njeriu mund të jetë “në Krishtin”. Ja pse gjetiu Pali pohon: “Asnjëri
prej nesh nuk jeton për vete dhe asnjëri nuk vdes për vete” (Rom 14,
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7). Që nga momenti kur i krishteri e merr seriozisht thirrjen e vet,
duhet të interesohet për të tjerët. Duhet të pranojë fjalën e Palit:
“Mbartini njëri-tjetrit barrën” (Gal. 6, 2) dhe duhet të thotë, bashkë
me Palin: “Më mundon çdo ditë përkujdesja për të gjitha kishat. Kush
është i dobët, e unë të mos bëhem i dobët? Kush shkandullohet e unë
të mos përvëlohem?” (2 Kor 11, 28-29).
DASHURIA SI PËRGJEGJËSI DHE αίσθησιs
Në Letrën e Dytë drejtuar Korintasve, me fjalë shumë mallëngjyese,
Pali i nxit Korintasit t’i ndihmojnë Maqedonasit, që ishin shumë në
nevojë për ndihmë. Korintasve, së pari, u kujton shembullin e Jezu
Krishtit, i cili “edhe pse ishte i pasur, u bë i varfër për ju, që të
bëheshit të pasur me varfërinë e tij” (2 Kor. 8, 9); pastaj i qorton:
“Kush mbjell me kursim, do të korrë pak dhe kush mbjell me
zemërgjerësi, do të korrë me begati” (9, 6); dhe së fundi i nxit: “Secili
nga ju le të japë sa t’i dojë zemra, jo me keqardhje e as me detyrim,
sepse Perëndia e do atë që jep me gëzim” (9, 7). Prandaj ai që do me
dashurinë e Krishtit e ndien përgjegjësinë për të tjerët. Nuk mund të
jetë kurrë pasiv para nevojave të të tjerëve.
Më interesant është një tekst tjetër, Fil1, 9-11: “Ja, për çka lutem: që
dashuria juaj të shkojë duke u rritur përherë e më fort në njohuri e në
αίσθησιs [që Filipaj e ka përkthyer kuptim të plotë dhe Shoqëria
Biblike Ndërkonfesionale e ka përkthyer aftësi për të kuptuar], që të
mund të dalloni çka është më e mirë, që të jeni të pastër si dielli dhe
pa farë të mete për ditën e Krishtit, plot me fryt drejtësie që vjen
nëpër Jezu Krishtin – për lavdi e nder të Hyjit.” Prandaj dashuria
është themeli dhe parimi i etikës dhe i urtisë së krishterë.
Por ky tekst ka një domethënie edhe më të thellë. I referohem fjalës
αίσθησιs, që Pali përdor për ndjeshmërinë për nevojat e të tjerëve.
Kjo fjalë në anglishte përkthehet discernment ose insight, në italisht
discernimento. Në shqip zakonisht përkthehet mprehtësi ose dallim.
Është një fjalë që në greqisht përdorej në gjuhën mjekësore, për të
treguar një aftësi për të bërë një diagnozë korrekt. Të kesh αίσθησιs
do të thotë të kesh aftësi për të vlerësuar apo shqyrtuar një situatë.
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Dobia e një vlerësimi të tillë në një bashkësi është shumë e madhe.
Pra, Pali është lutur “që dashuria juaj të rritet në mënyrë që të bëheni
të urtë e kështu do të kuptoni, të shqyrtoni, çka është më e nevojshme
dhe më e mirë për njëri-tjetrin”. Sa më e madhe qoftë dashuria, aq
më e madhe do të jetë mprehtësia për të vërejtur nevojat e të tjerëve.
Dashuria pra, sipas Palit, është urti. Me fjalë të tjera, Pali na mëson
se mund të arrihet tek një shoqëri e re duke ndjekur jo aq logjikën e
arsyes sesa logjikën e dashurisë. Shumë ideologji të ndryshme
politike janë përpjekur të ndryshonin strukturat e shoqërisë. Por
vetëm dashuria është ajo urti që mund t’i ndryshojë zemrat.
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Besnikëria
ndaj ligjit të shenjtë të Zotit
Martirizimi.
Misioni i njerëzve të rinj të Zotit do të ushtrohej në një botë
armiqësore ndaj Krishtit dhe dishepujve të vet (QS. Gjn. 15, 20). Ne
mund, pra, të kuptojmë që Shpirti Shenjt, të cilin bashkësia e
krishterë duhej të merrte, ishte i nevojshëm për të forcuar këtë
komunitet në dëshminë që do të mbante para botës. Kjo është ashtu
si vetë Jezusi e kishte parathënë. Kjo dhuratë e qëndresës, po ashtu,
përfshin edhe dhuratën e urtësisë.
Veprat e Apostujve e prezantojnë Stefanin të mbushur me guxim dhe
urtësi (6, 3, 8, 10). Jezusi kishte premtuar se Shpirti Shenjt do të
forconte apostujt me guxim kur ata dëshmuan para përndjekësve të
tyre (Mt 10, 20) dhe se ata do të mësoheshin se çfarë të thonin (Lk 12,
11-12).
Kur apostujt e gjetën veten në persekutimin e parathënë nga Jezusi,
nën udhëheqjen e Pjetrit, të mbushur me Shpirtin Shenjt, ata pa frikë
dëshmuan për të vërtetën (Veprat 4, 1-13). Kështu bëri Stefani, më
vonë ", i mbushur me Shpirtin Shenjt" (7, 55). Teofania e dytë e
Shpirtit Shenjt (4, 31), u zhvillua në kontekstin e një persekutimi
kundër të krishterëve (QS. 4, 26ff) dhe i inkurajoi ata për të ndjekur
misionin e tyre në shpalljen e Lajmit të Mirë.
Në shekullin e dytë, Perandori Septimius Severus nisi një përndjekje
shumë të ashpër dhe sistematike kundër të krishterëve. Por
Tertuliani shkroi: “Na vrisni, na torturoni, na dënoni, na bluani në
pluhur; padrejtësia juaj është dëshmi se ne jemi të pafajshëm.
Prandaj Zoti vuan që ne vuajmë në këtë mënyrë. As mizoria juaj,
edhe pse e hollë, nuk ju shërben; kjo është më tepër një sprovë për
ne. Aq më shpesh që të mundoheni që të na zvogëloni, aq më shumë
në numër do të rritemi; gjaku i të krishterëve është farë.” .
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PËRKUFIZIMI I MARTIRIZIMIT
Toma Akuini zhvilloi një pikëpamje shumë interesante teologjike në
Summa Theologiae mbi martirizimin. Ai e konsideron martirizimin
si "derdhjen e gjakut të dikujt për hir të Krishtit" dhe si "qëndresën e
duhur ndaj vuajtjeve të shkaktuara padrejtësisht". Këto pohime
nënkuptojnë që këto vuajtje të padrejta, nuk janë vetëm diçka që i
imponohen autorit, por ato janë pranuar edhe prej tij, "për hir të
Krishtit." Si pasojë, ai konstaton që merita e martirizimit qëndron në
përballimin vullnetar të vdekjes, pra, që një person me vullnetin e tij
të lirë vuan deri në vdekjen e tij”. Akuini e bën të qartë se, që një
person që të cilësohet si "martir", ai duhet të përballet me vdekjen;
sepse "i përket martirizimit kur një njëri të dëshmojë besimin e tij,
duke e treguar me vepra që përbuz gjithçka të momentit... Për aq
kohë sa një njeri ruan jetën e trupit, ai nuk e tregon në vepër se
përbuz çdo gjë të lidhur me trupin” .
Papa Gjon Pali II nënvizon dy dimensione të martirizimit si një
dëshmi e besimit. Në radhë të parë, dëshmon shenjtërinë e ligjit të
Zotit, po aq sa edhe një afirmim të paprekshmërisë së rregullit moral.
Në radhë të dytë, tregon në një mënyrë shumë të veçantë dinjitetin
personal të një njeriu. “Ky dinjitet nuk duhet të përçmohet kurrë apo
të vihet në dyshim, edhe ndaj qëllimeve të mira, me çfarëdolloj
vështirësish që i duhet të përballet”, pasi “martirizimi përjashton çdo
lloj kuptimi fals apo iluzionar që dikush mund t’ia atribuojë vetes,
edhe në raste të jashtëzakonshme, ndaj një akti moralisht të lig në
vetvete” .
Toma Akuini merret me martirizimin në traktatin e tij mbi virtytin e
qëndresës, sepse “qëndresa e forcon njeriun në të mirat e virtytit” dhe
në martirizim njeriu forcohet vendosmërisht në të mirën e virtytit, që
kur ngjizet ndaj besimit dhe drejtësisë, pavarësisht rrezikut
kërcënues të vdekjes”. Vetë fjala “martir” do të thotë dëshmi; martiri
është ai që jep dëshmi të besimit të tij dhe të fjalëve të Jezusit:
“Dashuri më të madhe nuk ka, sesa ajo e një njeriu që jep jetën për
miqtë e tij” (Gjn 15, 13). Pra martirizimi është shfaqja më
supreme e dashurisë së Krishtit. Kështu që, duke
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konsideruar martirizimin si një vepër të qëndresës, Akuini
e lidh edhe me besimin dhe dashurinë: “lidhur me besimin
si qëllimin në të cilin njeriu forcohet” dhe “dashuria tërheq
në aktin e martirizimit si motivi i parë dhe kryesor”.
Prandaj “mbi të gjitha veprimet virtuoze, martirizimi është prova më
e madhe e perfeksionit të dashurisë”.
SHKAKU I MARTIRIZIMIT
A është e vërtetë që vetëm besimi mund të jetë shkaku i martirizimit?
Kjo është një pikë shumë e rëndësishme për t’u marrë në konsideratë,
përderisa nga kjo varet kriteri nëse një person, i cili është vrarë për
një kauzë të mirë, mund të konsiderohet një martir. Akuini thotë që
“e vërteta e besimit përfshin jo vetëm besimin e brendshëm, por edhe
shfaqjen e tij, të shprehur jo vetëm me fjalë, ku tjetri rrëfen besimin e
tij, por edhe nga veprat, ku tjetri tregon se ka besim.
Në këtë mënyrë, të gjitha veprat e virtytshme, për aq sa ato i
referohen Zotit, janë shfaqje të besimit ku na bëhet me dije që Zoti
kërkon këto vepra nga ne dhe që na shpërblen për to; dhe, në këtë
mënyrë, ato mund të jenë shkaku i martirizimit. Për këtë arsye, Kisha
kremton martirizimin e të Bekuarit Gjon Pagëzori, i cili pësoi vdekjen
jo se refuzoi të mohonte besimin, por se qortoi shkeljen e kurorës”.
Dhe ai vazhdon: Një person thuhet se është i Krishtit, jo vetëm për
faktin e të pasurit besim në Krishtin, por edhe sepse ai është i nxitur
për vepra të virtytshme nga Fryma e Krishtit. Pra, që të vuash si një i
krishterë nuk konsiderohet vetëm të vuajë për rrëfimin e besimit, që
është bërë me anë të fjalëve, por edhe të vuajë çdo lloj pune të mirë
që ka bërë për hir të Krishtit” . Ai kishte deklaruar tashmë se "shumë
martirë të shenjtë, falë zellit ndaj besimit të dashurisë vëllazërore, u
dorëzuan në martirizim me vullnetin e tyre” .
Këtu duhet të përmendim rastin e Shën Maksimilian Kolbe. Për një
periudhë të gjatë kohore Kongregacioni për Kauzat e Shenjtorëve
interpretoi martirizimin në një kuptim shumë të kufizuar, duke
përfshirë vetëm ata që u vranë në mënyrë eksplicite në odium fidei,
nga urrejtja ndaj besimit të krishterë. Për këtë arsye, kur Maximilian
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Kolbe do të lumturohej nga Papa Pali VI, Kongregacioni për Kauzat e
Shenjtorëve përcaktoi se Kolbe nuk ishte një martir i vërtetë. Kjo u
mbajt, edhe pse Papa Pali VI, në ceremoninë e lumnimit të Kolbe, në
vitin 1971, e quajti atë një "martir i bamirësisë". Por ky term nuk
kishte pozitë në të drejtën e kishës. Në fakt, ai nuk u quajt më pas
zyrtarisht "martir", por "rrëfyes". Kur Papa Gjon Pali II vendosi ta
kanonizonte, gjithsesi, ai këmbënguli se urrejtja sistematike dhe
shfarosja e popujve, propaganduar nga nazistët, ishte në fakt një akt i
urrejtjes së besimit të krishterë. Si pasojë, vdekja e Kolbe-s barazohet
me martirizim.
MARTIRIZIMI NË BOTËN E SOTME
Në predikimin me rastin e kanonizimit të Shën Charles Luanga dhe
shokëve të tij, më 18 tetor, 1964, Papa Pali VI komentoi: “Këta
martirë Afrikanë i shtojnë regjistrit të fitimtarëve, siç është
Martirologu, një faqe tragjike dhe të madhërishme, vërtet të denjë t’i
bashkëngjitet atij regjistri të Afrikës së lashtë, për të cilën, ne njerëzit
modern, njerëz të fesë së pakët, kemi menduar se nuk do të kishte më
kurrë vazhdimësi.”Megjithatë, Papa Gjon Pali II ka deklaruar se
martirizimi i krishterë "i ka shoqëruar gjithmonë dhe vazhdon të
shoqërojë jetën e Kishës, edhe sot". Ai e deklaroi këtë në 6 gusht
1993, shumë kohë para lindjes së ISIS-it dhe të lëvizjeve të tjera të
antikrishtera që ishin shfaqur në dekadën e fundit.
Në një fjalim të tij, Papa Pali VI pyeti: "Çfarë nevoje ka Kisha sot?"
Dhe ai u përgjigj se në rrethanat e tanishme "Kisha ka nevojë për
burra të fortë", që do të thotë, njerëz të pajisur me virtytin e guximit.
Shën Pali kishte paralajmëruar tashmë të krishterët e Romës: "Dhe
mos u konformoni me këtë botë", që nënkupton se jeta e krishterë
gjithmonë nënkupton një luftë kundër një mentaliteti të kësaj bote.
"Lutja priftërore" e Jezusit tregon shumë qartë këtë kontrast
ndërmjet shpirtit së "botës" dhe shpirtit të dishepujve të tij: : “Nuk
lutem për botën, por për ata që ti m’i dhe.
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Unë ua dorëzova fjalën tënde
dhe bota i urreu, pse nuk janë
të kësaj bote sikurse as unë
nuk i përkas kësaj bote.

Nuk po të lutem t’i marrësh
prej botës, por t’i ruajsh nga i
Keqi. Ata nuk i përkasin botës,
sikurse as unë nuk i përkas
botës. (Gjn 17, 9.14-16)”.

Në shoqërinë bashkëkohore, martirizimi merr një rëndësi akoma më
të madhe dhe të veçantë. Në një botë që është shqyer nga një
mentalitet i shekullarizuar, martirizimi i tregon kësaj bote se ka vlera
të vërteta që e bëjnë të vlefshme sakrifikicën e jetës së dikujt. Motivi i
këtij vetëflijimi, domethënë dashuria për Krishtin dhe për të vërtetën,
e dallon rrënjësisht martirizimin e krishterë nga kamikazët
fondamentalistë myslimanë. Kjo është vetëvrasje dhe ka për qëllim
hakmarrjen ndaj atyre që janë të ndryshëm.
Për më tepër, shoqëria bashkëkohore është indoktrinuar nga një
kulture e re, e "kulturës së mediave". Si Ipeshkëvi Crispian Hollis ka
pohuar: "Ne jemi futur në një botë plastike të telenovelave dhe
romancës, në të cilën kënaqësi është e çastit dhe e arritshme pa
dhimbje; ne joshemi në një botë të seksit dhe dhunës që lë gjurmët e
saj djallëzore për jetën e njeriut të brishtë". Mediat janë duke
propozuar modele të reja të jetës. Modelet e propozuara nga mediat
nuk janë shenjtorët, mendimtarët e mëdhenj, heronjtë; ata janë yjet e
filmit, të rinjtë e "Big Brother", djemtë dhe vajzat më seksi. Duke
nderuar martirët, Kisha po bie në kundërshtim me këtë mënyrë të re
të të menduarit. Ajo na tregon se ka modele të jetës së vërtetë,
personat që kërkonin të vërtetën, jetonin për të vërtetën dhe madje
edhe vdiqën për të vërtetën.
Përsëri, po citoj Papa Gjon Palin II:
"Kisha propozon shembullin e shenjtorëve të shumtë, të cilët
dëshmuan për të dhe e mbrojtën të vërtetën morale madje deri
në pikën e martirizimit, ose duke preferuar vdekjen sesa
kryerjen e një mëkati të vetëm të vdekshëm. Në ngritjen e tyre
për nder të altarëve, Kisha ka kanonizuar dëshminë e tyre dhe
deklaroi të vërtetën e gjykimit të tyre, sipas të cilit dashuria e
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Zotit përfshin detyrimin për të respektuar urdhërimet e tij,
madje edhe në rrethanat më të tmerrshme dhe refuzimi për të
tradhëtuar ato urdhërime, qoftë edhe për hir të kursimit të
jetës së vet” .
MARTIRËT SHQIPTARË
Në Shqipëri, katolikët dhe ortodoksët nderojnë si martir të parë
shqiptar, Shën Astin, i cili ishte ipeshkëv i Durrësit dhe u torturua për
vdekje nga fundi i shekullit të parë ose fillimi i shekullit të dytë.
Megjithatë, në këtë kontekst unë do t'i referohem atyre që u
martirizuan gjatë regjimit komunist të Enver Hoxhës, një stalinist
paranojak, i cili imponoi një formë të veçantë të komunizmit, në
kuptimin se nuk ishte ateist, por më tepër një komunizëm antiteist.
Një libër shumë interesant në frëngjisht për persekutimin e Kishës
Katolike nën regjimin e tij i titulluar Ils ont voulu tuer Dieu,
përkthyer në italisht nën titullin Hanno voluto uccidere Dio, i cili do
të thotë "Ata deshën të vrisnin Zotin". Vetë titulli na tregon shumë
për komunizmin anti-teist të Hoxhës.
Hoxha shfaqi një urrejtje të veçantë ndaj katolikëve. Për të ilustruar
paragjykimin e tij kundër katolikëve unë mendoj se ja vlen për të
lexuar për ju një pasazh nga një bisedë që ai bëri në Konferencën e
Pezës, në vitin 1984:
“Hierarkët katolikë ishin njerëz pa atdhe, vareshin plotësisht
nga Vatikani edhe për gjënë më të vogël. Subvencionet e tyre,
rrogat e çdo gjë tjetër dilnin nga grabitja që u bëhej
besimtarëve në forma dhuratash e deri në detyrimin me forcë
të besimtarëve për t’i lënë trashëgim kishës pasuritë e
luajtshme dhe të paluajtshme. Të gjithë hierarkët e kishës
katolike ishin të mësuar, të shkolluar me shkollë teologjike, me
disiplinë të hekurt, me metodat dhe dredhitë e shtypjes së
vullnetit të njerëzve me frikën e zotit Kisha katolike dhe
hierarkia e saj ishin në kulm obskurantiste, konservatore
gjithmonë në aleancë më regjimin reaksionarë si dhe përpara
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çdo pushtuesi të huaj që zaptonte Shqipërinë, qofshin këta
austro-hungarezë, fashistë italianë ose nazistë gjermanë.
Priftërinjtë e mëdhenj ishin agjenturë e dyfishtë – e Vatikanit
dhe e pushtuesve italianë.”
Dyzet martirë shqiptarë. Të gjithë, përveç dy të vrarë nga regjimi
komunist. Të gjithë ata ishin priftërinj (ose klerikë), me përjashtim të
një femre njëzetedyvjeçare, Marie Tuci, e vrarë barbarisht, sepse ajo
ishte një katekiste. Ka pasur një përzgjedhje shumë të vëmendshme
dhe të rreptë në zgjedhjen e këtyre dyzet martirëve.
Në fakt, priftërinjtë e vrarë gjatë regjimit ishin shumë më shumë se
tridhjetë e tetë, por Konferenca Ipeshkvore donte të ishte e sigurtë se
viktimat ishin me të vërtetë dëshmorë, vrarë "për hir të Krishtit". Për
këtë arsye, nga lista e dëshmorëve, u përjashtuan ata që u ekzekutuan
për shkak të simpative politike, për shembull, fashizmi; që do të
thotë, për arsye të tjera nga ajo e besimit të krishterë.
Renditur i pari në mesin e dëshmorëve është Vinçenc Prendushi,
ipeshkvi i fundit i Durrësit. Ai vdiq në burg, por nuk u vra direkt. Unë
kam cituar tashmë Shën Tomën, i cili deklaroi se "nocioni i përsosur i
martirizimit kërkon që një njeri të vuajë vdekjen për hir të Krishtit".
Megjithatë, duke iu referuar Papa Shën Marcellus, i cili vdiq në burg,
ai përgjigjet:
"Guximi lidhet me rrezikun e vdekjes kryesisht si dhe me
rreziqet e tjera si pasojë; prandaj një person nuk quhet
martir thjesht për faktin se ka vuajtur burgim, ose
internim, ose konfiskimin e pasurisë së tij, përveç për aq
sa këto, të rezultojë në vdekje " .
Dhe i tillë ishte rasti i Vinçenc Prendushit. Ai u akuzua si "armik i
popullit", "reaksionar", "spiun i Vatikanit" dhe i dënuar për njëzet
vjet burgim, ku ai ishte torturuar, fyer dhe poshtëruar në shumë
mënyra të ndryshme, derisa vdiq. Për këtë arsye ai ishte i listuar në
mesin e dëshmorëve të tjerë.
Unë do të doja të përfundoja këtë fjalim duke cituar edhe një herë
Papa Gjon Palin II: “Besnikëria ndaj ligjit të shenjtë të Zotit,
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dëshmuar nga vdekja, është një shpallje solemne dhe përkushtimi
misionar deri në derdhjen e gjakut, në mënyrë që shkëlqimi i së
vërtetës morale mund të shfaqet në sjelljen dhe të menduarit e
individëve dhe shoqërisë.”
Kjo dëshmi e bën një kontribut jashtëzakonisht të çmueshëm në
shmangien e shoqërisë civile dhe vetë bashkësive kishtare, nga një
rënie me turr në krizën më të rrezikshme që mund të përulë një njeri:
konfuzionin në mes së mirës dhe së keqes, e cila e bën të pamundur
për të ndërtuar dhe për të ruajtur rendin moral të individëve dhe
komuniteteve.
Me shembullin e tyre elokuent dhe tërheqës, për një jetë të
shndërruar plotësisht nga shkëlqimi i së vërtetës morale,
martirët dhe, në përgjithësi, të gjithë shenjtërit e Kishës,
ndriçojnë çdo periudhë të historisë duke rizgjuar ndjenjën
morale të saj. Duke dëshmuar plotësisht të mirën, ata janë
një qortim i gjallë për ata që shkelin ligjin .
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Komunitet jete
dhe dashurie
Sakramenti i martesës.
MARTESA NË BESËLIDHJEN E VJETËR
a. Martesa në Tregimet e Krijimit
Sipas tregimit Jahwist (Zan 2, 4b-25), të shkruar në sh. 10 para
Krishtit, Zoti “e formoi njeriun prej pluhurit të tokës dhe nëpër
hundë i futi frymën e jetës”. Por Zoti tha: “Nuk është mirë që njeriu të
jetë vetëm..” Prandaj prej një brinjë të njeriut e formoi gruan. Adami
e njeh si asht i eshtrave të tij dhe mish i mishit të tij, atëherë do të
quhet ishsha sepse është nxjerrë nga ish. Kështu “njeriu do ta lërë të
atin dhe t’ëmën dhe do të jetojë bashkë me gruan e vet e do të bëhen
një trup i vetëm”.
Prandaj: (1) gruaja është e së njejtës natyrë dhe dinjitet si burri; (2)
martesa bën pjesë në planin origjinal të Hyjit krijues; (3) sipas planit
origjinal, martesa është monogamike; (4) marrëdhënia seksuale e
çiftit është shprehje e bashkimit të tyre intim..
Sipas tregimit Priftëror (Zan 1, 1-2, 4a), të shkruar në sh. 6 para
Krishtit, Zoti e krijoi njeriun në përngjasimin e vet, “i krijoi mashkull
dhe femër”. Pra edhe këtu tregohet barazia e sekseve dhe monogamia. “Hyji i bekoi dhe u tha: ‘Shtohuni e shumohuni...’” Gjithashtu
martesa bën pjesë e planit që vetë Zoti pa se ishte “shumë i mirë”.
Vetë seksualiteti është diçka e mirë, përderisa të përdoret mirë.
b. Martesa në Shkrimet e tjera
Pas mëkatit, u pranua poligamia dhe konkubinati. Abrahami kishte
një grua (Sara) dhe një konkubinë (Hagar). Jakobi kishte dy gra.
Pastaj poligamia u njoh nga ligji (Lp. 21). Por më vonë (si në kohën e
Tobisë) gjejmë vetëm martesa monogamike.
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Edhe divorci ishte i pranueshëm nëse burri “ka gjetur diçka të
pahijshme” në gruan (Lp. 24, 1). Atëherë burri do t’i jepte gruas
letrën e lëshimit. Më vonë librat diturie e kanë lavdëruar besnikërinë
martesore dhe profeti Malakia tha se Zoti e urren divorcin (2, 13-16).
Si pasojë e mëkatit, është përkeqësuar shumë gjendja e gruas. Ajo
ishte e detyruar t’i dëgjonte dhe ta ndiqte burrin në çdo gjë. Vetëm
burri kishte të drejtë të divorconte bashkëshorten.
Profetët, duke filluar me Ozenë (krah 2, 16-19), e kanë krahasuar
marrëdhënien e dashurisë mes Zotit e popullit të vet me bashkimin
mes burrit dhe gruas në martesë. Pas Ozesë e kanë zhvilluar këtë
krahasim edhe Jeremia, Ezekieli dhe Isaia.
Kënga e Këngëve është një dialog mes dy të fejuarve. Afër fundit të
librit kemi një përshkrim shumë të bukur të dashurisë (8, 6-7).
Presupozohet monogamia dhe pandashmëria.
B. MARTESA NË BESËLIDHJEN E RE
Aspekti më i theksuar rreth martesës në BR është pazgjidhshmëria.
Është e vërtetë se në BV divorci ishte lejuar, por kjo “për shkak të
karakterit tuaj të pagdhendur. Por në fillim nuk ka qenë ashtu” (Mt
19, 8). Prandaj “çka Hyji bashkoi, njeriu të mos e ndajë!” (6). Atëherë
“Kush e lëshon gruan e vet e merr një tjetër, bën kurorëthyerje
kundër së parës. Po qe se edhe gruaja e lëshon burrin e vet e
martohet me një tjetër, bën kurorëthyerje” (Mk 10, 11-12; Lk 16, 18).
Mt. 19, 9 shton klauzolë: “përveç në rast të fëlligështisë [porneia]”.
Sigurisht se Jezusi nuk po bën një përjashtim për ligjin e
pazgjidhshmërisë. Kuptimi është: “në rast të një lidhjeje të
palejueshme”, atëherë kur bashkimi martesor ishte i pavlefshëm.
Në 1 Kor. 7, 1-16 flet për martesën, duke përfshirë detyrën e burrit
dhe të gruas për njëri-tjetrin (rr. 3-5), pandashmërinë (rr. 10-11) dhe
të ashtuquajturin “Privilegj Paulin” (rr. 12-16). Kulmi i doktrinës së
BR përsa i përket martesës gjendet në Ef. 5, 22-33. Pali nxit burrin
dhe gruan për të dashur njëri-tjetrin, duke u paraqitur një model:
dashurinë e Krishtit për Kishën e vetë. Prandaj vihet më shumë në
pah dashuria tipike e të martuarve.
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C. MARTESA SAKRAMENT – KISHA SHTËPIAKE
Libri i Zanafillës, në tregimin e krijimit, na tregon se martesa është
pjesë e atij plani që Zoti e pa “shumë të mirë”. Madje profetët e kanë
paraqitur si një shenjë të shenjtë, sepse e kanë vlerësuar si një shenjë
shumë të përshtatshme për të përkufizuar lidhjen mes Hyjit dhe
popullit të tij.
Kjo ide është zhvilluar më tepër në Besëlidhjen e Re. Në Ungjill
Jezusi krahasohet me një dhëndër. Dhe Shën Pali, duke krahasuar
Jezu Krishtin dhe Kishën me dhëndrin dhe nusen, flet për dashurinë
e Krishtit ndaj Kishës si model për dashurinë mes burrit dhe gruas
(Ef. 5, 25-27). Dhe vetë Jezusi, i cili foli për lidhjen martesore si një
lidhje e shenjtë (“Çka bashkoi Hyji, njeriu të mos guxojë të ndajë!” –
Mk. 10, 9), e bëri mrekullinë e tij të parë në një dasmë, ku e shndërroi
ujin në verë.
Kurora e martesës është sakrament. Domethënë është një
takim me Jezu Krishtin, i cili i bën pjesëtarë në dashurinë
dhe shenjtërinë e tij nëpërmjet gjendjes martesore dhe
familjare.
Nëpërmjet Kishës, Ai pranon pëlqimin e bashkëshortëve që i japin
vetveten njëri-tjetrit dhe u jep hir që, duke dashur njëri-tjetrin sipas
modelit të dashurisë mes Krishtit dhe Kishës, ndihmojnë njëri-tjetrin
ta arrijnë shenjtërinë në jetën bashkëshortore dhe ata vetë bëhen
dritë për shoqërinë dhe apostuj të ungjillit të Krishtit në botë.
Martesa e krishterë e shenjtëron bashkësinë familjare në mënyrë që
kjo bëhet “një Kishë shtëpiake. E ndriçuar nga feja e krishterë,
ushqehet me Fjalën e Zotit. Anëtarët e saj janë të bashkuar me
Krishtin nëpërmjet pagëzimit dhe janë bërë apostujt ose dëshmitarët
e Krishtit nëpërmjet krezmimit.
Pjesëmarrja në eukaristi, sakramenti i dashurisë, e përsërit
besëlidhjen e dashurisë mes burrit dhe gruas dhe mes prindërve dhe
fëmijëve. Sa herë që e afrojnë sakramentin e rrëfimit ndriçohen që të
çmojnë më shumë pajtimin me njëri-tjetrin dhe faljen e njëri-tjetrit.
Familja e krishterë është në dialog me Zotin. E lavdëron për
madhështinë e Tij, i lutet në çdo nevojë të saj, e falënderon për çdo
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gjë të mirë që pranon prej Tij dhe i kërkon falje kur diçka nuk shkon
mirë në jetën fetare ose familjare.
Në çdo sakrament është ministri i sakramentit, domethënë ai i cili, në
emrin e Kishës, e jep sakramentin (meshtari ose diakoni që pagëzon,
ipeshkvi që krezmon etj). Në rastin e sakramentit të martesës,
ministra janë vetë bashkëshortët: është burri që i jep sakramentin e
martesës gruas së vet dhe gruaja i jep këtë sakrament burrit. Prania e
priftit ose diakonit për kremtimin e kurorës është e nevojshme sepse
ai duhet të përfaqësojë Kishën, që e pranon pëlqimin e
bashkëshortëve. Kur themi se janë vetë bashkëshortët ministrat e
sakramentit të martesës, kjo tregon se ata kanë një marrëdhënie dhe
përgjegjësi meshtarake për njëri-tjetrin.
D. DASHURIA MARTESORE
Thotë Papa Gjon Pali II: “Familja ka misionin të bëhet çdo ditë e më
shumë ajo që është”, domethënë bashkësi jete dhe dashurie. Në
tregimin e krijimit të njeriut, në Librin e Zanafillës, lexojmë: “Njeriu
do ta lërë të atin dhe t’ëmën e vet dhe do të jetojë bashkë me gruan e
vet e do të bëhen një trup i vetëm” (2, 24). Bashkimi i burrit dhe i
gruas në martesë është aq i fortë, sa që për shkak të saj burri “do ta
lërë të atin dhe t’ëmën e vet” dhe të dy “bëhen një trup i vetëm”. Kjo
shprehje do të thotë se bashkimi i tyre në dashuri kërkon që të
bashkëndajnë gjithçka mes tyre, është një bashkim në zemër dhe në
trup. Në këtë mënyrë, bashkimi martesor dallohet nga çdo lloj
bashkimi tjetër dhe dashuria martesore dallohet nga çdo lloj dashurie
tjetër.
Besëlidhja e Vjetër na paraqet disa çifte si model. Ndër të cilat mund
të dallojmë Jakobin dhe gruan e vet Rakelën; gjithashtu Tobinë dhe
gruan e vet Sarën. Për t’u martuar me Rakelën, Jakobi i shërbeu
babait të saj Labanit për shtatë vjet, që Jakobit “iu duk si të ishin pak
ditë prej dashurisë së madhe ndaj saj” (Zan 29, 20). Dhe pasi që
Labani e mashtroi Jakobin duke i dhënë vajzën tjetër Linë në vend të
Rakelës, Jakobi pati kurajë t’i shërbejë Labanit edhe shtatë vjet të
tjera (29, 30). Ndërsa për Tobinë thuhet se para se të takohej me
Sarën “e deshi aq fort sa që s’mundte ta largonte zemrën e vet prej
saj” (Tob. 6, 18).
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Kështu
marrëdhëniet
seksuale mes burrit dhe
gruas janë shprehje e
bashkimit të tyre në
dashuri. Për këtë arsye,
Shën Pali thotë: “Gruaja
nuk është pronarja e trupit të vet, por burri. Gjithashtu as burri nuk
është pronari i trupit të vet, por gruaja. Mos ia mohoni njëri-tjetrit
detyrën martesore, përveç me marrëveshje e përkohësisht që t’i
kushtoheni uratës, e bashkohuni përsëri që djalli të mos ketë rast t’ju
tundojë për shkak të papërmbajtjes suaj” (2 Kor. 7, 4-5).
Një dashuri e veçantë, që atëherë
shprehet edhe në mënyrë të
veçantë. Sepse në martesë
bashkëshortët i japin vetveten
krejtësisht njëri-tjetrit.

Në Nxitjen Apostolike rreth Familjes (Familiaris Consortio n. 11)
Papa Gjon Pali II tha: “Seksualiteti, nëpërmjet të cilit burri dhe
gruaja i dhurohen njëri-tjetrit me aktet përkatëse dhe ekskluzive të
bashkëshortëve, nuk është aspak diçka vetëm biologjike, por i përket
bërthamës intime të personit njerëzor, si i tillë. Ai realizohet në
mënyrë vërtet njerëzore vetëm nëse është pjesë përbërëse e dashurisë
me të cilën burri e gruaja angazhohen tërësisht ndaj njëri-tjetrit deri
në vdekje”.
Kështu, seksualiteti bëhet shprehje e bashkimit mes burrit dhe gruas
dhe nuk është aspak një prirje egoiste, një gjë thjesht erotike, por
është shprehja e asaj dashurie dhe e atij bashkimi me të cilin burri
dhe gruaja në martesë ia dhurojnë krejtësisht vetveten njëri-tjetrit.
Martesa ka si qëllim edhe lindjen e fëmijëve, por ky nuk është qëllimi
i vetëm i seksualitetit në jetën martesore.
“Seksualiteti, nëpërmjet të cilit burri dhe gruaja i dhurohen njëritjetrit me aktet përkatëse dhe ekskluzive të bashkëshortëve...”.
Marrëdhënia seksuale është gjuha e dashurisë së bashkëshortëve,
mënyra si i thonë njëri-tjetrit: “Po, ti je tërësisht imi / imja”. Atëherë
nuk është e lejueshme marrëdhënia seksuale paramartesore, sepse
akoma nuk janë të bashkuar në “një trup të vetëm”. As nuk është e
lejueshme marrëdhënia seksuale jashtëmartesore, d.m.th. me një
person që nuk është burri yt ose gruaja jote.
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“Ai realizohet në mënyrë vërtet njerëzore. ” Pra, të përjashtohet “çdo
veprim që, ose në parashikim të aktit bashkëshortor, ose në kryerjen
e tij, ose në zhvillimin e pasojave të tij natyrore, synon, si qëllim apo
si mjet, ta bëjë të pamundshme lindjen e fëmijëve” (Humanae
Vitae,14). Nëpërmjet përdorimit të kundërngjizësve, bashkëshortët
“sillen si ‘arbitra’ të planit hyjnor dhe manipulojnë e poshtërojnë
seksualitetin njerëzor” (Familiaris Cons. 32).
Por dashuria martesore nuk shprehet vetëm nëpërmjet
marrëdhënieve seksuale, por në shumë mënyra të tjera, sidomos
nëpërmjet dialogut, që kërkon që të dëgjojnë me vëmendje njëritjetrin.
E. BESNIKËRI – PANDASHMËRI – BARAZI
Në tregimin e krijimit duket qartë se martesa, sipas planit origjinal të
Zotit, është një bashkim total mes dy personave të barabartë dhe të
sekseve të ndryshme (atëhere dënohet martesa mes dy
homoseksualëve), mes një burri dhe një gruaje (atëherë nuk lejohet
poligamia), që kërkon besnikëri (pra, dënohet kurorëthyerja) dhe
pandashmëri (pra, nuk lejohet divorci). Por me mëkatin u legalizuan
poligamia, divorci dhe nënshtrimi i gruas ndaj burrit.
Por edhe në BV flitet shumë kundër kurorëthyerjes: “Kush shkel
kurorën, është i pamend, kushdo që ta bëjë këtë, e humb jetën e vet”
(Fu. 6, 32-33). Dhe: “Zoti është dëshmitar ndërmjet teje e gruas së
rinisë sate, së cilës ti iu bëre i pabesë. E pra, kjo është bashkëshortja
jote dhe gruaja e besëlidhjes sate! Pse a nuk e bëri një qenës të vetëm
që ka mish e frymë të jetës? Ruajeni, pra, shpirtin tuaj e gruas së
rinisë sate ruaj se i bëhesh i pabesë, sepse unë e urrej divorcin, thotë
Zoti” (Mal 2, 14-16).
Me ardhjen e Jezusit, gjendja e martesës u përmirësua shumë. E
pyetën a lejohet që burri ta lëshojë gruan; Jezusi u përgjigj: “Çka
bashkoi Hyji, njeriu të mos guxojë të ndajë! Kush e lëshon gruan e vet
e merr një tjetër, bën kurorëthyerje kundër së parës. Po qe se edhe
gruaja e lëshon burrin e vet e martohet me një tjetër, bën
kurorëthyerje” (Mk 10, 2-12).
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Në BV burri kishte të drejtë të ndahej nga gruaja, por gruaja për asnjë
arsye nuk kishte të drejtë të ndahej nga burri. Shën Jeronimi
thotë se kur Jezusi foli për pandashmërinë e martesës,
nxori në pah dinjitetin e barabartë të burrit dhe të gruas,
sepse “çka në Besëlidhjen e Vjetër nuk i lejohej gruas, tani
nuk i lejohet as burrit”. Jezusi ia ktheu gruas dinjitetin e
saj origjinal. Siç thotë Shën Pali: “Nuk ka më mashkull ose femër:
të gjithë ju jeni një në Krishtin Jezus” (Gal 3, 28).
F. DHURATA E JETËS
Në tregimin e krijimit lexojmë se Zoti, pasi e krijoi çiftin e parë, e
bekoi duke u thënë: “Shtohuni e shumohuni e mbusheni tokën dhe
sundojeni atë” (Zan 1, 28). Atëherë ngjizja e fëmijëve, bashkë me
dashurinë reciproke, konsiderohet si qëllimi kryesor i bashkimit
martesor. Madje, “pjelloria është fryti dhe shenja e dashurisë
bashkëshortore, dëshmia e gjallë e dhurimit të plotë dhe të ndërsjellë
të bashkëshortëve” (Familiaris Consortio 28). Në këtë mënyrë,
bashkëshortët bëhen bashkëveprues të dashurisë së Zotit krijues.
Është shumë e njohur ajo shprehje e Papës Gjon Pali II në të njëjtin
dokument (n. 17): “Familje, bëhu ajo që je!” Domethënien e kësaj
shprehjeje na e jep i njëjti Gjon Pali II: “Familja e ka misionin të
bëhet përditë e më shumë ajo që është, domethënë komunitet jete
dhe dashurie”. Në disa rrethana të jetës së sotme, bashkëshortët
mund të ndihen të penguar për të pasur më shumë femijë.
Por Konçili Vatikani II thekson: “Kur përshtaten dashuria martesore
dhe bartja e përgjegjshme e jetës, moraliteti i veprimeve nuk varet më
vetëm nga qëllimi i sinqertë nga vlerësimi i motivacionit, por do të
çmohet nga kriteret objektive, të cilat bazohen në vetë natyrën e
personit dhe të sjelljes së tij, kritere të cilat në suazat e dashurisë së
sinqertë nderojnë kuptimin e plotë të dhurimit të ndërsjellë dhe të
lindjes si i përgjigjet njeriut” (Kushtetuta mbi Kishën në Botën e
Sotme, n. 51).
Duhet të kujtojmë edhe fjalët e Gjon Pali II: “Pjelloria e dashurisë
bashkëshortore nuk kufizohet vetëm në lindjen e fëmijëve. Zgjerohet
dhe pasurohet me të gjitha ato fryte të jetës morale, shpirtërore dhe
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mbinatyrore që babai dhe nëna janë të thirrur t’u dhurojnë fëmijëve
dhe nëpërmjet tyre, Kishës dhe botës” (n. 28). Prandaj lindja e
fëmijëve sjell gjithashtu detyrën t’i edukojnë si duhet.
Gjon Pali II në të njëjtin dokument (n. 30) thotë: “Kisha
vendosmërisht beson se jeta njerëzore, edhe pse e dobët dhe e
vuajtur, është gjithmonë një dhuratë e shkëlqyeshme e Hyjit të
mirësisë. Çfarëdo dhune e ushtruar nga autoritetet në dobi të
kundërngjizjes, të shterpëzimit dhe të dështimit të nxitur duhet
dënuar e përbuzur me forcë”. Jeta njerëzore duhet të respektohet dhe
të mbrohet qysh prej ngjizjes. Embrioni, si qenie njerëzore, e ka të
drejtën e jetës dhe për këtë arsye dështimi është një krim i
tmerrshëm.
Në kremtimin e martesës, meshtari i pyet bashkëshortët: “A jeni të
gatshëm t’i pranoni prej Hyjit me dashuri fëmijët dhe t’i edukoni
sipas ligjit të Krishtit dhe të Kishës së tij?” Martesa duhet të jetë e
hapur për jetën. Në rast se dy persona martohen duke patur vendim
të përjashtojnë fëmijët, atëherë kjo martesë nuk është e vlefshme. Siç
kemi thënë, jeta njerëzore është një dhuratë dhe lindja e fëmijës sjell
gjithashtu detyrën e edukimit. Kur vetëm njëri prej bashkëshortëve
është katolik, ky/kjo duhet të premtojë se do të bëjë çmos që fëmijët
të pagëzohen dhe të edukohen si katolikë.
Po në rastet kur nuk ka fëmijë? Në Librin e Parë të Samuelit (1, 8)
lexojmë se Ana, nusja e Elkanës, qante sepse nuk kishte fëmijë (dhe
në kulturën hebraike të asaj kohe ishte e konsideruar si një tragjedi
kur një çift nuk kishte fëmijë). Por Elkana, burri i saj, i thoshte: “Anë,
pse po qan e nuk ha? Përse po vuan në zemrën tënde? Pse, a nuk jam
unë më i mirë për ty se t’i kishe dhjetë djem?”
Dashuria mes bashkëshortëve gjithmonë i jep vlerë martesave të tilla.
Ashtu edhe Papa Gjon Pali II ka thënë: “Edhe kur lindja e fëmijëve
nuk është e mundur, jeta bashkë-shortore nuk e humb vlerën e vet.
Shterpësia fizike, në të vërtetë, mund të jetë rast që bashkëshortët t’u
bëjnë shërbime të tjera dhe të rëndësishme jetës së personit njerëzor,
si për shembull birësimi, format e ndryshme të veprave edukative,
ndihmë familjeve të tjera, fëmijëve të varfër apo me aftësi të
kufizuara” (Familiaris Consortio 14).
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“Mos u trembni,
unë e munda botën” (Gjn 16, 33).
Të kumtosh shpresën sot.
I krishteri është i thirrur të shpall një mesazh shprese falë thirrjes së
tij. Nuk është një thirrje e lehtë, veçanërisht sot. Përse?
Shpresa: një Virtyt në Krizë
Christopher Lasch (The True and Only Heaven) ka treguar shumë
mirë sesi ideja e krishterë e shpresës ndryshon nga idea kryesore e
Iluminizmit, domethënë idea e progresit. Kjo e fundit shpreh bindjen
që falë zhvillimit të shkencës dhe pjekurisë së arsyes, është hapur
rruga drejt një përparimi pa kufi. Nga ana tjetër, shpresa nënkupton
besim në jetën; ky besim duket i pakuptimtë për ata që nuk e kanë.
Është një besim i bazuar mbi të kaluarën, por që hap rrugën drejt së
ardhmes.
Rabbi-ni hebre Jonathan Sacks (The Dignity of Difference) pohon që
nëpërmjet reflektimit mbi historinë e një populli, ka mësuar të dallojë
optimizmin nga shpresa. “Optimizëm” do të thotë të besosh që gjërat
mund të përmirësohen. “Shpresë” do të thotë, që së bashku, mund të
përmirësojmë gjërat. Optimizmi është një virtyt pasiv, shpresa është
një virtyt pozitiv”.
Optimizmi të cilit i referohet Lasch është ai që kualifikonte
veçanërisht dhjetëvjeçarët e fundit të shekullit njëzet, fryt i filozofisë
ilumiste, i mbështetur nga zbulimet shkencore dhe i bazuar në
progresin shkencor të pafund dhe mbi idenë që njeriu është vendosur
në një progres të pafund dhe është zot i fatit të tij, duke lëvizur drejt
synimesh gjithnjë më të larta.
Por në filozofinë ekzistencialiste, faktikisht, ky optimizëm është
ballafaquar menjëherë me mizoritë e kryera në shekullin e njëzetë, të
cilat kanë çuar në eliminimin e këtij vizioni optimist të botës dhe të
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historisë. Dy luftërat botërore, Hiroshima dhe holokausti në gjysmën
e parë të shekullit njëzet dhe më pas gjenocidet si ai në Burundi dhe
në Ballkan, në gjysmën e dytë të të njëjtit shekull, vetëm për të dhënë
ndonjë shembull, mjaftojnë për të kuptuar që ai optimizëm nuk ishte
veçse një ëndërr.
Përhapja e pluralizmit dhe rënia e komunizmit në 1989 kanë sjellë
shpresa të reja. Pas rënies së komunizmit, Francis Fukuyama, ka
shkruar një artikull interesant: The End of History. Sipas tij, etika e
konsumit ka qenë shkaku për të shkrirë konfliktet ideologjike. E
ardhmja do të jetë e errët, por paqësore. Kishte të drejtë apo jo? Ai
vetë pranoi se kishte gabuar!
Nga ana tjetër, pluralizmi na jepte shumë shpresë për një
bashkëjetesë shumëkulturore dhe shumëracash, më paqësore dhe me një tolerancë më të madhe. Por, konkretisht,
kanë lindur forma të reja tensionesh raciale dhe jo
toleruese.
Në vitet e para të këtij mijëvjeçari të tretë, janë ngritur fenomene
terrorizmi të reja dhe tragjike. Mjafton të kujtojmë 11 shtatorin e vitit
2001! Luftërat në Afganistan dhe në Irak kishin si synim të frenonin,
madje të asgjësonin terrorizmin. Por nuk kanë bërë tjetër veçse ta
nxisin akoma më shumë! Gjithë kjo nuk u ka lënë vend utopive.
Një dokumentar shumë serioz i bërë nga Michael Rutter dhe David
Smith në 1995 (Psychosocial Disorders in Young People) tregon një
rritje të konsiderueshme, gjatë 40 viteve të mëparshme, të rasteve të
depresionit, të çrregullimeve psiko-sociale, të drogave, të alkolizmit
dhe të vetëvrasjeve mes të rinjve. Siç vëren Jonathan Sacks (The
Politics of Hope), vitet ‘60 ishin të përshkruara si “vdekja e Hyjit”;
ndërsa vitet ‘90, dukeshin më shumë si vdekja e optimizmit.
Kjo situatë, i ka hapur rrugën kulturës së dëshpërimit. Kishte me të
vërtet të drejtë Papa Pali i VI, i cili, në enciklikën Populorum
Progressio, pohonte që njeriu mund ta organizojë tokën pa Hyjin,
“por pa Hyjin ai e organizon kundër njeriut. Humanizmi përjashtues
është një humanizëm çnjerëzor”.
Po, shpresa është një virtyt në krizë! Por shpresa është një
virtyt në krizë jo vetëm përballë këtyre fenomeneve që na shkurajojnë
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dhe që shkaktojnë frikë dhe pasiguri, por edhe përballë formave të
ndryshme të fondamentalizmit fetar, vihet në krizë shpresa. Këtu nuk
i referohem vetëm fondamentalizmit islamik, i cili po predikon
ndarje, urrejtje dhe terrorizëm. U referohem edhe formave të tjera të
fondamentalizmit shumë të dukshëm te shumë sekte të reja të
krishtera ose pseodo-të krishtera.
Në 1972, Dean Kelley botoi një libër (Why Conservative Churches
are Growing) në të cilin bëri një analizë shumë interesante rreth
krishtërimit amerikan. Sipas kësaj analize, emërtimet fetare që po
zhvilloheshin më shumë ishin grupet, si: Southern Baptists,
Pentekostalët, Seventh Day Adventists, Dëshmitarët e Jehovait dhe
Mormonët. Të gjitha këto sekte kishin disa karakteristika të
përbashkëta: hidhnin poshtë përshtatjet e kishave tradicionale, ishin
absolutiste, me shumë disiplinë dhe me shumë proselitizëm. E
megjithatë shumë prej këtyre sekteve tërhiqnin njerëzit pa predikuar
Lajmin e Mirë, por duke shpallur dënime, fundin e menjëhershëm të
botës dhe duke paraqitur një pesimizëm të tmerrshëm ndaj kulturës
moderne.
Të zbulojmë sërish Shpresën
Saktësisht para 50 vitesh (në 1967), filozofi i shquar marksist Ernst
Bloch jepte një konferencë për shtyp, gjatë së cilës e pyetën se çfarë
mendonte për faktin që teologë të ndryshëm po përdornin filozofinë e
tij si instrument për teologjinë e tyre të shpresës. Mjafton të
përmendim, p. sh., ndër teologët protestantë Jurgen Moltmann dhe
Wolfhart Pannenberg; dhe ndër teologët katolikë Johannes Baptist
Metz e Eduard Schillebeeckx.
Është e vërtetë që Bloch merr distancën nga Marks në konceptin e tij
rreth fesë. Për Marks feja është “opiumi i popullit”. Bloch e hedh
poshtë këtë ide dhe e konsideron fenë si “protestë”. Sipas Bloch, feja
çon në qiellin e saj ëndrrat më të mira të njeriut: ëndrrat për një botë
më të denjë për njeriun. Mesazhi i ungjillit, sipas Bloch, është ta
vendosë njeriun në një ecje drejt një toke të re, duke bërë të lindë
kështu një lëvizje nga e tashmja tek e ardhmja, duke krijuar një
histori.
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Këtu pohohet aspekti i parë i së ardhmes, sepse e ardhmja është poli i
tërheqjes drejt të cilit rënkon krijimi. Dhe parësinë e të ardhmes e
ndjek parësia e shpresës, sepse në njeriun shpresa bëhet shprehje e
vetëdijshme e ankthit të krijimit. Është një shpresë e aftë të
shndërrojë botën. Marks i kishte kritikuar filozofët e mëparshëm,
pasi kënaqeshin vetëm duke interpretuar botën: “Filozofët deri tani
vetëm kanë interpretuar botën në mënyra të ndryshme. Tani bëhet
fjalë të shndërrohet”. Dhe Bloch thotë shprehimisht që filozofia e tij e
shpresës nuk është një teori krejtësisht abstrakte, për një mendim
interpretues dhe retrospektiv; në të kundërt, në këtë filozofi, teoria
kthehet në praktikë. Bota pranohet nga filozofia, por filozofia
investohet në praktikë. Teoria dhe praktika duhet të konsiderohen në
marrëdhënie të ngushtë.
Falë intuitave të Ernst Bloch, teologët kanë mundur të rizbulojnë dhe
të zhvillojnë teologjinë e shpresës në këtë prespektivë, domethënë atë
të bashkimit dialektik mes teorisë dhe praktikës. Për këtë ishte i
nevojshëm një rivlerësim i konceptit të zbulimit, duke zmadhuar
aspektin e zbulimit si premtim.
Ngjarja kryesore në historinë e Popullit të zgjedhur në
Besëlidhjen e Vjetër na paraqet ndërhyrjen e veçantë të
Hyjit në historinë e këtij populli, një ndërhyrje që është
kryesisht një premtim i një të ardhmjeje përtej të tashmes.
Hyji, i cili është zbuluar si JAHWEH, është “ai që është”, zbulohet si
Zoti i historisë. Vetë-zbulimi i tij është i lidhur me një premtim. Hyji
që është (Jahweh) bëhet Hyji për ne dhe me ne (Emanuel). Fjala e tij
e premtimit krijon një histori të re dhe përcakton një ecje: daljen.
Besëlidhja e Re ndjek të njëjtën modelmendimi: domethënë që Hyji i
Jezu Krishtit (që është Hyji i Abrahamit, i Izakut dhe i Jakobit) është
Hyji i Besëlidhjes, “Hyji i premtimit” (Hb.10,23;11,11; etj). Por është e
rëndësishme të vlerësohet një risi e madhe e zbuluar në ngjarjen e
Krishtit. Në Besëlidhjen e Vjetër vdekja ishte konsideruar si fati më
tragjik i njeriut, sepse e përjashtonte individin nga e ardhmja e
premtuar dhe i jepte fund çdo mundësie tjetër. Dhe e ardhmja e
premtuar ishte një e ardhme tokësore.
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Duhet kujtuar këtu që vetëm në dy shekujt para Krishtit është
zbuluar e vërteta e një fati jashtëtokësor dhe e ngjalljes trupore (në
librin e Danielit dhe në dy librat e Makabejve; në Librin e Urtisë, libri
i fundit i Besëlidhjes së Vjetër, flitet për pavdekshmërinë e shpirtit).
Vdekja nuk ishte vetëm antiteza e jetës, por edhe përjashtimi nga
bashkimi me Hyjin: “Sepse ndër të vdekur kush të kujton, në
Nëntokë të këndon lavde?” (Ps 6,6).
Jezusi ka marrë natyrën njerëzore në rrënjësinë e saj, pra, përfshirë
vdekjen, “kontradikta më e madhe dhe absurde e jetës” (Karl Rahner)
dhe ka zbritur në “Sheol”, në tokën e vdekjes. Por duke zbritur në
sheol ka shkatërruar mbretërinë e vdekjes, që nga një fenomen i jokomunikimit me Hyjin, është shndërruar në një kalim për një
komunikim me të. Në Krishtin, lind risia e të gjitha gjërave. Prandaj
Pali mund të pohonte: “Nëse ndokush është në Krishtin është një
krijesë e re” (2 Kor 5, 17). Dhe prandaj flet edhe për Krishtin si Adami
i ri (Rom 5). Është Adami i botës së re.
Nga momenti kur Krishti, me anë të vdekjes dhe ngjalljes së tij, është
bërë Adami i ri, shpresa e njerëzimit është drejtuar nga qiejt e rinj
dhe toka e re. Madje gjithë krijimi është i dëshpëruar nga kjo pritje.
Sipas Palit: “Vetë krijesa është në afsh e pret zbulimin e bijve të Hyjit:
krijesa, në të vërtetë, i nënshtrohet kotësisë, jo pse do, por për arsye
të atij që e nënshtroi, porse njëmend në shpresë. Sepse, edhe vetë
krijesa do të lirohet nga skllavërimi i shkatërrimit për të pasur pjesë
në lirinë dhe lumturinë e bijve të Hyjit” (Rom 8, 19-21).
Letrat e Palit reflektojnë gjendjen e bashkësive të krishtera të asaj
kohe: vështirësi, mundime dhe persekutime ecnin me një hap me
shpalljen dhe pranimin e Ungjillit. Ishte një situatë shumë konkrete
për të vënë në dukje dhe për të bërë të kuptohet rëndësia dhe roli i
shpresës.
Predikatarë të Shpresës
Siç kemi parë, historia e shpëtimit është orientuar gjithmonë drejt të
ardhmes dhe një orientim i tillë sa të lindë shpresë. Sepse kjo e
ardhme ishte shpallur përpara me anë të besëlidhjeve të ndryshme:
me Abrahamin, me Moisiun, me profetët. Pra, është një e ardhme
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drejt së cilës njeriu dhe historia vihen në ecje. Kur Hyji i premtoi një
tokë popullit të tij, ky premtim ishte akoma thjesht një e ardhme e
premtuar, por që e lëvizte popullin në dalje drejt kësaj toke.
Por shpresa profetike nuk është thjesht një lëvizje drejt një të
ardhmeje tokësore më të mirë. Shpresa profetike është “një virtyt
shoqëror”, siç pohon shkrimtari i shquar irlandez Alasdair MacIntyre
në librin e tij Marxism and Christianity. Pra, është një shpresë që
mund të ndryshojë shoqërinë për të mirën.
Shpresa e krishterë, si besim i bazuar mbi një ngjarje të së kaluarës
dhe saktësisht mbi misterin – ngjarjen e Kryqit dhe Ngjalljes,
shfaqjen e madhe të Hyjit të historisë dhe të Besëlidhjes së Re, e hap
rrugën jo për optimizëm (me siguri jo optimizmi që është fryt i idesë
së progresit të pafund, tipike e Iluminizmit), por për guximin.
Jonathan Sacks (në veprën e cituar) pohon: “Nuk kërkohet guxim për
të qenë optimist, ndërkohë kërkohet shumë guxim për të pasur
shpresë”. Është guximi i shprehur në ato fjalë: “Nuk trembem nga e
keqja, sepse ti je me mua” (Ps. 23). Është guximi i treguar nga Jezu
Krishti, i cili, pak orë (ose ndoshta pak minuta) pasi kremtoi
eukaristinë e parë dhe pak orë (ose ndoshta pak minuta) para se ta
kapnin për ta dënuar më pas me vdekje mbi kryq, u tha apostujve të
tij: “Mos u trembni, unë e munda botën” (Gjn 16, 33).
Predikimi profetik lind atë shpresë që jep guxim. Është
guximi për t’u angazhuar për një botë më të drejtë, për një shoqëri ku
bien muret e ndarjes, e paragjykimeve dhe të urrejtjes, sepse “Krishti
është paqja jonë” (Ef 2, 14). Është guximi për t’u angazhuar të
ndërtojmë një shoqëri më të denjë për njeriun, i krijuar në
shëmbëlltyrë të Hyjit dhe i shëlbuar me vetë-flijim të Krishtit.
Predikimi profetik lind atë shpresë që jep dritë për të parë fytyrën e
Jezu Krishtit në fytyrën e çdo njeriu.
Në botë janë disa njerëz plotësisht të munduar nga padrejtësitë, sa
harrojnë që çdo mëngjes dielli lind; janë disa të tjerë plotësisht të
dhënë pas bukurisë, sa janë të verbër përballë vuajtjes së të tjerëve.
Këto janë disa nga problemet që kemi përpara, duke nxitur pyetje për
të cilat ne nuk kemi përgjigje shteruese. Të predikosh në këtë botë do
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të thotë të bashkëndash jetën, shpresën dhe premtimet që jetojnë në
botën e tjetrit.
Të lexosh shenjat e kohërave
Si Ecclesia semper reformanda (Kisha gjithmonë për t’u riformuar)
duhet të bëjë një lexim të vazhdueshëm të shenjave të kohërave nën
dritën e besimit, si shfaqje e veprimit të Shpirtit në botë. Nuk bëhet
fjalë për një analizë sociologjike: duhet nënvizuar që bëhet fjalë për
një shoshitje shpirtërore, të ndriçuar nga shpirti i ungjillit, për të
zbuluar çfarë na thotë Shpirti nëpërmjet këtyre shenjave. Jemi të
ndjeshëm ndaj shenjave të sotme, si: shekullarizmi, konsumizmi,
pluralizmi, etj, por duhet të pyesim veten, çfarë do të na thotë Zoti
nëpërmjet këtyre shenjave? Dhe çfarë pret prej nesh në këto situata?
Në Nxitjen Apostolike Pastores Dabo Vobis, është një paragraf
shumë interesant (nr. 10) që flet për leximin e shenjave të kohërave.
Thotë Papa Gjon Pali II: “Është një shoshitje ungjillore që besimtari
duhet të interpretojë situatat historike për ta kuptuar dhe që të bëjë
zgjedhje praktike”.
Dhe pak përpara kishte pohuar: “Shenjat pozitive duhet të jenë
subjekt i një shoshitjeje të kujdesshme që të mos izolohen, që të mos
kundërshtojnë njëri-tjetrin dhe të mos bëhen absolute”. Janë pozitive
disa shenja të shpallura nga shoqëritë bashkëkohore, si për shembull,
një ndjeshmëri më e madhe ndaj dialogut, komunikimit, susidiaritetit
dhe bashkëpërgjegjësisë dhe demokracisë.
Por më pas shton: “Shenjat negative nuk duhet të hidhen në bllok,
pasi edhe në ato mund të fshihet ndonjë vlerë që pret çlirimin e saj
dhe që t’i kthejë plagën e saj të plotë”. Në shekullarizmin e sotëm, për
shembull, mund të shohim një sfidë dhe një ftesë për një jetë të
krishterë më të vërtetë.
Në këto vitet e fundit Kisha është përballur me periudha tensionesh
të mëdha. Megjithatë logoterapisti Viktor Frankl, në librin e tij Man’s
Search for Meaning bën një vëzhgim shumë të rëndësishëm rreth
tensionit. Thotë që shëndeti mendor është bazuar mbi një lloj shkalle
tensioni: tension mes asaj që ke arritur dhe asaj që duhet të arrish
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akoma, ose kërcim mes asaj që je dhe që duhet të jesh. Një tension i
tillë është pjesë e qenies njerëzore, pra është e domosdoshme për
mirëqenien mendore. Njeriu nuk duhet të synojë një gjendje pa
tension, por një kuptim dhe pikëmbërritje për jetën e tij.
Këto fjalë kanë një mesazh të rëndësishëm për ne. Ekperienca e
tensionit në Kishë, si drita e kuqe e semaforit, na detyron të ndalemi
për të reflektuar. Është një ftesë të bëjmë një analizë, një vetëkritikë,
për të kuptuar çfarë nuk shkon. Por është edhe një ftesë për të mos u
rehatuar me mediokritetin. Ky është mëkati i përbashkët i shumë të
krishterëve, të kënaqen me status quo. Jemi në një kishë gjithmonë
në ecje, që do të ecë gjithmonë përpara.
Është e nevojshme të reflektohet dhe të meditohet situata e Darkës së
Fundit siç është e përshkruar në Ungjillin e Gjonit. Është pak e
vështirë të imagjinohet ajo situatë, sepse është e përzier me
parashikim të mohimit, të tradhëtisë, të vdekjes nga një anë dhe nga
ana tjetër të premtimit të Shpirtit Shenjt që do të ngushëllojë, do të
ndriçojë, do të mbështesë, gjithashtu edhe pohime si: “Mos t’ju
shqetësohet zemra” (14, 1); “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta” (14, 6).
Dhe duke shkuar drejt agonisë së tij në Gjetseman, Jezus guxon t’u
thotë apostujve: “Mos u trembni, unë e munda botën” (16, 33).
Kisha nuk shkurajohet nga situatat e darkës së fundit, por frymëzohet
nga pohimet dhe premtimet e Jezusit. Dhe me gjithë problemet e
përditshme, vazhdon të planifikojë, duke frymëzuar shpresë, në një
kulturë pa shpresë dhe duke i drejtuar besimtarët të synojnë ad
altiora, pa u kënaqur me status quo.
Sot gjithçka vjetërsohet shpejt.
Prandaj duhet jo vetëm të dimë të
lexojmë shenjat e kohërave, por
edhe të dimë të dëgjojmë, të
mësojmë, të përditësohemi dhe të
mbetemi entuziastë.
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Nuk mund t’u përgjigjemi
pyetjeve të sotme me
përgjigjet e djeshme, as të
zgjidhim problemet e
sotme, me metodat e
djeshme.

“Jepni Cezarit çka i përket Cezarit,
jepni Hyjit çka i përket Hyjit” (Mt 22).
Liria fetare si postulat për respektimin e dinjitetit personal.
Në Përmbledhjen e Doktrinës Shoqërore të Kishës Katolike lexojmë
(n. 553): “Respektimi i dinjitetit personal kërkon, përveç të tjerash,
njohjen e përmasës fetare të njeriut. Njohja efektive e së drejtës për
lirinë e ndërgjegjes dhe të lirisë fetare është njëra prej detyrave më
serioze të çdo populli, që do me të vërtetë të sigurojë të mirën e
personave dhe të shoqërisë”.
Në vitin 1948, Organizata e Kombeve të Bashkuara shpalli Deklaratën
e Përgjithshme të të Drejtave të Njeriut. Megjithatë duhet të kujtojmë
se shumë vite para kësaj shpalljeje, me Revolucionin Francez, në vitin
1789, u shpall Deklarata Franceze mbi të Drejtat e Njeriut. Madje
edhe para kësaj deklarate, në vitin 1776, në Deklaratën Amerikane të
Pavarësisë thuhet se të gjithë njerëzit janë krijuar me të drejtat për
jetën, lirinë dhe arritjen e lumturisë. Dhe e drejta për lirinë
përfshinte edhe të drejtën për liri fetare.
KONTRIBUTI I FRANCISCO DE VITORIA-S
Megjithatë mund të shkojmë edhe më larg në kohë dhe të vlerësojmë
kontributin e madh të atij që, me të drejtë, quhet “ati i së drejtës
ndërkombëtare”, në pjesën e parë e shekullit XVI. Është një prift
domenikan spanjoll, profesor në universitetin e Salamanca-s, me
emër Francisco de Vitoria.
Në fillimin e shekullit XVI dy spanjollë kundërshtonin njëri-tjetrin
për sa i përkiste së drejtës së spanjollëve për të dominuar mbi
indigjenët të sapozbuluarin kontinent, edhe duke imponuar mbi ta
besimin e krishterë. Njëri, Sepulveda (emri i tij komplet ishte Juan
Gimes de Sepulveda), ishte jurist; tjetri, Bartolome de las Casas, ishte
meshtar domenikan. Në një latinishte shumë elegante dhe në stilin e
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Dialogëve të Platonit, Sepulveda shkroi: “Duhet të pranojmë se njerëz
të urtë dhe të aftë kanë autoritet të drejtë dhe natyror të sundojnë
mbi njerëz më të ulët se vetë. Spanjollët kanë çdo të drejtë të
sundojnë mbi barbarët e botës së re, sepse këta barbarë, për sa i
përket urtisë, mençurisë, fuqisë dhe njerëzores janë aq inferiorë ndaj
spanjollëve, sa fëmijët janë inferiorë ndaj të rriturve, gratë ndaj
burrave, të paqytetë-ruarit ndaj të qytetëruarve, majmunët ndaj
njerëzve”. Bartolome de las Casas, përkundrazi, mbronte doktrinën
se indigjenët kanë të njëjtin dinjitet dhe të drejta të barabarta.
De las Casas ishte në Amerikën Qendrore dhe më vonë u caktua
ipeshkëv. Ai ishte mik personal i Francesco de Vitoria-s dhe e njoftoi
këtë për situatën si keqtrajtoheshin indigjenët në kontinentin e ri.
Ishte viti 1539. Idetë e tij profetike, de Vitoria i ka zhvilluar
veçanërisht në librin e tij “De Indis” dhe në Deklaratën e të Drejtave
Njerëzore. Me shumë kurajë ai ka denoncuar arrogancën e sunduesve
spanjollë, si edhe të shumë personave me autoritet në Kishë, të cilët,
në emër të ungjillizimit, pretendonin që kishin të drejtë të luftonin
indigjenët, të uzurponin pasuritë e tyre dhe t’i detyronin të pranonin
besimin katolik.
“Edhe në qoftë se besimi u është shpallur mjaft qartë indigjenëve e
megjithatë ata nuk duan ta pranojnë – tha de Vitoria – kjo nuk u jep
spanjollëve të drejtë për të bërë luftë kundër tyre dhe t’u marrin
pasuritë e tyre.” Princat e krishterë nuk kanë të drejtë, as me
autoritetin e Papës, të përdorin dhunë mbi indigjenët, as t’i
ndëshkojnë për mëkatet e tyre. De las Casas dhe de Vitoria janë ndër
pionierët që kanë shpallur shprehimisht dhe mbrojtur të drejtën e
lirisë fetare.
ROLI I BESIMIT PËR NJOHJEN E LIRISË FETARE
Njeriu është, nga vetë natyra e tij, një qenie fetare. Njeriu nuk mund
ta mohojë Zotin pa mohuar njëkohësisht vetveten. Mosnjohja e lirisë
fetare do të thotë mosnjohja e dinjitetit të njeriut. Ja pse kësaj
ligjërate ia vura titullin: “Liria Fetare si Postulat për Respektimin e
Dinjitetit Personal”. Për të njëjtën arsye, Deklarata mbi Lirinë Fetare
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(Dignitatis Humanae) e Koncilit II të Vatikanit pohon: “Kërkesa për
liri në bashkëjetesën njerëzore ka të bëjë sidomos me vlerat e shpirtit
dhe së pari me ushtrimin e lirë të fesë në shoqëri” (n. 1).
Duhet të pranojmë se, në të kaluarën, besime te ndryshme nuk kanë
njohur të drejtën e qytetarëve që të pranojnë lirisht një besim tjetër.
Është shumë e çuditshme, për shembull, të vëresh se si në një vend
“model demokracie” si është Anglia, katolikët ishin diskriminuar deri
në gjysmën e parë te shekullit XIX. Deri në vitin 1800, katolikët,
hebrenjtë dhe ateistët ishin të përjashtuar nga e drejta për t’u bërë
deputetë në parlament, të mbanin detyrë (zyrë) ministeriale apo
administrative, madje as të pranoheshin në universitete. Në vitin
1835, Gladstone shkroi librin “The State in its Relations with the
Church” ku thotë se asnjëri që nuk është anëtar i Kishës Anglikane
nuk duhet të lejohet të mbajë asnjë detyrë (zyrë) publike.
Nga ana tjetër, as mund të injorojmë kontributin e besimit për
njohjen e kësaj së drejte. Rreth vitit 1830, Alexis de Tocqueville, në
librin e tij shumë të njohur “Demokracia në Amerikë”, që shkroi pas
kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara, tha: “Besimi na ka mësuar
artin e të qenit të lirë”. Kemi kujtime të këqija të inkuizicionit, të
kryqëzatave dhe të xhihadëve. Megjithatë përtej këtyre kemi atë të
vërtetë të shpallur në faqen e parë të Biblës, që çdo njeri, pavarësisht
nga besimi, ngjyra e lëkurës, racës, gjuhës, mbart në personin e tij
imazhin e Hyjit.
G.K. Chesterton tha se toleranca nuk është virtyti i mosbesimtarëve,
por është virtyti i atyre që me besim të pakushtëzuar pranojnë se të
drejtat njerëzore themelore i përkasin individit si krijesë e Hyjit,
pavarësisht nga rruga e besimit ose e mosbesimit që ai ndjek . Mund
të citoj edhe një shkrimtar tjetër, John Plamenatz, që tha:
“Liria e ndërgjegjes nuk lindi nga indiferenca, as nga
skepticizmi, as nga mendimi i gjerë, por nga besimi” .
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NJË E DREJTË E THEMELUAR
MBI DINJITETIN E PERSONIT NJERËZOR
Koncili II i Vatikanit i ka kushtuar një Deklaratë argumentit të lirisë
fetare. Është një deklaratë e shkurtër, por shumë e rëndësishme dhe e
shprehur me një doktrinë shumë të qartë e të thellë. Kapitulli I i kësaj
deklarate (Dignitatis Humanae) flet për lirinë fetare si një e drejtë e
themeluar mbi dinjitetin e personit njerëzor. Kjo e drejtë shprehet
negativisht, së pari se asnjëri nuk mund të detyrohet të veprojë
kundër ndërgjegjes së vet, domethënë është “përjashtimi prej
detyrimit nga ana e individëve, të grupeve sociale dhe të çdo pushteti
njerëzor, kështu që në lëmin fetar askush të mos detyrohet të veprojë
kundër ndërgjegjes së vet”. Së dyti, kjo e drejtë do të thotë se asnjëri
nuk mund të pengohet “brenda disa kufijve të përshtatshëm” të
veprojë sipas ndërgjegjes së vet privatisht dhe publikisht (n. 2).
Prandaj kjo e drejtë shprehet si “liri nga”, domethënë si liri nga çdo
shtrëngim në pranimin dhe praktikën e fesë. Ashtu shprehet edhe në
Kushtetutat e ShBA-së. Deklarata thotë gjithashtu se kjo e drejtë nuk
është thjesht një ligj pozitiv njerëzor, por themelet i ka në vetë
natyrën dhe dinjitetin njerëzor, si na mëson vetë arsyeja e
veçanërisht si janë shprehur këta në fjalën e zbuluar (n. 2).
Në vitin 1670, Spinoza (i cili vinte nga një familje hebreje që u dëbua
nga Spanja dhe gjeti strehim në Amsterdam), foli për lirinë e
opinionit si një e drejtë natyrore dhe e patjetërsueshme. Njeriu është
i aftë të kërkojë dhe të pranojë vetë të vërtetën. Asnjëri nuk mund t’i
tjetërsojë dikujt tjetër të drejtën e tij natyrore të të arsyetuarit dhe të
gjykuarit të tij të lirë. Kjo e drejtë për liri fetare, thotë Deklarata
Dignitatis Humanae, “duhet të njihet dhe të sanksionohet si e drejtë
civile në rendin juridik të shoqërisë” (DH 2).
AKTI I FESË KËRKON LIRI
Duke theksuar lirinë e fesë, Dignitatis Humanae njëkohësisht pohon
se çdo njeri, nga vetë natyra e tij, ka detyrë morale të kërkojë të
vërtetën, “së pari atë që ka lidhje me fenë” (n. 2). Por pastaj shton: “E
vërteta duhet të kërkohet në përputhje me dinjitetin e personit
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njerëzor dhe me natyrën e tij shoqërore, domethënë me një kërkim të
bërë lirisht” (n. 3).
Prandaj njeriu “nuk duhet të detyrohet të veprojë kundër
ndërgjegjes së vet, as nuk duhet të pengohet të veprojë
sipas saj”. Nga kjo lind detyra e shtetit të mos drejtojë ose
pengojë aktet fetare (n. 3).
Më përpara Deklarata flet edhe më shprehimisht kundër abuzimit të
autoritetit civil kur pengon praktikën e fesë. Është, - thotë Deklarata,
- kundër vullnetit të Hyjit dhe të drejtave të njeriut përdorimi i
dhunës “për të shkatërruar apo për të shtypur fenë” (n. 6). Këto fjalë
janë, pa dyshim, një referencë për regjimet komuniste të asaj kohe.
(Ndër kllapa, dëshiroj këtu t’ju kujtoj se kjo Deklaratë u firmos në
dhjetor 1965, në të njëjtin muaj kur, në Shkodër, Mons. Ernest Çoba
u thirr nga autoritetet dhe u njoftua se kishat e Jezuitëve dhe e
Motrave Stigmatine do të merreshin nga Shteti. Pas disa ditësh Kisha
e Jezuitëve u transformua në sallë për shfaqje kukullash, kurse kisha
e Stigmatimeve u transformua në Klub për të rinjtë e më vonë në sallë
për gjyqe kundër meshtarëve).
Në kapitullin II Deklarata flet për të drejtën e lirisë fetare në dritën e
zbulimit hyjnor si edhe për pasojat baritore. Duke pranuar se Zbulimi
nuk flet shprehimisht për të drejtën e lirisë së fesë, megjithatë
Deklarata thotë se Shkrimi i Shenjtë jo vetëm tregon dinjitetin e
personit njerëzor dhe respektin për lirinë e njeriut (n. 9), por edhe
thekson se njeriu duhet t’i afrohet Zotit lirisht, pa asnjë shtrëngim;
prandaj akti i fesë duhet të jetë krejt i lirë (nn. 10, 11).
Në fakt, tërë Shkrimi i Shenjtë thekson se thirrja e Hyjit dhe pranimi
i Fjalës së tij nuk është fare diçka e imponuar, por kërkon pëlqimin e
lirë të njeriut. Zoti vetë njeriun e krijoi të lirë, ka treguar gjithmonë
respekt ndaj lirisë së njeriut dhe kurrë nuk ka vepruar në mënyrë që
të cenojë këtë liri. Moisiu i tregoi popullit gjithçka i kishte urdhëruar
Zoti dhe populli lirisht i është përgjigjur: “Do të bëjmë gjithçka tha
Zoti” (Dal 19, 8). Jozuehu e pyeti popullin: “Zgjidhni ju sot se kujt
doni t’i shërbeni” e populli iu përgjigj: “Do t’i shërbejmë Zotit” (Joz
24, 15.18).
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Atëherë Deklarata shpreh parimin se “askush nuk mund të detyrohet
me forcë për të përqafuar fenë” (n. 12). Dhe vazhdon: “Tharmi
ungjillor ka kontribuar shumë me qëllim që njerëzit përgjatë kohëve
të njihnin më gjerësisht dhe më mirë dinjitetin e tyre dhe të piqnin
bindjen se personi në shoqëri duhet të përjashtohet prej çdo
shtrëngesë në lëmin fetar” (po aty).
Këto fjalë të fundit besoj se janë shumë të rëndësishme. Fatkeqësisht
ka shumë që përpiqen të denigrojnë historinë e Kishës Katolike duke
përmendur Inkuizicionin, ndërsa harrojnë kontributin e besimit të
krishterë për njohjen e të drejtave njerëzore.
Më parë kam përmendur, për shembull, Francescon de Vitoria dhe
kam cituar fjalët e Alexis de Tocquevill-it: “Besimi na ka mësuar artin
e të qenit të lirë”. Dhe ishte Harvey Cox, një nga shkrimtarët më të
famshëm për teologjinë e shekullarizimit, që tha se vlerat e shoqërisë
së shekullarizuar, ndër të cilat janë dinjiteti i njeriut, liria, drejtësia,
paqja, etj, janë vlera thellësisht të krishtera.
PËRFUNDIME TË MËTEJSHME
Nga parimi i së drejtës së lirisë fetare rrjedhin disa përfundime të
tjera. Por së pari dëshiroj t’ju kujtoj fjalët e Jezu Krishtit, kur e
pyetën: “A është e lejueshme t’i paguajmë taksat Cezarit?” Përgjigja e
tij ishte: “Jepni Cezarit çka i përket Cezarit dhe jepni Hyjit çka i
përket Hyjit”. Me këto fjalë Ai ka shtruar themelet për lirinë e Kishës,
sepse në këtë mënyrë ka pohuar se Kisha e tij nuk përzihet me
bashkësinë politike, as me asnjë ideologji politike.
Dignitatis Humanae thotë se liria fetare nuk është vetëm për
individët, por edhe për bashkësitë apo grupet fetare, në mënyrë që të
mund t’i ndihmojnë anëtarët e tyre për të ushtruar jetën fetare e për
t’i mbështetur me mësimin e tyre. Megjithatë në përhapjen e fesë
“duhet të shmanget çdo mënyrë e të ecurit, në të cilën të ketë shtytje
detyruese apo nxitje të pandershme apo stimuj më pak të ndershëm”
(n. 4). Është e qartë se këtu bëhet fjalë për proselitizëm, për të cilin
janë ekspertë shumë sekte, si psh. Dëshmitarët e Jehovait dhe që
është një formë e fshehur e detyrimit (kripto-shtrëngim).
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Deklarata thekson të drejtën dhe detyrën e Kishës që të ushtrojë
misionin e vet dhe të shpallë të vërtetën; thekson gjithashtu detyrën e
njeriut që të kërkojë dhe të pranojë të vërtetën. Megjithatë bën dy
vërejtje shumë të rëndësishme. Së pari, edhe pse nxënësi i Krishtit ka
të drejtë të kumtojë dhe të përhapë besimin e tij, këtë duhet ta bëjë
“pa përdorur kurrë mjete kundër shpirtit ungjillor”. Së dyti, njerëzit
“ftohen për të dëshmuar fenë lirisht”, me theksin mbi ndajfoljen
“lirisht” (n. 4).
Tashmë, në shekullin XVI, Claus Felbinger ka shkruar:
“Hyji nuk do asnjë shërbesë të detyruar. Përkundrazi, do
një zemër të lirë, që i shërben me një shpirt të lumtur dhe
që me lumturi bën çka është e drejtë”.
Dhe në vitin 1685, John Locke, në Letter Concerning Toleration foli
në mbrojtjen e tolerancës fetare sepse, tha, besimi është thellësisht
një akt i lirë i vullnetit që nga vetë natyra e tij nuk mund të detyrohet.
Dhe thotë: “Është e pamundur të bësh të krishterë njerëz të tjerë të
cilët nuk e kanë përqafuar besimin e krishterë në zemrat e tyre”.
Në Enciklikën Rerum Novarum Papa Leoni XIII kishte folur për të
drejtën e punëtorëve për të shenjtëruar ditët e festave. Prandaj edhe
Përmbledhja e Doktrinës Shoqërore të Kishës pohon:
“Autoritetet publike kanë të drejtë të mbikëqyrin me
qëllim që shtetasve të mos u hiqet, për arsye të prodhimit
ekonomik, një kohë e caktuar për pushimin dhe kultin
hyjnor” (n. 286).
Autoriteti civil ka gjithashtu detyrë ta njohë të drejtën e familjes për
ta rregulluar lirisht jetën fetare shtëpiake, që prindërit të përcaktojnë
edukimin fetar të fëmijëve dhe të zgjedhin shkollat për fëmijët e tyre
(n. 5). Në vitin 1965 Dignitatis Humanae tha se “të gjithë njerëzit janë
duke u njësuar gjithnjë e më shumë, janë duke u bërë gjithnjë e më të
ngushta marrëdhëniet mes qenieve njerëzore me kultura dhe fe të
ndryshme” (n. 15).
Por çka do të kishte thënë sot, pas revolucionit të Ayatollah Khumeinit, pas organizimit të talebanëve nga Osama Bin Laden, pas përvo89

jave tepër negative të shumë të krishterëve në Pakistan, Egjipt, Nigeri
dhe në vende të tjera ku fondamentalizmi islamik është bërë një
rrezik ndërkombëtar.
Pse në Shqipëri nuk ekziston një situatë e tillë? Në gusht 2002, zoti
Alfred Moisiu, atëherë Presidenti i Republikës, në fjalimin që ka
mbajtur për ambasadorët shqiptarë me mision në vende të
ndryshme, ka thënë këto fjalë:
“Nuk mund të injorojmë praninë e feve të ndryshme në
atdheun tonë, por duhet të vlerësojmë rolin e tyre për krijimin
e një atmosfere tolerance në shoqërinë tonë. Shqipëria mund të
krenohet për bashkëjetesën harmonike të bashkësive fetare.
Një karakteristikë themelore e qytetërimit shqiptar është
toleranca fetare dhe kjo nuk lë hapësirë për asnjë lloj
fondamentalizmi.”
Është e vërtetë, si tha zoti Moisiu, se fetë e ndryshme në Shqipëri
kanë krijuar një atmosferë tolerance. Besimet, nga vetë natyra e tyre,
janë për vëllazëri dhe paqe. Megjithatë është shumë e lehtë të
manipulohen për qëllime politike, si ka ndodhur e po ndodh në
shumë vende. Shqipëria mund të krenohet se, në historinë e saj, nuk
ka pasur një fatkeqësi të tillë. Politikanët shqiptarë nuk kanë
manipuluar kurrë besimet për qëllime politike. Dhe pas rënies së
komunizmit jo vetëm u hartua dhe u miratua një Kushtetutë që
garanton lirinë e fesë dhe trajtimin e barabartë të feve të ndryshme,
por udhëheqësit politikë janë treguar shumë të kujdesshëm që të
shmanget çdo hije fondamentalizmi religjioz.
Vjet kemi përkujtuar përvjetorin e njëzet e pestë të vizitës së Papa
Gjon Palit II në Shqipëri. Prandaj më duket e shumë e përshtatshme
të mbaroj këtë fjalim me një fjalë që ai ka thënë pak ditë para ardhjes
së tij: “Dëshiroj me gjithë zemër që kjo vizitë të shërbejë për të
përforcuar lidhjet tradicionale të bashkëjetesës vëllazërore që ka
karakterizuar gjithmonë marrëdhëniet ndërmjet feve të ndryshme në
atdheun tuaj.”
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“Nëse Zoti nuk do të ekzistonte,
gjithçka do të ishte e lejueshme”
(Dostojevski)
Edukata fetare dhe roli i saj në stabilizimin e rendit publik.
Motivi që më shtyn të zgjedh këtë temë vjen nga dy pohime të dy
njerëzve shumë të njohur: Voltaire e Dostojevski.
Ka filozofë të cilët thonë se themeli i sjelljes morale është i pavarur
nga besimi në ekzistencën e Zotit. Ndoshta, për më shumë, nuk janë
dakord me Voltaire-in, pasi në pohimin e tij gjejmë një shembull tipik
të manipulimit të fesë. Me të drejtë Gordon Allport ka bërë dallimin
ndërmjet praktikës së pjekur dhe praktikes së papjekur të fesë. Njeriu
i pjekur për nga pikpamja e fesë ështe ai që me vërtetësi i shërben
Zotit; ndërsa njeriu i papjekur është ai që shërbehet nga Zoti. Në këtë
rast kemi të bëjmë me një manipulim të fesë dhe të besimit fetar.
Prandaj më duket i rëndësishëm sqarimi me këmbëngulje i
domethënies së edukimit dhe fesë. Po flasim për edukimin në fe ose
edukimin fetar. Shoqëria jonë është shumë e kushtëzuar nga
televizori dhe kompjuteri, duke rrezikuar ta shndërrojë edukimin
thjesht si informacion. Por edukimi është një proces shumë më i
thellë e i vështirë: bëhet fjalë për të formuar dhe jo thjesht për të
informuar personin.
Por më e rëndësishmja është qartësimi i konceptit të fesë, pasi ajo
shumë herë përkufizohet si pranim i një sërë të vërtetash. Është
katandisur në një virtyt spekullues. Por në të vërtetë feja, të paktën
në sensin biblik, ka një kuptim shumë më të thellë, personal dhe
ekzistencial. Në fakt, Bibla na përcjell kuptimin e fesë jo aq shumë
nëpërmjet përkufizimeve, sesa nëpërmjet historisë së personavemodelë të fesë, si Abrahami, Mojsiu, Davidi, Isaia, Jeremia, e zoja
Mari. Nëpërmjet këtyre personave, Bibla na e paraqet fenë si një
angazhim, itinerar, proces, dishepullim, në të cilën çdo njeri bën
eksperiencën personale të Hyjit dhe me qëllimin për të përmbushur
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në jetën e tij vullnetin e Hyjit. Pra, feja nuk është thjesht një vepër,
por një qëndrim që drejton të gjithë jetën e njeriut.
Pas këtyre shënimeve paraprake besoj që tashmë mund të kuptojmë
që edukimi fetar (ose edukimi në fe) luan një rol të rëndësishëm për
një rend të mirë në shoqëri. Nuk mrekullohemi nëse në një dokument
të shekullit të dytë dhe pikërisht në Letrën drejtuar Diognetit, në një
përshkrim të mrekullueshëm të jetës së të krishterëve, lexojmë:
“Të krishterët nuk dallohen nga të tjerët as nga territori, as
nga gjuha, as nga zakonet e jetës. Madje as në veshje, në
ushqim e në pjesën tjetër apo nga zakonet e vendit. Megjithatë
ata vendosin një formë jete të mrekullueshme. I binden ligjeve
të vendosura, por me mënyrën e tyre të jetesës janë më
superiorë nga ligji”.
TË KËRKOSH “PSE?-NË” E PSIKOZËS SË SHOQËRISË
Shekullarizimi, si përjashtim i Zotit dhe i ndjenjës fetare nga çdo
nivel i shoqërisë, ka sjellë një krizë serioze të vlerave të shoqërisë dhe
në sensin e së mirës së përbashkët. Viktima e parë u bë familja. Vetë
martesa, për shembull, nuk konsiderohet më si një bashkim i shenjtë,
ashtu siç ka qenë konsideruar gjithmonë në kulturën e lashtë, por ka
përfunduar thjesht si një kontratë private midis dy personave. Dhe e
gjithë shoqëria vuan, në mënyra të ndryshme, pasojat e kësaj
dukurie.
Në shkurt të vitit 1993, shoqëria angleze ishte shumë e shokuar për
vrasjen makabre të një fëmije dyvjeçar. Vrasësit ishin dy fëmijë 10vjeçarë. Pak kohë pas vrasjes, Kardinali Basil Hume dhe Rabbi
Jonathan Sacks, dy zëra “profetikë” të shoqërisë angleze të asaj kohe,
kërkuan ngritjen e një komisioni mbretëror për të hetuar mbi shkaqet
e dhunës së kësaj shoqërie. Por kërkesa e tyre u injorua. Në një
intervistë dhënë gazetës The Independent të Londrës, Kardinali Basil
Hume, duke përmendur këtë vrasje, komenton: “Një shoqëri e cila
papritur sheh veten e saj në pasqyrë dhe nuk i pëlqen shëmbëlltyra,
ose mund të tregohet indiferente duke u larguar, ose të qëndrojë dhe
të pyesë: Pse?”
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Kjo është tragjedia e madhe e shoqërisë së sotme: sepse nuk ka
guximin dhe ndershmërinë të pyesë veten: “Pse?” Me rënien e
metafizikës, filozofia e ka injoruar pyetjen: “Pse?”, duke i dhënë
përparësi pyetjes: “Si?” Ekziston një ndjenjë frike në këtë pyetje, pasi
është një pyetje e papëlqyeshme. Është pikërisht frika nga përgjigja e
kësaj pyetjeje. Dhe kur një shoqëri nuk kërkon Pse-në e plagëve të
saj, kjo do të thotë që ajo nuk dëshiron të shërohet nga këto plagë.
E kush vuan në situata të tilla? Më të dobëtit, si p.sh. fëmijët që
vazhdimisht abuzohen në të gjitha drejtimet. Por kur vlerat e
shoqërisë janë në krizë dhe kur mungon ndjenja e së mirës dhe e së
keqes, kjo sjell në jetë më shumë pasiguri, frikë e tension.
Duke komentuar mbi vrasjen e fëmijës 2-vjeçar anglez, deputeti në
parlamentin britanik David Alton ka shkruar:
“(Kisha) tani, më shumë se kurrë, duhet të përpiqet të
shuaj etjen e vlerave shpirtërore. Madje ajo duhet të
përgatitet për të qenë një shenjë kontradikteje në një
shoqëri e cila ka nevojë për t’u rizbuluar e më pas për të
kërkuar shpirtin e saj.”
Këto fjalë nxjerrin në dukje rolin e institucioneve fetare në shoqëri.
BESIMI DHE NDJENJA E SË MIRËS SË PËRBASHKËT
Robert Bellah ka thënë që shoqëria nuk shkatërrohet vetëm nga lufta,
genocidi, apo shtypja politike. “Ajo shkatërrohet gjithashtu edhe nga
shkatërrimi i lidhjeve të ngushta që bashkojnë njerëzit me njëritjetrin, duke i lënë ata të frikësuar dhe të vetëm”. E njëjta ide është
shprehur më mirë nga Alasdair Mac Intyre, në librin e tij të famshëm
After Virtue, në të cilin thotë se ndryshimet ekonomike dhe
intelektuale të këtyre dy shekujve të fundit kanë sjellë
“kolapsin e një rendi shoqëror të qëndrueshëm në të cilin
individi gjeti kuptim brenda kontekstit të komunitetit dhe
traditave. Shoqëria u shkatërrua, e bashkë me të çdo ide
koherente e moralit. Ajo që mbeti ishte emocioni privat i
maskuar si moralitet.”
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Në një tekst interesant, Shën Agustini thotë se nuk ekziston asnjë lloj
feje që të mos mbledhë njerëzit nëpërmjet riteve të jashtme, të
dukshme dhe të përbashkëta. Kjo konfirmohet nga Emile Durkheim, i
njohur si “ati i sociologjisë së besimit”. Me fjalë të tjera, feja nuk
është kurrë një çeshtje personale e ngushtë dhe e brendshme. Ajo ka
gjithmonë dhe nevojë për hapësira shoqërore.
Sigurisht, feja ka një rol shumë të rëndësishëm në formimin e
karakterit në angazhimin për të mirën e përbashkët. Jetojmë në një
shoqëri që e quan veten “pluraliste”. Nga vetë natyra e pluralizmit,
pritet një qëndrim më i madh tolerance. Por në të vërtetë kemi parë
dhe po shohim përsëri forma të reja intolerance: ajo që ka ndodhur
në shumë vende gjatë këtyre viteve të fundit janë prova të një
intolerance etnike dhe fetare. Kur koncepti i së mirës së
përbashkët është në krizë, atëherë edhe bashkëjetesa në
shoqëri futet në krizë. Një shoqëri pluraliste nënkupton një
shoqëri me një bazë morale e kulturore, me qëllim që të
jetë një bashkësi e cila të përqafojë bashkësi të ndryshme.
Feja jonë ka një rol të veçantë në ndërtimin e bashkësisë njerëzore.
Është një forcë e veçantë e cila i bashkon njerëzit, jo vetëm duke i
treguar atyre dinjitetin e vërtetë dhe thirrjen e përbashkët, por edhe
duke i përgatitur ato drejt kërkimit të vlerave të vërteta dhe me një
ndjenjë përgjegjshmërie për të mirën e përbashkët. Me të drejtë,
Rabbi Jonathan Sacks pohon se “besimet fetare janë strukturat e
jetës sonë të përbashkët. Në simbolet e ceremonitë e tyre, çdo njeri
gjen bashkimin me të tjerët duke ndarë të kaluarën, të ardhmen dhe
impenjimin midis tyre.”
BESIMET FETARE SI BAZA TË VLERAVE TË VËRTETA
Lëvizjet e ndryshme të viteve 1960, si: hippies, beatniks dhe të
studentëve të Parisit ishin kundërpërgjigje ndaj modernizmit me
shpresën për ta humanizuar atë. Por, fatkeqësisht, postmodernizmi
nuk ka mundur t’i japë një fizionomi më njerëzore shoqërisë. Si
mund të flitet për vlera të rëndësishme si: dinjiteti i personit
njerëzor, e vërteta, drejtësia, paqja, dashuria, solidariteti dhe liria kur
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mungon baza fetare, çka do të thotë pavarësisht nga dimensioni
shpirtëror i njeriut? Sepse të gjithë këto vlera janë vlera shpirtërore,
çka do të thotë se njeriu nuk është thjesht hylos, materie. Në vitin
1830, Alexis de Toqueville shkruan se ishte feja që i kishte mësuar
amerikanët “artin e të qënurit i lirë”.
E këtu bëhet fjalë për rolin profetik të fesë. Profet nuk është ai që
parashikon të ardhmen, por ai që në të tashmen predikon vlerat e
vërteta në kundërshtim me ato false të një bote pa shpirt. Më lejoni
këtu t’i drejtohem predikimit të famshëm të një meshtari domenikan,
Antonio Montesinos, në vitin 1511 në Amerikën latine e saktësisht në
ishullin Hispaniola (sot e quajtur Santo Domingo dhe Haiti). Po
komentonte fjalët e profetit Isaisë: “Përgatisni rrugët e Zotit”. Në
kishë ndodhej një kongregacion spanjoll që përfshinte shumë fisnikë
spanjollë, njerëz të cilët kishin shkuar në atë tokë të re për t’u
pasuruar, ndërsa trajtonin me mizori vendasit që banonin në atë
ishull.
Montesinos u thotë: “Më thoni, me ç’të drejtë dhe me çfarë drejtësie i
mbani këta vendas në një skllavëri të tmerrshme dhe mizore? Me
çfarë autoriteti i shpallni luftë këtij populli, i cili po jetonte në qetësi e
paqe në vendin e tij? Pse po i shkatërroni me një mizori të paparë
deri më sot? Po vdesin, ose, më mirë, po i vrisni për t’u pasuruar
gjithnjë e më shumë me ar! Mos këta nuk janë njerëz? Nuk kanë
shpirt edhe ata? A nuk e keni për detyrë t’i doni ashtu siç doni veten
tuaj?” Në një nga diskutimet e para pas zgjedhjes në postin e tij si
President, Rexhep Mejdani ka theksuar se është shumë e
rëndësishme të rizbulosh vlerat shpirtërore të kësaj shoqërie.
Dhe po mbyll me këtë vërejtje të Kardinalit Ratzinger, i cili, duke
folur për rolin e Kishës Katolike në botën e sotme, tha:
“Ndoshta njerëzit mund të perceptojnë që kundër ideologjisë së
banalitetit e cila sundon botën, është e nevojshme një
kundërvënie në të cilën Kisha mund të jetë e kohës, pikërisht
duke qenë jo e kohës, duke kundërshtuar atë çka thonë të
gjithë. Kishës i takon roli i njëkundërshtimi profetik dhe ajo
duhet të ketë guximin për këtë. Është pikërisht guximi i së
vërtetës, në realitet, forca e saj e madhe.”
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Kishë, çfarë thua ti për veten?
Koncili II i Vatikanit: domethënia e tij për Kishën dhe për botën.
Ishte një ditë e veçantë ajo ditë e 11 tetorit 1962. Tërë bota katolike
kishte ngulur sytë mbi Romë, ku, në kishën më të madhe në botë,
ishin grumbulluar ipeshkvijtë nga të gjitha anët e botës për një
ngjarje që për pesëdhjetë vjet ka pasur një ndikim shumë të madh.
Ishin gjithsej mbi 2900 ipeshkvinj. Në fjalimin e tij, Papa Gjoni XXIII
tha:
“E ndriçuar nga drita e këtij Koncili, shpresojmë se Kisha do të
rritet me pasuri shpirtërore dhe, duke arritur gjallërinë e
energjive të reja, do të hedhë një shikim të sigurt ndaj kohërave të
ardhshme. Duke ngritur, nëpërmjet këtij Koncili Ekumenik,
pishtarin e së vërtetës katolike, Kisha Katolike dëshiron të
dëftohet si nënë plot dashuri ndaj të gjithëve, dashamirëse, e
durueshme, e mëshirshme dhe bamirëse ndaj vëllezërve të ndarë
prej saj. Koncili që po fillon ngrihet në Kishë si një ditë e
shndritshme me një dritë të shkëlqyeshme. Ende është agimi, por
tashmë rrezet e para të diellit që po lind janë duke prekur
shpirtrat tanë. Gjithçka këtu frymëzon shenjtëri, nxit ngazëllim.”
Në mbrëmje të po asaj ditë të paharrueshme, në sheshin e Shën
Pjetrit, u organizua një lutje me pishtarë. Në fund të takimit, Papa
Gjoni XXIII ka përshëndetur besimtarët e pranishëm dhe, me
thjeshtësinë karakteristike të tij, e mbaroi kështu fjalimin e tij:
“Kur të ktheheni në shtëpi do të gjeni fëmijët tuaj. Përqafojini dhe
thojuni: Ky është përqafimi i Papës. Ndoshta do të shihni një lot
që duhet ta fshini. Kini një fjalë ngushëllimi për ata që vuajnë. Të
pikëlluarit le të dinë se Papa është më bijtë e tij veçanërisht në
orët e trishtimit dhe të hidhërimit. Së fundi e mbi të gjitha, duam
të kujtojmë lidhjen e dashurisë dhe duke kënduar, duke psherëtirë
ose duke qarë, por gjithmonë plot besim në Krishtin, i cili na
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ndihmon dhe na dëgjon, le të ecim përpara në shtegtimin tonë me
qetësi dhe besim.”
Nuk është e mundur, në një fjalim kaq të shkurtër, të flas për të gjitha
pikat kryesore të mësimit të Koncilit. Prandaj kam vendosur të
kufizohem në dy pika që më duken më të rëndësishme për të gjithë
ne, sepse të gjithë ne jemi anëtarë të asaj familjeje të madhe që është
Kisha e Krishtit. E do të flas, së pari, për jetën tonë në Kishë, e, së
dyti, për marrëdhënien e Kishës me mbarë shoqërinë njerëzore.
JETA JONË NË KISHË
Në Koncilin, Kisha nuk është përkufizuar si “shoqëri e përsosur”,
ashtu si për shumë kohë kishte qenë përkufizuar.
Kisha nuk paraqitet as si
një piramidë, ku në majë
është Papa dhe ipeshkvijtë
dhe në bazë ka besimtarët
laikë, por paraqitet si një popull, ku hierarkia, domethënë Papa,
ipeshkvijtë dhe meshtarët, janë në shërbim të të gjithë popullit, sipas
shembullit të Krishtit, Bariut të mirë, i cili erdhi jo për të qenë i
shërbyer, por për të shërbyer. Kisha nuk paraqitet as si një kuti e
mbyllur, brenda së cilës ka besimtarët katolikë, por të gjithë të tjerët
janë krejt jashtë kësaj kutie, por paraqitet si bashkësia e Krishtit, me
të cilën kanë marrëdhënie edhe të krishterët e tjerë, madje edhe
besime të tjera.
Kisha është mister, që pasqyron
misterin e Krishtit Hyj dhe njeri,
i dukshëm dhe i padukshëm.

Një nga qëllimet kryesore që e kishin shtyrë Papa Gjonin XXIII për të
thirrur Koncilin ishte pikërisht bashkimi i të krishterëve – çka quhet
“Ekumenizmi”. Kisha Katolike ka një marrëdhënie të veçantë me të
krishterët e tjerë (ortodoksë, anglikanë, protestantë). Të gjithë të
krishterët shpallin të njëjtin Zot Jezu Krisht. Të gjithë pranojnë
Fjalën e Zotit që gjendet në Shkrimin Shenjt. Të gjithë pranojnë të
njëjtin sakrament të pagëzimit dhe kremtojnë eukaristinë.
Kisha Katolike ka marrëdhënie edhe me besime të tjera (këtu
përmendin në veçanti hebrenjtë dhe myslimanët). Dhe sot, në këtë
botë të sunduar nga frika e terrorizmit dhe e fondamentalizmit fetar,
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kemi më shumë nevojë që të gjitha besimet të bashkëpunojnë për një
shoqëri ku të sundojë drejtësia dhe paqja, të gjitha besimet të
angazhohen për të mbjellë dhe për të mbrojtur jetën, familjen, të
drejtat njerëzore dhe vlerat e vërteta të dashurisë dhe solidaritetit.
Është folur shumë, gjatë Koncilit, për besimtarët laikë. Sepse të gjithë
të pagëzuarit, në saje të pagëzimit, janë të thirrur për shenjtëri. Në
fakt, në shumë letra të tij shën Pali u drejtohet besimtarëve me
titullin “të shenjtër”. Për shumë kohë ndoshta kishim përshtypje se
thirrja për shenjtëri ishte një monopol për meshtarët dhe
rregulltarët. Por, si ka thënë Tertulliani, “i krishteri është një Krisht
tjetër”. Prandaj të gjithë besimtarët laikë janë pjesëmarrës në
misionin e Krishtit prift, sepse flija e Besëlidhjes së Re është vetë
personi ynë dhe çdo besimtar, nëpërmjet pagëzimit, u bë Tempull
shpirtëror. Të githë besimtarët laikë janë pjesëmarrës në misionin e
Krishtit profet, sepse secili është i thirrur, veçanërisht nëpërmjet
krezmimit, të dëshmojë Jezu Krishtin në botë. Të gjithë besimtarët
laikë janë pjesëmarrës në misionin e Krishtit mbret, sepse Krishti
mbretëron me dashuri dhe çdo besimtar është i nxitur të ndërtojë një
botë të re, duke zbatuar urdhrin e dashurisë e duke kryer vepra
bamirësie. Ja pse Koncili ka folur me këmbëngulje për apostullatin e
laikëve. Kemi nevojë për besimtarë që kuptojnë thirrjen e tyre për të
qenë bashkëpunëtorë me ne. Është nder i madh për ju të jeni apostuj
të Krishtit në botë, duke shpallur ungjillin e Krishtit me shembullin e
jetës, me fjalë, me vepra. Ju jeni dora jona e djathtë. Gëzohuni kur
meshtari ju kërkon për ndonjë punë për Kishën.
Në Dekretin mbi Mbarështimin Misionar të Kishës, Koncili ka thënë
se plani shpëtimtar i Hyjit nuk mund të mbyllet e të kufizohet në
brendësinë e zemrës së njeriut. Prandaj edhe Papa Benedikti, në
Letrën me të cilën ka shpallur Vitin e Fesë, ka theksuar se feja duhet
të shprehet, të kremtohet. Është absurd qëndrimi i atyre besimtarëve,
të cilët shfajësojnë vetveten se nuk vijnë kurrë në kishë duke thënë:
“Fenë e kam në zemër”! Ja pse, në fakt, dokumenti i parë i shpallur
nga Koncili ishte Kushtetuta mbi Liturgjinë. Atje u vendos se
pjesëmarrja e besimtarëve në Liturgji duhet të jetë e plotë, e

98

vetëdijshme dhe aktive. Prandaj u vendos që gjuha e Liturgjisë të mos
jetë gjuha latine, por gjuha që e flet populli.
Dëshiroj t’u referohem
edhe dy paragrafëve të
rëndësishëm të Kushtetutës
së Liturgjisë. I pari është
paragrafi ku flitet për
pranitë e ndryshme të
Krishtit. Krishti është i pranishëm në Kishën e vet në Fjalën e tij,
sepse është Ai që flet kur Shkrimi Shenjt lexohet në Kishë. Është i
pranishëm kur Kisha lutet dhe këndon, sepse Ai premtoi: “Ku ka dy
apo tre të bashkuar në emrin tim, unë jam në mesin e tyre”. Është i
pranishëm në sakramentet, sepse, siç thotë shën Augustini, kur njëri
pagëzon, është Krishti që pagëzon. E mbi të gjitha, Krishti është i
pranishëm në eukaristinë e shenjtë, nën dukjet e bukës dhe të verës.
Liturgjia është gjuha e besimit
tonë, ndaj duhet t’i afrohemi
Hyjit në mënyrë që lavdia jonë
të jetë me të vërtetë një dialog
me Zotin.

Paragrafi tjetër është ai që flet për sakramentet. Bëhet fjalë për
qëllimin e trefishtë të sakramenteve: shenjtërimi i njeriut, ndërtimi i
Kishës dhe nderimi i Hyjit. Atëherë njeriu shenjtërohet nëpërmjet
sakramenteve. Kisha ekziston në saje të sakramenteve, kështu që nuk
ka Kishë pa sakramente, as ka sakramente pa Kishë. Dhe Zoti do që
ne t’i afrohemi jo vetëm në lutjet tona private, por edhe më shumë në
mbledhjen liturgjike. Pastaj paragrafi vazhdon duke thënë se
sakramentet jo vetëm nënkuptojnë fenë, por edhe, nëpërmjet fjalëve
dhe sendeve, e ushqejnë, e forcojnë dhe e shprehin. Ky është një
pohim shumë i rëndësishëm dhe dëshiroj që të gjithë ju ta kuptoni
mirë. Së pari, sakramentet presupozojnë fenë. Ja pse, veçanërisht pas
Koncilit, kërkojmë katekezë para pranimit të sakramenteve. Dhe
katekeza nuk është thjesht të mësosh një libër, disa formularë ose
disa lutje. Krishtërimi nuk është një ideologji, por është njohja e
personit të gjallë të Krishtit.
Përgatitja për sakramentet
nuk është të mësosh diçka mbi
Krishtin, por është një ecje me
Krishtin.
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Sakramentet e ushqejnë dhe
e forcojnë fenë: feja jonë
vyshket nëse nuk ushqehet
dhe forcohet me sakramen-

tet. Së fundi, sakramentet e shprehin fenë. Feja duhet domosdoshmërisht të shprehet në mënyrë të dukshme, të jashtme dhe
komunitare. Njeriu patjetër duhet të shprehë konkretisht ndjenjat e
veta të brendshme. Dhe kjo vlen edhe për përmasën fetare të jetës së
tij. Me fjalë të tjera, i krishteri duhet t’u afrohet sakramenteve. Pa
sakramente është i krishterë vetëm me emër.
MARRËDHËNIA E KISHËS ME SHOQËRINË NJERËZORE
Këtu bëhet fjalë veçanërisht për dokumentin më të gjatë të Koncilit,
të miratuar në ditën e fundit të Koncilit, e që sigurisht është ndër
dokumentet më të rëndësishme. Është Kushtetuta Baritore mbi
Kishën në Botën Bashkëkohore, e cila i përgjigjet pyetjes së botës:
“Kishë, çfarë thua ti për veten?” Ishte dashur që Koncili t’i fliste edhe
botës dhe të përshkruante marrëdhëniet e Kishës me botën. Kisha në
dhe për botën dhe jo kundër botës. Qëllimi i dokumentit shprehet në
n. 10: “për të shndritur misterin e njeriut dhe që të bashkëpunojmë
në kërkimin e zgjidhjeve në pyetjet e ngutshme të kohës sonë”.
Qysh nga fillimi thuhet se dokumenti u drejtohet “të gjithë njerëzve”
dhe shikon botën dhe kulturën bashkëkohore me optimizëm,
megjithatë nuk mungon të flasë për problemet e mëdha që po
përballon njeriu në botën e sotme.
Cilësia kryesore e botës së sotme është ndryshimi i shpejtë. Procesi i
ndryshimeve po bëhet vazhdimisht më i shpejtë. Por ky ndryshim
shkakton më shumë pabarazi, për shembull mes të pasurve dhe të
varfërve. Ndërsa gjendja e gruas ende është shumë përulëse në vende
të ndryshme. Ndryshimi sjell rritjen e diturisë dhe të fuqisë e ka
pasoja jo vetëm për shoqërinë, në përgjithësi, por edhe për individin:
e bën dyshues (edhe për sa i përket fesë), të pakënaqur, duke kërkuar
më shumë.
Të gjitha këto ndryshime po çojnë botën drejt një krize: “para saj
hapet rruga e lirisë dhe e robërisë, përparimit dhe të prapësimit,
vëllazërimit ose të urrejtjes” (9). Megjithatë jemi të bindur se
“Krishti, i cili ka vdekur dhe është ngjallur për të gjithë, me Shpirtin e
tij i jep njeriut dritën dhe forcën për t’iu përgjigjur thirrjes së tij të
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lartë. Kisha beson se në Zotin e saj dhe Mësuesin gjendet çelësi dhe
qendra si dhe caku i mbarë historisë njerëzore” (10).
Një ide themelore e të gjithë Kushtetutës Baritore mbi Kishën në
Botën Bashkëkohore është bindja se “Populli i Zotit dhe njerëzimi, i
cili përfshin edhe këtë popull, i shërbejnë në mënyrë të ndërsjelltë
njëri-tjetrit” (11). Prandaj Kushtetuta vë shumë në dukje dinjitetin e
personit njerëzor. Çfarë është njeriu? Nuk mund t’i përgjigjemi kësaj
pyetjeje duke mohuar ekzistencën e Hyjit, ose pa iu referuar Krishtit,
njeriut të përsosur (22). Dinjiteti i njeriut bazohet mbi faktin se ai
“është i thirrur në bashkim me Hyjin” (19). Përnjëmend, njeriu “qe
krijuar në përngjasim të Hyjit” (12). Mishërimi i Birit të Hyjit,
domethënë misteri i Birit të Hyjit që mori natyrën tonë njerëzore, ka
shtruar edhe një themel të ri për dinjitetin e veçantë të çdo njeriu, në
mënyrë që në çdo njeri të mund të shohim fytyrën e Krishtit. Njeriu
është pajisur me ndërgjegjen, që është “thelbi më intim dhe
shenjtërorja e njeriut” (16). Ndërgjegjja përfshin përgjegjësinë dhe
përgjegjësia përfshin lirinë.
Kushtetuta kërkoi të mbrojë dhe të përparojë dinjitetin burimor të
martesës dhe vlerën e saj të lartë dhe të shenjtë (47). Mund të
theksojmë disa shenja pozitive të gjendjes së martesës në botën e
sotme. Për shembull lëvizja për përparimin e gruas ka ndihmuar për
një shqyrtim të martesës si bashkim i dy personave të barabartë. Por
nuk mungojnë as shenjat negative. Në shumë mjedise, martesa nuk
vlerësohet më si një bashkim i shenjte dhe i përjetshëm, por vetëm si
një kontratë që mund të zgjidhet kur duan bashkëshortët, me
divorcin. Koncili vëren se “denjësia e këtij institucioni nuk shndrit
gjithkund e gjithnjë me të njëjtën qartësi” dhe përmend disa rreziqe
(47).
Më pas, Koncili jep një përkufizim të martesës që thekson dashurinë
martesore e marrëdhëniet mes të martuarve (48-49). Martesa është
një bashkësi dashurie, që për të krishterët është sakrament dhe
pasqyrim i bashkimit të Krishtit dhe Kishës. Martesa ka si qëllime
kryesore dashurinë dhe lindjen e fëmijëve.
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Atëherë Koncili jep disa këshilla praktike dhe shumë të rëndësishme.
Flet me këmbëngulje mbi një pikë shumë praktike: liri që
domosdosmërisht kërkohet për martesën: “Detyra e prindit apo
kujdestarit është të udhëheqin të rinjtë, duke i këshilluar urtësisht
kur të formojnë familjen, kurse ata duhet të dëgjojnë me kënaqësi,
por gjithnjë do të ruhen që mos t’i shtyjnë me zor në mënyrë të
drejtpërdrejtë apo të tërthortë të martohen apo të zgjedhin me kë të
martohen” (52). Më parë kishte thënë: “Mjerisht këto të drejta
themelore personale ende nuk janë gjithkund të siguruara, si për
shembull kur femra pengohet që të zgjedhë lirisht burrin” (29).
Fatkeqësisht, deri më sot, pesëdhjetë vjet pas Koncilit, ende
ekzistojnë situata të tilla.
Koncili vëren zhvillimin e shkencave psikologjike, shoqërore dhe
historike, si edhe lëvizje si industrializimi dhe urbanizimi (54); për
më tepër, është duke lindur një humanizëm i ri, “në të cilin njeriu
përcaktohet, më së pari, sipas përgjegjësisë ndaj vëllezërve dhe ndaj
historisë” (55). Autoriteti duhet “të sigurojë mjetet për nxitjen e jetës
kulturore për të mirën e të gjithëve, por edhe të pakicave kombëtare
të çdo shteti” (59). Të gjithëve “do t’u sigurohen kushtet e punës që
nuk i pengojnë, por do t’i nxisin në kulturën e tyre njerëzore” (60).
Koncili thekson dinjitetin e punës njerëzore. Sepse puna e njeriut, e
kryer me përgjegjësi, ka shumë vlerë kur ndihmon për përparimin
njerëzor e shoqëror. Nga ana e saj, Kisha, “edhe pse s’ka gjithmonë
përgjigje të gatshme në çdo pyetje, dëshiron të ndërlidhë dritën e
Zbulimit me dijen profesionale të të gjithëve për të ndriçuar rrugën,
të cilën është duke ndjekur njerëzimi” (33).
Duke folur për pabarazi mes njerëzve, thuhet se bashkëkohësit tanë
janë të bindur “se mundësitë teknike dhe ekonomike, që bota e sotme
i ka në dispozicion, mund dhe duhet të ndreqin këtë gjendje të mjerë”
(63). Reforma ekonomike e shoqërore janë të nevojshme; dhe
gabojnë ata që kundërshtojnë reforma të tilla “në emër të kuptimit të
gabueshëm të lirisë” dhe ata “që sakrifikojnë të drejtat themelore të
individëve dhe të grupeve në favor të organizatës kolektive të
prodhimtarisë” (65). Puna e njeriut duhet të vlerësohet dhe punëtorët
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mos të bëhen robërit e punës së tyre (67). Punëtorët kanë të drejtë të
organizohen në sindikata, të cilat do t’i përfaqësojnë që të mbrohen
dinjiteti dhe të drejtat e tyre(68).
Të krishterët duhet “të bashkëpunojnë me të gjithë njerëzit për
përforcimin e paqes midis tyre në drejtësi dhe në dashuri dhe që të
përgatitet çka nevojitet për paqe” (77). Është rritur shumë prodhimi i
armëve të tmerrshme; prandaj duhet “të vështrojmë rishtas pyetjen e
luftës nga një aspekt krejtësisht të ndryshëm” (80). “Gara në armatim
është një prej plagëve më të rënda të njerëzimit dhe dëmton në
mënyrë të padurueshme të varfërit” (81). Është i ngutshëm
bashkëpunimi ndërkombëtar më i madh, për të shmangur rrezikun e
luftës (83), për të plotësuar nevojat, si: ushqim, shëndetësi, edukim,
punë dhe nevojat e popujve në zhvillim, e të mërguarve, etj (84).
Popujt e zhvilluar kanë detyrë të ndihmojnë popujt në zhvillim (86).
Këtu besoj se duhet të theksoj ato fjalë: “përforcimi i paqes në
drejtësi”. Pali VI dhe Gjon Pali II kanë përsëritur atë parim: “Nëse do
paqen, angazhohu për drejtësi”. Kisha duhet të bëhet zë për ata që
janë pa zë: të bëhet zëri i të mënjanuarve dhe i viktimave të
padrejtësisë. Shpeshherë viktimat e para të një sistemi politik të
korruptuar dhe të padrejtë janë më të dobëtit dhe më të varfërit. Të
fortët dhe të pasurit gjithmonë kanë mundësi të korruptojnë dhe të
fitojnë çka të duan, ndërsa të dobëtit e të varfërit s’kanë asnjë
mundësi të tillë. Baritorja e Kishës, duke i bërë jehonë mesazhit të
profetit Amos, duhet të ndjekë shembullin e Jezusit dhe të zbatojë
udhëzimet e Letrës së shën Jakobit. I krishteri nuk mund të mbetet
indiferent përpara situatave të korrupsionit dhe të padrejtësisë, aq
më shumë nuk duhet të bëjë asnjë kompromis me korrupsionin dhe
padrejtësinë.
PËRFUNDIM
Mbaroj duke bërë disa apele të veçanta. Së pari, u bëj apel atyre që
ende nuk e kanë njohur Krishtin, por janë duke kërkuar të vërtetën,
që me zemër dhe mendje të çiltër ta kërkojnë dhe ta gjejnë. U bëj apel
atyre që quhen katolikë, ndërsa në fakt nuk janë as të pagëzuar, që të
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kenë vullnet të mirë të futen në rrugën e së vërtetës dhe të bashkohen
me Krishtin e të bëhen anëtarë të Kishës Katolike në saje të
pagëzimit.
U bëj apel atyre që janë të pagëzuar, por kanë humbur atë entuziazëm
që prej shumë kohësh i ka çuar drejt ujërave të pagëzimit, që ta
rigjejnë atë entuziazëm dhe t’i afrohen Krishtit, i cili i pret me duar të
hapura. U bëj apel atyre që janë të pagëzuar dhe ndoshta vijnë
rregullisht në kishë, por sjellja e tyre tregon një divorc mes fesë dhe
jetës, që të kuptojnë dinjitetin dhe përgjegjësinë e tyre, të jenë
dëshmitarë të vërtetë e besnikë të Krishtit që ua ka besuar këtë
mision.
Dhe, së fundmi, ju bëjmë apel të gjithë juve, që po lexoni këtë shkrim,
që keni takuar Krishtin, i cili na ushqen me Fjalën dhe me Trupin e
Tij.
Le t’i tregojmë botës se vetëm
Ju vini në Kishë, por mos rrini
Krishti është rruga jonë,
në Kishë: duhet të dilni e t’i
vetëm ai është e vërteta jonë,
shpallni botës Lajmin e Mirë
vetëm ai na dhuron jetën.
që shpallet brenda murëve të
Kishës.
Nuk është një rrugë qorre,
por një rrugë e ndriçuar që ta shohim të vërtetën, një rrugë që na çon
drejt jetës. Le t’i tregojmë botës se ka një shpresë të vërtetë për
njeriun e sotëm, i cili njeh brenda vetvetes një boshllëk të madh që e
çon drejt dëshpërimit ose drejt tekave që nuk janë veç maskë për të
fshehur një fytyrë të dëshpëruar. Dhe le t’i tregojmë botës se ka një
gëzim të vërtetë, të ndryshëm nga gëzimi që shumë njerëz të sotëm e
kërkojnë në drogë ose në gjëra të tjera të kota.
Le t’i tregojmë botës se jemi të lumtur, shumë të lumtur, sepse
Krishti na ka thirrur, shumë të lumtur sepse kemi pranuar ftesën e tij
për ta ndjekur, shumë të lumtur, sepse kemi pranuar fjalën e tij
çliruese, shumë të lumtur, sepse jemi bashkuar personalisht me të,
nëpërmjet sakramentit të pagëzimit, që është sakramenti i fesë. Dhe
jemi të vendosur të vazhdojmë ecjen tonën në këtë rrugë. Nëpër
Krishtin, me Krishtin dhe në Krishtin.
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“Çkado bëtë për njërin ndër
këta vëllezërit e mi më të vegjël,
e bëtë për mua”(Mt 25).
Zgjedhja e Kishës për të varfërit në Shqipëri.
Të gjithë ata që kanë sadopak familjaritet me besimin e krishterë
mund të vërejnë lehtë se, sipas Shkrimit të Shenjtë apo Biblës, Hyji
zbulohet në varfëri, në të varfërit dhe nëpërmjet të varfërve.
VARFËRIA DHE TË VARFËRIT NË MENDIMIN BIBLIK
Në çdo shoqëri, të varfërit kanë qenë dhe ende janë ajo pjesë e
njerëzimit që është më e pambrojtur, më e mënjanuar dhe më e
abuzuar. Një situatë e tillë është krejt në kundërshtim me atë dinjitet
që gjendet brenda çdo njeriu. Tregimi mbi krijimin në Bibël na
dëshmon se njeriu është krijuar në përngjasimin e Hyjit, e prandaj
çdo njeri, pavarësisht nga gjendja e tij shoqërore, ka një dinjitet të
pazëvendësueshëm, sepse mbart në vetvete imazhin e Hyjit. Për këtë
arsye, në Librin e Fjalëve të Urta lexojmë: “Kush e përbuz skamnorin
poshtëron Krijuesin e tij” (17, 5); dhe: “Mos u dëfto i mujshëm me
skamnorin, sepse është i varfër, as mos e ndrydh të papasurin në
pleqëri, sepse vetë Zoti do ta marrë në dorë çështjen e tyre” (22, 2223).
Prandaj Bibla tregon një interes të veçantë për të varfërit. Hyji i
mbështet dhe në Librat e Levitikut dhe të Ligjit të Përtërirë, në
Besëlidhjen e Vjetër, lexojmë se Zoti, nëpërmjet Moisiut, i dha
popullit shumë ligje rreth mirësjelljes ndaj të varfërve. Profetët i kanë
mbrojtur të varfërit dhe kanë parashikuar se Mesia do të ruajë të
drejtat e tyre.
A mos, mbrojtësi i madh i të varfërve dhe profeti i madh i drejtësisë
shoqërore, me fjalë shumë të forta ka qortuar ata që i shfrytëzonin të
varfërit: “Dëgjoni këtë ju që e shtypni skamnorin, që shfrytëzoni
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nevojtarët e vendit, ju që thoni: ‘Kur do të kalojë hëna e re, që të
mund t’i shesim mallrat, edhe e shtuna e të mund të shesim grurë? Të
zvogëlojmë masën e të shtojmë siklin, të përdorim peshore të
rrejshme, për t’i blerë skamnorët me para, të vobektin me një palë
këpucë, t’i shesim edhe të hedhat e grurit?’ Zoti përbetohet me nderin
e Jakobit: “Askurrë s’do t’i harroj veprat e tyre!” (8, 4-7).
Megjithatë, siç përmendet edhe më lart, “Hyji zbulohet në varfëri, në
të varfërit dhe nëpërmjet të varfërve”. Ashtu ka vepruar Zoti në
Besëlidhjen e Vjetër. Ashtu ka vepruar edhe në Besëlidhjen e Re. Në
Nazaret, për të cilin thuhej: “A mund të dalë gjë e mirë nga Nazareti?”
(Gjn 1, 46), gjeti një vajzë të fejuar me një marangoz dhe e zgjodhi që
të bëhej nëna e shpëtimtarit, të cilit do t’i vihej emri ‘Jezus’. Jezusi, i
parashikuar për të qenë ‘mbret’ dhe ‘shpëtimtar’, lindi jashtë vendit
të tij, madje jashtë çdo shtëpie, në një shpellë në Betlehm. Më vonë,
në vendin e vet, Nazaretin, e përbuznin, sepse ishte biri i një
marangozi. Në jetën e tij, duke zbatuar misionin e tij publik, as kishte
ku ta mbështeste kryet. Vdiq sikur të ishte një kriminel, i gozhduar
mbi një kryq. Në predikimin e tij tha se kishte ardhur për t’ua
shpallur ungjillin të varfërve, madje tha se pikërisht kjo (domethënë
shpallja e ungjillit të varfërve) ishte shenjë se me të vërtetë ishte
Mesia shpëtimtar.
Mbretëria e Hyjit ishte tema qendrore e predikimit të tij. Asgjë s’ka
vlerë në krahasim me Mbretërinë. Varfëria është një kusht thelbësor,
pra, është edhe lumturia e parë: “Lum skamnorët në shpirt, sepse e
tyre është Mbretëria e Qiellit”.
VARFËRIA UNGJILLORE DHE VARFËRIA SOCIALE
Por çfarë do të thotë kjo “varfëri në shpirt”? Kjo varfëri që Jezusi e
vuri si kusht për të hyrë në Mbretërinë e Qiellit ka qenë keqkuptuar
shumë nga Karl Marx. Atëherë është shumë e rëndësishme të
dallojmë “varfërinë ungjillore”dhe “varfërinë sociale”. Çfarë është,
pra, “varfëria ungjillore”, apo, si cilësohet nga Ungjilli i Mateut,
“varfëria në shpirt”?
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Së pari është dituri. Në shëmbëlltyrën e thesarit të fshehur në
fushë përshkruhet qartë kjo
dituri: njeriu që gjen këtë thesar bëhet i gatshëm të shesë gjithçka që
ka, për ta blerë atë fushë. I varfëri në shpirt është mjaft i urtë për të
vlerësuar pasurinë e vërtetë, që është Mbretëria e Hyjit. Në krahasim
me të, gjithçka ka vetëm vlerë relative.
Së dyti, varfëria ungjillore është shkëputje: shumë lehtësisht mund të
bëhet skllav i pasurisë. Krishti është dëftuar shumë i urtë kur
foli për paranë si një mjet që mund të bëhet “zot” për
njeriu dhe tha se “askush s’mund t’u shërbejë dy zotërinjve". Nuk mund t’i shërbeni Hyjit dhe pasurisë.” Faktikisht,
eksperienca na tregon qartë se lakmia për t’u pasuruar mund të bëhet
burimi i shumë të këqijve të tjera. Pse ekziston droga? Pse ekziston
prostitucioni? Vetëm sepse ka njerëz që duan të pasurohen duke
përhapur drogën, ose duke shitur trupin e tyre në prostitucion. Çdo
gjë dhe çdokush përdoret ose manipulohet nga lakmuesi si mjet
përfitimi: bota, të tjerët, edhe vetë Zoti! Tundimi për të grumbulluar
pasuri është i madh ... dhe është e vështirë të futesh dorën në xhep
për t’u dhuruar të tjerëve çka ke fituar. Varfëria “në shpirt” na kujton
se Hyji është Zoti i të gjithëve. Ishte për këtë arsye që, në Besëlidhjen
e Vjetër, fermeri ishte i detyruar t’i flijonte Zotit frutat e para.
Së treti, varfëria ungjillore është liri për Mbretërinë e Qiellit.
Pikërisht sepse e liron njeriun nga ajo lakmi që mund ta mbyllë
zemrën për Zotin dhe për të afërmin. Pasuria dhe varfëria i
interesojnë Jezusit vetëm përderisa pengojnë apo nxisin hyrjen në
Mbretërinë Qiellore.
Mund të ketë të pasur të mirë Dhe vetë Jezusi duket se
kishte disa miq të pasur (si
dhe të varfër të këqinj.
Lazri e Jozefi i Arimatisë).
Varfëria ungjillore na bën të lirë nga lakmia dhe të lumtur, duke
përdorur dhuratat e Zotit. Ne jemi shërbëtorë, e duhet t’i përdorim
këto dhurata për të shërbyer.
Është aftësia për të dalluar
thesaret e vërteta.

Atëherë besoj se mund të vëreni se në fakt kjo varfëri ‘në shpirt’
dallohet nga varfëria si gjendje sociale. Krishti dhe Krishtërimi nuk e
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kanë miratuar varfërinë shoqërore. Në qoftë se Marx, do të kishte
lexuar me më shumë kujdes Ungjillin, ose Letrën e Shën Jakobit, ose
shkrimet e Etërve të shenjtë (si, për shembull, Shën Gjon Gojarti), do
të kishte bërë më shumë kujdes para se të kishte hedhur baltë mbi
Krishtërimin dhe të kishte akuzuar besimin si opiumi i popullit.
Në shëmbëlltyrën e pasanikut dhe të Lazrit të varfër Jezusi ka dënuar
sjelljen e pasanikut që mbeti indiferent përpara Lazrit të varfër.
Jezusi na ka paralajmëruar se në gjyqin e fundit do të na shpërblejë
apo ndëshkojë duke u bazuar në ndeshmërinë ndaj të uriturit, të
eturit, të zhveshurit, etj.
Ndërsa Shën Jakobi i qorton të pasurit me këto fjalë: “Kujdes, tani ju,
o pasanikë! Pasuria juaj u kalb dhe petkat tuaja i brejti tenja. Ja! Paga
që iu hëngrët punëtorëve që ju korrën arat, bërtet; dhe ofshama e
korrëtarëve arriti në veshët e Zotërisë së ushtrive! Jetuat mbi tokë
plot luks dhe u këndellet në ëndje të prujta, i ushqyet zemrat tuaja
për ditën e therjes! E dënuat, e vratë të drejtin: ai nuk ju
kundërshton” (Jak 5, 1-6). Dhe ishte Gjon Gojarti që tha: “Ushqe atë
që po vdes urie, sepse nëse nuk e ushqen, e vret”.
Varfëria ungjillore na fton të bashkëpunojmë për zbatimin e planeve
të Zotit. Pra ta dëgjojmë “britmën e të varfërve”: “Skamnorët i keni
gjithmonë me ju”, ka thënë Jezusi. Varfëria në shoqëri është shenjë se
plani i Zotit nuk po zbatohet; shenjë e një krize, fruti i padrejtësisë,
egoizmit, krenarisë. Prandaj asnjë person që merr ungjillin e Krishtit
seriozisht mund të mbetet indiferent përpara gjendjes së të varfërve.
DOKTRINA E KISHËS
Kur Jezusi tha: “Skamnorët i keni gjithmonë me vete” (Mt 26, 11), Ai
kështu i ka ngarkuar nxënësit e tij, domethënë Kishën e tij, me detyrë
të angazhohen efektivisht për të varfërit. Nga vetë thirrja dhe natyra e
saj, Kisha duhet të jetë jo vetëm mbështetësja, por edhe mbrojtësja e
të varfërve.
Prandaj Koncili i Vatikanit II, në Kushtetutën Baritore mbi Kishën në
Botën Bashkëkohore (Gaudium et Spes), në shumë mënyra ka
shprehur mendimin e Kishës në favor të të varfërve dhe të
pambrojturve. Më lejoni të citoj tri tekste nga ky dokument.
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Teksti i parë flet për të drejtat themelore që duhet të respektohen:
“Njeriu do të ketë në dispozicion gjithçka që i nevojitet në jetën
njerëzore siç është ushqimi, veshmbathja, e drejta për të
zgjedhur lirisht thirrjen në jetë dhe për të formuar familjen, e
drejta për edukim, punë, për vlerësim të mirë dhe nderim,
informime të ndryshme të nevojshme, e drejta e veprimit sipas
ndërgjegjes, për të mbrojtur jetën private si dhe e drejta për
liri, kuptohet edhe në jetën fetare” (n. 26).
Teksti i dytë flet më shprehimisht mbi detyrën për të respektuar
dinjitetin e njeriut dhe për t’u kujdesur për të varfërit:
“Koncili thekson nderin e njeriut; gjithkush duhet ta njohë të
afërmin pa dallim si ‘vetveten e dytë’ në të parin vend duke
pasur kujdes për jetën e tij dhe për mjete të nevojshme për një
jetë të denjë, që të mos jetë si ai pasaniku i cili s’ka pasur aspak
kujdes për Lazrin e varfër. Në ditët tona duhet të jemi afër,
shpejt dhe medoemos çdo njeriu dhe kur të ndeshemi, të jemi të
dobishëm me anë të ndihmës” (n. 27).
Dhe, në një tekst tjetër, theksohet çka më parë kishte mësuar Papa
Gjoni XXIII në Enciklikën Mater et Magistra mbi detyrat në nivelin
ndërkombëtar: “Që të mund të plotësohen kërkesat e drejtësisë dhe
të barazisë duhet që sa më shpejt të hiqen pabarazitë e mëdha
ekonomike, të cilat janë të lidhura me diskriminimin individual dhe
shoqëror, që sot ekzistojnë dhe po rriten nga dita në ditë” (n. 66).
Por të gjitha këto kërkojnë një kthim të zemrës që nuk mund të
kryhet vetëm nëpërmjet ndonjë ideologjie politike. Sistemet politike
mund t’i ndryshojnë strukturat, por jo zemrat. Vetëm besimi mund t’i
ndryshojë zemrat.
Kur një ditë Malcolm Muggeridge e pa Nënë Terezën në Kalkutë,
duke larë plagët e të gërbulurve, i çuditur i tha: “S’do të bëja diçka të
tillë as për një milion dollarë”, ajo i është përgjigjur: “As unë!” Po,
ishte besimi i fortë i saj që e udhëhiqte. Dhe Papa Benedikti XVI, në
Enciklikën Deus Caritas Est, thotë se “Bamirësia nuk është për
Kishën një asistencë shoqërore, e cila do të mund t’u lihej edhe të
tjerëve, por i përket natyrës së saj, është shprehje e vetë thelbit të saj,
nga e cila nuk mund të heqë dorë” (n. 25).
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SITUATA NË SHQIPËRI
Caritas është paraqitur në Shqipëri pothuajse menjëherë pas rënies
së komunizmit. Menjëherë është angazhuar në shumë mënyra për të
ndihmuar popullin më në nevojë. Situata e Shqipërisë në fillimin e
viteve ‘90 ka qenë e tmerrshme: një përqindje shumë e madhe e
popullsisë jetonte në varfëri ekstreme, infrastruktura ishte shumë
mbrapa (veçanërisht në fshatra: rrugët, spitalet, shkollat etj).
Sot situata në vend është përmirësuar shumë. Megjithatë, çdo
përparim ka sjellë me vete edhe disa pasoja të padëshiruara. Për
shembull, më kujtohet kur një person erdhi këtu në Shqipëri
menjëherë pas rënies së komunizmit dhe më tha: “Në Shqipëri nuk
mund t’i drejtohesh një të pasuri dhe t’i thuash: ‘Ndihmoje fqinjin
tënd që është i varfër’, sepse nuk ka të pasur”. Sot, përkundrazi,
shumë shqiptarë janë pasuruar shumë! Por çfarë ka ndodhur? Është
rritur shumë hendeku mes të pasurve dhe të varfërve dhe shumica e
atyre që dymbëdhjetë vjet më parë ishin të varfër, sot janë bërë
akoma më të varfër. Kostoja e jetesës ka vazhduar të rritet, ndërsa
pagat nuk janë rritur në mënyrë të përpjesëtueshme. Gjithashtu,
papunësia është akoma shumë e lartë.
Kur erdha në Shqipëri për herë të parë, për një vizitë të shkurtër, në
vitin 1993, kam pyetur një profesor: “A ndjehet shumë këtu problemi
i drogës?” M’u përgjigji: “Droga bëhet problem vetëm kur populli
është i pasur dhe ka mundësi ta blejë atë. Pra këtu nuk është problem
fare”. Por a mund ta themi këtë gjë edhe sot? Sigurisht që jo!
Qeveria demokratike në vitet ’90 kishte filluar tashmë procesin e
privatizimit dhe qeveritë e mëvonshme kanë ndjekur të njëjtën
politikë. Ky proces ka afruar më tepër Shqipërinë me Evropën
Perëndimore, por kjo ka krijuar probleme të reja, mbi të gjitha për
më të varfërit. Për shembull, shumë mjekë dhe mësues kanë kaluar
në sektorë privatë, duke lënë një boshllëk në sektorët publikë, i cili
është sektori më pranë për të gjithë, përfshirë të varfërit.
Kur kam kaluar për herë të parë Krishtlindjet në Shqipëri, m’u kujtua
sa shumë, në vendin tim, e qortonim popullin tonë që të mos e
kremtojnë këtë festë si viktimë konsumizmi dhe mendoja se në
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Shqipëri as kishte nevojë të bëhej fjalë për konsumizem: konsumi i
tepërt as që ekzistonte në Shqipëri. Por a mund të mendojmë kështu
sot? Sigurisht që jo! Si vendet e tjera ish-komuniste, e para gjë që ka
mësuar nga Evropa perëndimore ishte pikërisht konsumizmi.
Amerikani Francis Fukuyama deklaroi që etika e konsumimit ishte
pushteti i ri për zgjidhjen e konflikteve ideologjike. Tregjet ishin bërë
më tërheqës sesa politikanët; televizori me ngjyra është treguar më i
pushtetshëm se Manifesti komunist.
Kapitalizmi demokratik dhe individualizmi dalin mbi çdo ideologji.
Dhe këtë e kemi parë të verifikohet edhe në Shqipëri. Pak a shumë të
gjithë jemi bërë viktima të këtij mentaliteti, një mentalitet që mendon
vetëm për të sotmen, sigurisht jo pse është ndriçuar nga fjala e
Jezusit: “Mos u shqetësoni për të nesërmen, se çfarë do të hani…”,
por sepse është tërhequr nga filozofia e Oracios: Carpe diem (Gëzoju
të sotmes) dhe Quid sit futurum cras, fuge quaerere (Mos kërko çfarë
do të bëhet me të nesërmen). Konsumizmi është si një ungjill i ri për
njeriun e sotëm. Por njeriu duhet të ungjillëzohet me fjalën e Krishtit,
që na kujton se, ndërsa jemi duke ngrënë mirë në një restorant apo
në shtëpi, afër nesh është ai i varfëri që quhet Lazër, që dëshiron “të
ngihej me dromcat që bien nga tryeza” jonë!
Ende nuk dimë cilat do të jenë pasojat e krizës financiare globale për
popullin tonë shqiptar. Sigurisht se kjo krizë do të ketë pasoja edhe
për vendin tonë. Faktikisht, statistikat kanë dëftuar një rënie në
import dhe eksport.
“Skamnorët i keni gjithmonë me ju”, na thotë Jezusi edhe sot. Dhe
Kisha Katolike, veçanërisht por jo ekskluzivisht nëpërmjet Caritas
duhet të dëgjojë britmën e të varfërve, britmën e atij të shkreti që
quhet Lazër, i cili po kërkon pak dinjitet. Mund të jetë ai rom kundër
të cilit ende ka shumë paragjykime, apo ajo grua që rrihet nga burri i
saj, ose ai djalë i hedhur në mes të rrugës për të kërkuar pak lekë për
të blerë një copë bukë. Kushdo që të jetë, fytyra e tij gjithmonë
pasqyron fytyrën e Krishtit, i cili edhe sot thotë: “Isha uritur e më
keni dhënë të ha!”
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Si mund të hyj në dialog me ty
nëse nuk kam besim tek ti?
Politika e mirë është në shërbim të paqes 1.
Çdo vit, që nga viti 1968, Papa shpall një mesazh me rastin e Ditës
Botërore të Paqes. Ka qenë Papa Pali VI i cili ka vendosur që çdo vit
të kremtohet kjo ditë në ditën e parë të vitit. Dhe mesazhi ka
gjithmonë një porosi shoqërore.
Titulli i mesazhit për sivjet është: Politika e Mirë është në Shërbim të
Paqes. Mesazhi ka një përmbajtje shumë praktike. Mjaft të hedhim
një sy mbi titujt e paragrafëve. Për shembull: Sfida e Politikës së
Mirë, Virtytet Njerëzore për një Politikë në shërbim të të drejtave
njerëzore, Veset e Politikës, etj.
Por para se të filloj të komentoj mesazhin e Papës e shoh të dobishme
të them se as Papa, si autori i mesazhit, as unë në këtë ligjeratë, nuk
flasim si politikanë, por si barinj shpirtërorë. E ndiej të dobishme
këtë sqarim sepse nganjëherë na kanë qortuar të mos ndërhyjmë në
politikë. Ne nuk ndërhyjmë në politikë, por nuk mund të shmangim
detyrën tonë për të bërë të ditur mesazhin shoqëror të Biblës hebreokrishtere. Mjaft të kujtojmë porosinë e profetëve si Isaia dhe Amosi
(profeti i madh i drejtësisë shoqërore), Letrën e Jakobit, si edhe fjalët
e Jezusit, i cili, edhe pse “zemërbutë dhe i përvuajtur”, nuk ngurroi të
përdorte një fjalor të fortë përballë atyre që nganjëherë keqpërdornin
autoritetin e tyre duke abuzuar me më të dobëtit. Jemi në një vend
demokratik dhe Kushtetuta na garanton lirinë e fjalës. Dhe, në fakt,
nuk mund të ankohem: kam gëzuar gjithmonë këtë liri, edhe kur kam
folur, nën qeveritë e ndryshme, për disa anomali shoqërore, në
mbrojtje të të varfërve, të punëtorëve dhe, këto kohët e fundit, në
favor të studentëve.
1 Citimet

në këtë ligjëratë i referohen Mesazhit të Papa Françeskut për paqen, në
vitin 2019.
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Dua gjithashtu të bëj të qartë se as Bibla hebreo-krishtere, as tradita
teologjike e krishterë nuk idealizojnë asnjë ideologji politike specifike. Zbulesa hyjnore merret me të vërtetën morale dhe shpirtërore të
njeriut. Strukturat politike i përkasin një dimensioni tjetër.
Megjithatë, sikurse jeta morale dhe shpirtërore ka nënkuptime
shoqërore (atëherë edhe politike), ashtu edhe politika ka domosdoshmërisht ndërlikime morale. Platoni ka thënë se për të realizuar
një republikë të drejtë duhet që të përbëhet nga njerëz të drejtë. Edhe
Aristoteli ishte i bindur se politika duhet të themelohet mbi moralin.
Prandaj mirë ka thënë shkrimtari i famshëm hebre Jonathan Sacks,
Rabbi kryesor i Britanisë së Madhe, se “ndryshimi shoqëror
gjithmonë paraprihet dhe zbatohet nëpërmjet ndryshimit moral”
(Social change is always preceded by and works through moral
change - The Politics of Hope, 1997, p. 257).
Papa Françesku, në mesazhin e tij, tregon qartë rolin e rëndësishëm
të politikës. Me të drejtë ai pohon se Politika është një mjet themelor
për të ndërtuar qytetarinë dhe veprat e njeriut (2). Shpeshherë
njerëzit flasin tepër negativisht për politikën dhe politikanët. Duke
ndjekur Aristotelin, Toma Akuini e përkufizon njeriun si “qënie
sociale”, e prandaj shoqëria politike (civitas) rrjedh nga nevojat dhe
synimet e vetë natyrës njerëzore. Atëherë politika nuk është krijimi i
paaftësisë njerëzore (një “kontratë sociale”, si më vonë kanë pohuar
filozofë si Thomas Hobbes dhe Jean Jacques Rousseau). Mesazhi i
Papës, duke nënkuptuar nevojën e politikës, me pak fjalë përshkruan
rolin e politikës. Ai thotë: Funksioni dhe përgjegjësia politike
përbëjnë një sfidë të përhershme për të gjithë ata që
marrin mandatin për t’i shërbyer vendit të vet, për t’i
mbrojtur ata që banojnë aty e për të punuar që të krijohen
kushtet për një të ardhme të denjë dhe të drejtë.
Fjala kyç në këtë tekst është ‘shërbimi’. Të mos harrojmë se vetë fjala
ministër, një fjalë latine, do të thotë shërbëtor. Nga kjo, Papa
vazhdon të tregojë dinjitetin e politikanit (natyrisht, kur është një
politikan i pastër dhe i pjekur që ka kuptuar se misioni i tij është t’i
shërbejë bashkësisë). Papa thotë: Nëse realizohet në respektimin
themelor të jetës, të lirisë dhe të dinjitetit të personave, politika
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mund të bëhet me të vërtetë një formë e lartë e dashurisë së krishterë
(ibid).
Pastaj citon një fjalë nga Enciklika Caritas in Veritate e Papa
Benediktit XVI, që tregon shumë mirë ndikimin e dashurisë për të
mirën e përbashkët: Kur është i frymëzuar nga dashuria, angazhimi
për të mirën e përbashkët ka një vlerë më të madhe sesa ajo e
angazhimit vetëm shekullar dhe politik. Veprimi i njeriut mbi tokë,
kur frymëzohet dhe mbështetet nga dashuria, kontribuon në
ndërtimin e atij qyteti të gjithëmbarshëm të Hyjit, drejt të cilit ecën
historia e familjes njerëzore. Dhe ky, - thotë Papa Françesku, - duhet
të jetë programi për çdo politikan, nga cilado shtresë kulturore apo
fetare, që dëshiron të veprojë për të mirën e familjes njerëzore, duke
praktikuar virtytet e domosdoshme për një politikë të mirë, si janë
drejtësia, barazia, respekti i ndërsjelltë, sinqeriteti, ndershmëria dhe
besnikëria (3).
Papa thekson nevojën që kemi sot në shoqëritë tona për “artizanë të
paqes”, që të jenë lajmëtarë dhe dëshmitarë autentikë të Hyjit, që
duan të mirën dhe lumturinë e familjes njerëzore (5). Si e sheh, Papa
Françesku, rolin e politikës për paqen? Ai thotë se është i sigurt se
politika e mirë është në shërbim të paqes, sepse ajo respekton dhe
nxit të drejtat themelore njerëzore, që janë njëkohësisht detyra të
ndërsjella (3). Por vëren se:
Politika është për paqen nëse
shprehet në pranimin e
karizmave dhe të aftësive të
çdo personi (5).

Sepse, si thotë Toma Akuini,
individi dhe familja janë para
shtetit.

Papa na kujton se kanë kaluar
njëqind vjet pas fundit të
Luftës së Parë Botërore dhe komenton: Sot, më shumë sesa dje,
njohim mësimin e tmerrshëm të luftrave vëllavrasëse. Përvoja e asaj
lufte shkatërroi optimizmin e pjesës së dytë të shekullit të
nëntëmbëdhjetë, kur mendohej se me progresin e shkencës njeriu
arriti tek një parajsë tokësore. Prandaj Papa vazhdon: Paqja nuk
mund të arrihet vetëm me ekuilibrin e forcave dhe të frikës. Madje
shton: Ta mbash tjetrin nën kërcënim do të thotë ta kthesh atë në
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objekt dhe t’i mohosh dinjitetin. Fjalë kërcënuese, ashtu sikurse
shumimi i pakontrolluar i armëve janë kundër moralit dhe kërkimit
të një harmonie të vërtetë.
Dhe këtu bën dy vëzhgime të rëndësishme. Vëzhgimi i parë është se
terrori i ushtruar mbi personat më të dobët nxit mërgimin e
popullsive të tëra në kërkim të një toke në paqe. Edhe vëzhgimi i dytë
është në mbrojtje të emigrantëve. Thotë:
Nuk mund të pranohen fjalimet e politikanëve që priren të
akuzojnë emigrantët për të gjitha të këqijat dhe t’ua heqin
shpresën të varfërve. Unë do të kisha përmendur jo vetëm
politikanët, por edhe shumë gazetarë.
E dimë, për shembull, sa shumë gazetarë në disa vende i kanë
denigruar shqiptarët, duke i akuzuar për shumë krime që nuk i kanë
bërë, ose duke fajësuar të gjithë shqiptarët për krimet e kryera nga
disa shqiptarë. Vërtetë, shpeshherë emigrantë bëhen dash i kurbanit
në çdo krim. Dhe Papa na kujton: Paqja bazohet mbi respektimin e së
drejtës dhe të së mirës së përbashkët, të krijimit që na është besuar
dhe të pasurisë morale që na është përçuar nga brezat e kaluar (6).
Prandaj Papa, në këto fjalë, përmend jo vetëm ekologjinë natyrore,
por edhe ekologjinë morale, sepse kjo përbën një pjesë të
rëndësishme në ruajtjen e kulturës së çdo populli. Në një kontekst
interesant, Papa përdor fjalën dialog: Jeta autentike politike, që
themelohet mbi të drejtën dhe mbi një dialog besnik mes subjekteve,
ripërtërihet me bindjen se çdo grua, çdo burrë e çdo brez përmbajnë
në vetvete një premtim që mund të lëshojë energji të reja relacionale,
intelektuale, kulturore dhe shpirtërore. Ajo që më duket mjaft
interesante në këto fjalë është mënyra se si Papa e paraqet dialogun si
mjet për të zbuluar pasurinë e shoqërisë me talentet e çdo anëtari të
saj. Por Papa e cilëson këtë dialog si dialog besnik dhe të shoqëruar
nga e drejta.
Në këto javë të fundit kemi dëgjuar shumë, në kontekst të protestave,
fjalën “dialog”: kush kërkon dialog, kush refuzon dialog. Shumëherë
dhe jo vetëm në këto kohët e fundit, në deklaratat tona, ne ipeshkvijtë
kemi theksuar nevojën për dialog. Por e ndiej të nevojshme të bëj
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disa sqarime për sa i përket dialogut. Së pari, që dialogu të jetë një
dialog autentik dhe jo një karikaturë dialogu, kërkohet një dëgjim i
ndërsjelltë dhe i sinqertë. Vetë Zoti na jep shembull për këtë dialog,
që pati origjinë atë moment kur Ai e krijoi njeriun në përngjasimin e
vet dhe arriti kulmin kur e dërgoi Birin e vet të bërë njeri si ne. Por
Shkrimi Shenjt na jep disa shembuj të dialogut të Hyjit me persona si
Abrahami dhe Moisiu. Dhe veçanërisht kur Zoti thotë: Kam dëgjuar
britmën e popullit tim. Kërkohet gjithashtu besim tek të dyja palët,
përndryshe si mund të hyj në dialog me ty, nëse nuk kam besim tek
ti?
Por një dialog i vërtetë kërkon gjithashtu që njëri edhe tjetri të jenë
krejt të hapur për rrugën e së vërtetës dhe të drejtës. Sepse dialogu
nuk është kompromis. Mund të çojë tek një zgjidhje e ndryshme nga
ajo që propozojnë të dyja palët, sepse me një shpirt të përvuajtur dhe
të hapur për të vërtetën, palët hapin sytë për një rrugë tjetër. Dua të
shtoj se një dialog i matur duhet të jetë i vazhdueshëm, domethënë
mos të rezervohet për situatat e krizës ose para zgjedhjeve politike,
kur politikanët trokasin dyert e qytetarëve për t’u kërkuar votat. Dhe,
në një demokraci, vendi më i volitshëm për dialog është parlamenti.
Atje, në një atmosferë të matur, të nxitur nga dashuria e tyre për
atdheun dhe për gjithë popullin, pozita dhe opozita takohen për të
diskutuar argumente shumë të rëndësishme për të mirën e përbashkët.
Shtoj edhe një fjalë rreth protestave. Është shenjë pozitive kur, në një
demokraci, bëhen protestat për një qëllim të drejtë. Kemi shembullin
e protestave të vitit 1991, që kanë çuar drejt rënies së regjimit
totalitar, drejt një shteti demokratik. Por ka nje kod etik edhe për
protestat. Duhet të përjashtohet dhuna dhe vandalizmi, që janë
mëkat kundër kombit. Në fakt, protestat e studentëve kanë dhënë një
shembull të mirë se nuk kanë përdorur dhunë ose vandalizëm. Protestuesit duhet gjithashtu të shmangin, për sa të jetë e mundshme,
shqetësime apo bezdisje të mëdha qytetarëve. Kam parasysh, për
shembull, kur si PS-ja, edhe PD-ja, ndërsa ishin në opozitë, për
shumë javë kanë bllokuar rrugën “Dëshmorët e Kombit”, një rrugë
kryesore, duke krijuar një situatë shumë kaotike për trafikun.
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Për tri javë, në tetor, Papa Françesku, në Sinodin e Ipeshkvijve mbi të
rinjtë, ka dëgjuar shumë ipeshkvij dhe të rinj që kanë shprehur sfidat
dhe ankesat e të rinjve sot. Prandaj nuk habitemi nëse edhe në këtë
mesazh ka folur për të rinjtë. Ja, çfarë ka shkruar:
Kur ushtrimi i pushtetit politik synon vetëm mbrojtjen e interesave të
disa individëve të privilegjuar, e ardhmja komprometohet dhe të
rinjtë mund të tundohen të jenë mosbesues, sepse janë të mënjanuar
nga shoqëria, pa pasur mundësinë për të marrë pjesë në një projekt
për të ardhmen. Ndërsa, kur politika përkthehet, në mënyrë
konkrete, në inkurajimin e të rinjve të talentuar dhe të thirrjeve që
kërkojnë të realizohen, paqja shfaqet në ndërgjegje dhe në fytyra” (5).
Theksoj shprehjen: të rinjtë mund të tundohen të jenë mosbesues,
sepse shpresa sot është në një krizë të thellë. Të gjithë kemi nevojë që
shoqëria e sotme të rilindë në ne një shpresë të fortë, por veçanërisht
të rinjtë, të cilët kanë para tyre një të ardhme plot pasiguri dhe
shqetësime. Më lejoni të citoj çfarë kam thënë vetë në homelinë në
meshën e natës së Krishtlindjes:
Para disa ditësh kam qenë në një takim me disa studentë
universitarë. U mërzita shumë kur gati të gjithë kanë shprehur
dëshirën e tyre të emigrojnë. Ndoshta nuk jemi mjaft të vetëdijshëm
se po humbasim shumë persona që numërohen ndër elementët më të
çmuar në vendin tonë; nuk po vëmë re se kjo është varfëria më e
madhe në Shqipëri. Nga dashuria ime për Shqipërinë, për
këtë vendin tim, i lutem pozitës dhe opozitës të ulen së
bashku rreth një tryeze e të diskutojnë këtë problem, si
mund të tërheqin investitorë për këtë komb të bukur dhe të
krijojnë vende pune.
Një argument tjetër shumë i rëndësishëm është atje ku Papa flet për
abuzimet dhe mëkatet e politikës (ose më mirë të them e disa
politikanëve). Lexojmë: Kërkimi i pushtetit me çdo kusht çon në
abuzime dhe padrejtësi. Kur, nga ata që e ushtrojnë, (politika) nuk
përjetohet si shërbim për shoqërinë njerëzore, mund të bëhet vegël
shtypjeje, mënjanimi dhe madje edhe shkatërrimi” (2). Dhe pastaj
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është një paragraf që flet shumë konkretisht për “veset e politikës”.
Besoj se është shumë e dobishme të lexoj gjithë këtë paragraf:
Përkrah virtyteve, për fat të keq, edhe në politikë nuk mungojnë
veset, që vijnë qoftë nga paaftësia profesionale, qoftë nga
shtrembërimet në mjedis dhe në institucione. Të gjithë e kanë të
qartë se veset e jetës politike u heqin besueshmërinë sistemeve
brenda të cilave ajo zhvillohet, ashtu sikurse edhe autoritetin moral,
vendimeve dhe veprimit të personave të angazhuar. Këto vese, që
dobësojnë idealin e një demokracie autentike, janë turpi i jetës
publike dhe vënë në rrezik paqen sociale: korrupsioni – në format e
tij të shumta të përvetësimit të padrejtë të të mirave publike dhe të
instrumentalizimit të personave - mohimi i së
drejtës,
mosrespektimi i rregullave të përbashkëta, pasurimi i paligjshëm,
justifikimi i pushtetit nëpërmjet forcës apo me pretendim arbitrar për
“interesa Shtetërore”, prirja për të qëndruar gjithmonë në pushtet,
ksenofobia dhe rracizmi, refuzimi për t’u kujdesur për Tokën,
shfrytëzimi i pakufizuar i pasurive natyrore për arsye të përfitimit të
menjëhershëm, përçmimi i atyre që janë të detyruar të mërgojnë.
Por nuk dua ta mbaroj këtë fjalim me një notë negative. Shpeshherë,
në intervista të ndryshme që më kanë bërë në vende të ndryshme,
kam folur për gjëra shumë pozitive dhe shumë të bukura që gëzojmë
në Shqipëri. Në një Evropë që po bëhet gjithnjë e më shumë anonime
dhe viktimë e atij fenomeni që Papa Françesku e ka quajtur
“globalizimi i indiferencës”, populli ynë shqiptar ende tregon
një shpirt mikpritjeje të madhe si edhe një solidaritet të
veçantë, veçanërisht në situata fatkeqësie.
Familja, edhe pse, fatkeqësisht, ka mësuar shumë gjëra negative nga
Evropa perëndimore, megjithatë në përgjithësi ende është e fortë dhe
shumë e bashkuar. Në një Evropë në të cilën të moshuarit janë
konsideruar thjesht si një peshë për familjen dhe për shoqërinë, në
Shqipëri të moshuarit vlerësohen si një pasuri për familjën, për
Kishën dhe për Shtetin. Këto dhe shumë gjëra të tjera, janë një thesar
që duhet të vlerësohet. Përkëtë arsye të rinjve që ëndërrojnë vetëm
për të shkuar jashtë shtetit, gjithmonë u them: Mos mendoni se një
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vend më i pasur do të thotë se është një parajsë tokësore. Vlerësoni
gjërat e mira që zbukurojnë atdheun tuaj. Ëndërroni më shumë të
ndërtoni një të ardhme më të mirë për atdheun tuaj.
Të njëjtin mesazh dua t’u komunikoj të rinjve dhe të rejave
të pranishëm në këtë sallë. Urime të përzemërta për një të
ardhme dhe një Shqipëri më të mirë!
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Ungjillëzimi në Botën e Sotme
Një rilexim i Nxitjes Apostolike “Evangelii Nuntiandi”.
Në vitin 1974 është mbledhur Sinodi i Ipeshkvijve që kishte si temë
diskutimi “Ungjillëzimi në Botën e Sotme”. Nxitja Apostolike
Evangelii Nuntiandi u botua më 8 dhjetor 1975, pikërisht në
përvjetorin e dhjetë të mbylljes së Koncilit të II e të Vatikanit. Dhe
viti 1975 ishte shpallur nga vetë Papa Pali VI Vit Jubilar. Prandaj në
hyrje të kësaj Nxitjeje (n. 2). Papa thotë se po botonte këtë dokument
me rastin e tri ngjarjeve: përfundimi i vitit jubilar, përvjetori i dhjetë i
mbylljes së Koncilit II të Vatikanit dhe Sinodi që kishte diskutuar mbi
ungjillëzimin një vit më parë. Sipas mendimit tim, ky dokument është
dokumenti më i rëndësishëm i Selisë së Shenjtë pas Koncilit II të
Vatikanit.
ÇFARË ËSHTË UNGJILLËZIMI?
Fjala euangelion (ungjilli) do të thotë “lajm i mirë”. Si lajm, duhet të
shpallet. Atëherë mund të themi se fjala “ungjillëzim” do të thotë
shpallja e këtij lajmi të mirë të Jezu Krishtit.
Në Sinodin Ipeshkvor të vitit 1974 janë propozuar dy përkufizime
shumë të ndryshme nga njeri-tjetri. Sipas të parit, ungjillëzim do të
thotë “çdo veprim nëpërmjet të cilit, në çdo mënyrë, bota
transformohet sipas vullnetit të Hyjit krijues dhe shëlbues”. Është një
përkufizim tepër i gjerë dhe ka avantazhin se i jep rëndësinë e duhur
veprimit të laikëve, të rregulltarëve dhe të meshtarëve në fushën
shekullore (si, për shembull, në ekologji dhe në politikë; në
promovimin njerëzor, me të mënjanuarit, etj). Por, nga ana tjetër, një
përkufizim kaq i gjerë nuk thekson atë që është cilësia specifike e
krishterë në punën ungjillëzuese. Mbi të gjitha, nuk është në
përputhje me kuptimin biblik të shpalljes së lajmit të mirë.
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Përkufizimi i dytë e konsideron ungjillëzimin si “puna priftërore,
profetike dhe mbretërore nëpërmjet të cilës Kisha ndërtohet sipas
vullnetit të Krishtit”. Ky përkufizim dëfton natyrën specifike të Kishës
dhe e dallon punën mbarështuese të Kishës nga puna e shtetit ose e
organizatave shekullore. Megjithatë ky përkufizim tregon një
ekleziologji shumë të kufizuar; Kisha interesohet për tërë personin
njerëzor dhe jo vetëm për dimensionin “shpirtëror” të jetës së tij. Për
këtë arsye, ky përkufizim nuk lë shumë vend për implikimet
shoqërore, politike dhe kulturore të punës ungjillëzuese të Kishës.
Për këtë arsye Pali VI, në Evangelii Nuntiandi i përgjigjet këtyre
vështirësive duke thënë se “në veprimin ungjillëzues të Kishës ka
sigurisht elemente dhe aspekte për t’u vlerësuar”, por puna
ungjillëzuese nuk mund të kufizohet për asnjë nga këto elemente ose
aspekte. Dhe pastaj pohon: “Asnjë përcaktim i pjesshëm dhe i
copëtuar nuk mund të japë arsye për realitetin e pasur, kompleks dhe
dinamik siç është ai i ungjillëzimit, pa rënë në rrezikun e varfërimit e
deri edhe të ndryshimit të tij. Është e pamundur ta kuptojmë, nëse
nuk i marrim parasysh të gjitha elementet thelbësore” (n. 17).
“Qëllimi i ungjillëzimit është
pikërisht ky ndryshim i
brendshëm dhe, nëse është e
nevojshme të thuhet me një
fjalë, më e drejtë do të ishte që të thuhej se Kisha ungjillëzon atëherë
kur, vetëm falë fuqisë hyjnore të mesazhit që ajo shpall, kërkon ta
kthejë ndërgjegjen personale dhe kolektive të njerëzve”. Dhe në këtë
pikë ungjillëzimi bëhet kremtim. Sepse, si thekson Pali VI, “nuk
mund të ketë njerëzim të ri, nëse më parë nuk ka njerëz të rinj, prej
risisë së pagëzimit dhe të jetës sipas ungjillit” (n. 18).
Nxitja Apostolike pohon
qartë se qëllimi i
ungjillëzimit është kthimi.

Prandaj ungjillëzimi nuk mund të identifikohet me dialogun. Mund
të hyjmë në dialog me besime jo të krishtera, por ungjillëzimi, si
rrugë për kthim, dallohet rrënjësisht nga dialogu. Për të njëjtën arsye
duhet të themi se ungjillëzimi nuk është thjesht udhëzim që dikush të
bëhet anëtar i Kishës.
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UNGJILLËZIMI DHE KULTURA
Ndoshta sfida më e madhe që Kisha po përballon sot është pikërisht
sfida për të edukuar në fe. Kuptohet, pra, pse Papa Gjon Pali II
vazhdimisht theksonte nevojën për “ungjillëzimin e ri”. Misioni
edukues i Kishës duhet të çojë njeriun që të dalë nga ajo formë
krishtërimi e fosilizuar që e ka reduktuar Krishtin si një hero që
përkujtohet me statujat dhe me ritet dhe të kalojë në atë krishtërim
që me fe i thotë “po” lajmit të mirë dhe çlirues të Krishtit të ngjallur
dhe të gjallë; me atë fe që është e themeluar mbi Fjalën e Hyjit, që na
bashkon si familja e Krishtit që është Kisha dhe që shprehet
veçanërisht nëpërmjet sakramenteve.
Njeriu jeton dhe zhvillohet brenda një kulture. Në shumë vende
misionare (veçanërisht në Afrikë dhe në Azi) Kisha mbetet e
anashkaluar nëse nuk i përshtatet kulturës vendase (në liturgji,
katekezë, etj). Vetë Kisha duhet të mishërohet në popullin, duke
respektuar traditat dhe zakonet vendase (në veshje, kënge, art, gjuhë,
stil jetese).
Në një botë të sunduar nga mjetet e komunikimit, ka shumë rrezik që
Kisha të veçohet. Atëherë ndihet më shumë nevoja që Kisha të jetë e
pranishme dhe aktive në kulturën bashkëkohore. Papa Pali pohon se
“ndërprerja e marrëdhënieve mes ungjillit dhe kulturës është pa
dyshim tragjedia e epokës sonë” Ne nuk mund ta tkurrim Ungjillin në
kulturë dhe atëherë as duhet të identifikojmë Kishën me kulturën.
Papa Pali ka folur qartë për këtë: “Ungjilli, e për rrjedhojë
ungjillëzimi, sigurisht që nuk identifikohen me kulturën dhe janë të
pavarur nga të gjitha kulturat”.
Megjithatë, më pas vijon të theksojë se:
“Mbretëria, që shpall Ungjilli,
jetohet nga njerëz që janë
thellësisht të lidhur me një
kulturë dhe ndërtimi i
Mbretërisë nuk mund të mos përfitojë nga elementet e kulturës dhe
të kulturave njerëzore”. Prandaj: “Duhet të bëhen të gjitha përpjekjet
e mundshme për një ungjillëzim bujar të kulturës, ose, më saktë, të
Kisha nuk mund të mbyllet
në vetvete kinse është e
“akulturuar”
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kulturave. Ato duhet të ripërtërihen nëpërmjet takimit të tyre me
Lajmin e mirë” (n. 20).
Por ungjillëzimi i kulturës nënkupton shumë gjëra. Do të përmend dy
kushte. Së pari, që Kisha të jetë familjarizuar me kulturën e vendit
dhe të kohës (pa u identifikuar domosdoshmërish me të). Dhe së dyti,
se gjuha e ungjillëzimit duhet të jetë e kuptueshme dhe e pranueshme
nga kjo kulturë. Kisha katolike në Shqipëri a është e familjarizuar me
kulturën vendase bashkëkohore? Dhe gjuha e Kishës për të
ungjillëzuar a është në sintoni me gjuhën e kulturës së sotme?
Prandaj Pali ka theksuar nevojën që Kisha, në misionin e vet të
ungjillëzimit, të jetë një Kishë e “inkulturuar” (edhe pse nuk përdor
këtë fjalë). Dhe pas përhapjes së kësaj Nxitjeje Apostolike e mbi të
gjitha pas Enciklikës Redemptoris Missio të vitit 1990 është folur
shumë mbi inkulturimin: domethënien e tij, rëndësinë e tij,
problemet e tij. Këtu e shoh të arsyeshme të risjell një pohim shumë
të rëndësishëm të Gjon Palit II në Enciklikën Redemptoris Missio n.
54: “Inkulturimi duhet të udhëhiqet nga dy parime: përputhshmëria
me Ungjillin dhe komunioni me Kishën universale”.
Një pikë tjetër që përmend Pali tregon sesi Kisha, nëpërmjet misionit
ungjillëzues dhe profetik të saj, duhet të jetë tharm në shoqëri: “Kisha
duhet të arrijë t’i prekë dhe pothuajse t’i përmbysë, me anë të fuqisë
së ungjillit, kriteret e gjykimit, vlerat përcaktuese, pikat e interesit,
vijat e mendimit, burimet frymëzuese dhe modelet e jetës së
njerëzimit, që janë në kundërshtim me fjalën e Hyjit dhe me planin e
shpëtimit” (n. 19). Domethënë, “ungjillëzimi” dhe “kultura” mbahen
të dalluara, por Kisha, në saje të ungjillit dhe të shpalljes së tij, duhet
të vendosë kritere të vërteta për parimet që duhet të udhëheqin jetën
shoqërore të njeriut, duke shpallur vlera të denja për njeriun dhe
duke propozuar modele autentike jetese.
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PËRMBAJTJA E UNGJILLËZIMIT
Mesazhi qendror i ungjillit është personi i Jezu Krishtit, i cili na ka
zbuluar Atin dhe Shpirtin Shenjt. Dhe bashkësia e të krishterëve të
parë ka kërkuar prej apostujve që këta ta shpallin pikërisht këtë
person të Krishtit. Thelbi i kerygmës ishte lajmi që Jezu Krishti, Biri i
Hyjit dhe Zot, është bërë shpëtimtar nëpërmjet mundimeve, vdekjes
dhe ngjalljes së tij për ne. Shpallja e lajmit të mirë është
shpallja e një historie: është historia e shpëtimit, e cila na
prek edhe sot. Nuk është një shpallje e dogmave abstrakte.
Prandaj Papa shkruan: “Ungjillëzimi do të përmbajë gjithmonë – si
bazë, qendër dhe njëherësh kulm i dinamizmit të tij – edhe një
shpallje të qartë se, në Jezu Krishtin, Birin e Hyjit të bërë njeri, të
vdekur dhe të ngjallur, shpëtimi i është ofruar çdo njeriu, si dhuratë e
hirit dhe e mëshirës së vetë Hyjit” (27).
Dhe që mos të mendojmë se ungjillëzimi përmban vetëm një doktrinë
dogmatike, Papa vazhdon duke folur për aspekte më konkrete në
jetën e besimtarëve, pra predikimin e shpresës; predikimin e
dashurisë, e cila kërkon prej të krishterëve një farë heroizmi, sepse
kjo dashuri ka kurajë të dhurohet, të falë dhe të shërbejë; “predikimin
e misterit të së keqes dhe të kërkimit aktiv të së mirës”; si edhe
predikimin “e kërkimit të vetë Hyjit me anë të lutjes, kryesisht asaj të
adhurimit dhe të mirënjohjes” (n. 28). Dhe këtu vazhdon të theksojë
nevojën që përvoja e Hyjit në lutje të bëhet në bashkim me Kishën,
shenja e të cilit është pjesëmarrja në sakramentet.
Koncili Vatikani II ka thënë se “plani i gjithëmbarshëm i Hyjit për
shpëtimin e njerëzve nuk mund të zbatohet thjesht në fshehtësi, në
mendjen e njerëzve” (Ad Gentes, n. 3). Dhe në Evangelii Nuntiandi
Pali VI tregon se si bashkimi i njeriut me Hyjin nëpër Krishtin duhet
të pranojë një formë të dukshme, brenda Kishës; dhe “ky bashkim
shprehet nëpërmjet realizimit të atyre shenjave të tjera të Krishtit, të
gjallë dhe veprues në Kishë, që janë sakramentet”.
Vazhdon duke thënë: “Të jetuarit e sakramenteve në një mënyrë të
tillë, që e çon kremtimin e tyre në një plotësim të vërtetë, nuk do të
thotë, siç do të pretendonte ndokush, që t’i vësh pengesë apo të
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pranosh një shmangie të ungjillit, përkundrazi, t’i japësh atij
përkryerjen vet”. Dhe mbaron me këto fjalë: “Ungjillizimi, në tërësinë
e tij, përveçse në predikimin e një mesazhi, qëndron edhe në
mbjelljen e Kishës, e cila nuk ekziston pa këtë frymëmarrje, që është
jeta sakramentore, e cila arrin kulmin në eukaristi” (n. 28).
Këto fjalë janë jehonë e asaj që, shumë shekuj më parë, ka theksuar
shën Toma, d.m.th. se Kisha “është ndërtuar mbi fenë dhe mbi
sakramentet” (Summa Theologiae III, q. 64, a. 2, ad 3um. Tekste të
tjera si ky i gjejmë në shumë shkrime të shën Tomës).
Pali VI vazhdon duke thënë “jeta mbinatyrore e gjen shprehjen e saj
të gjallë në shtatë sakramentet dhe në shkëlqimin e tyre të
admirueshëm të hirit dhe të shenjtërisë”. Prandaj ungjillëzimi “e
shpërndan të gjithë pasurinë e vet kur realizon lidhjen më intime e,
më mirë ende, një ndërkomunikim të pandërprerë mes Fjalës dhe
sakramenteve” (n. 47). Dhe përfundon: “Është një keqkuptim të
kundërvihen, siç bëhet shpeshherë, ungjillëzimi dhe sakramentalizimi”. Ai pranon se një mënyrë se si ndonjëherë kremtohen
sakramentet, pa mbështetjen e katekezës rreth këtyre sakramenteve
dhe të një katekeze të përgjithshme, bën që këto të privohen nga një
pjesë e efektshmërisë së tyre.
Në fakt, fatkeqësisht, kështu ka ndodhur shpeshherë në të kaluarën.
Diku, Soren Kierkegaard kishte bërë këtë koment sarkastik: e gjithë
ajo që nevojitet që të jesh i krishterë është pak ujë në pagëzim, pak
oriz në martesë dhe pak dhé në varrim. Duhet të pranojmë se
shpeshherë kemi shumë ndjenja fetare pa ungjillëzim; ose pa kthimin
e zemrës.
E dimë mirë sa shumë Reformatorë, veçanërisht Luteri, e kanë
kritikuar Kishën Katolike, sepse nuk i jepte Shkrimit të Shenjtë
rëndësinë e duhur. Dhe, në shekullin e kaluar, shumë e ashpër ka
qenë edhe kritika e teologut të madh protestant Karl Barth për
mënyrën se si teologjia katolike e përkufizonte meshtarinë. Sepse,
sipas Barthit, teologjia katolike e përkufizon këtë ministri sikur të
ishte vetëm për administrimin e sakramenteve, pothuajse pa asnjë
referim për shpalljen e Fjalës.
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Sakramentet nënkuptojnë shpalljen e lajmit të mirë; dhe kjo shpallje,
nga ana e saj, kërkon kremtimin e vet në mënyrë sakramentale.
Prandaj Pali vlerëson nevojën e homilisë në kremtimin e
sakramenteve: “Homilia e gjen vendin e vet dhe nuk duhet të
anashkalohet, në kremtimin e të gjitha sakramenteve” (n. 43).
Megjithatë më duket se Evangelii Nuntiandi flet relativisht pak për
sakramentet. Si një nga arsyet për këtë fakt mund të përmendet ajo
që u tha në Koncilin e Vatikanit II në Dekretin mbi Ministrinë dhe
Jetën e Meshtarëve (Presbyterorum Ordinis n. 4): “Detyra kryesore e
meshtarëve, si bashkëpunëtorë të ipeshkvijve, është t’ua shpallin të
gjithëve ungjillin e Hyjit”.
Por, sipas mendimit tim, arsyeja kryesore është se duhet t’i
konsiderojmë sakramentet më shumë si vende të ungjillëzimit sesa si
objekt ose përmbajtje të ungjillëzimit (loci evangelizationis më
shumë sesa obiecta evangelizationis). Kështu konsideroheshin
sakramentet në shkrimet e Etërve të Shenjtë. Këtu mjafton të
kujtojmë, për shembull, Katekezën e shën Cirilit të Jeruzalemit, De
Mysteriis e shën Ambrozit dhe shumë shkrime të shën Agostinit. Për
ata ishte shumë e qartë se objekti ose përmbajtja e ungjillizimit është
personi i Jezu Krishtit, Biri i Hyjit dhe Shpëtimtar.
Sakramentet, në katekezën e Etërve të Shenjtë, janë kremtimet e
takimit të njeriut me këtë person, Jezu Krishtin, i cili na bashkon me
të nëpërmjet pagëzimit, na ushqen me korpin e vet në eukaristi, na
pajton me veten nëpërmjet rrëfimit, etj.
Çdo kremtim i secilit të këtyre
takimeve sakramentale me
Krishtin është një çast, një
rast dhe një vend në të cilin
shpallet Jezu Krishti; Jezusi
që edhe sot i paraqitet njeriut.

Kisha, duke kremtuar sakramentet, i bën të mundshme
këto takime me Krishtin, si
takime të dukshme, komunitare dhe kultuale.

Është e vërtetë se, në
mesjetë, këmbëngulja e
tepruar mbi sakramentet ka errësuar këmbënguljen e duhur mbi
shpalljen e Fjalës; gjithashtu është e vërtetë se Shkrimi i Shenjtë, për
shumë shekuj, as që ishte i arritshëm për popullin në një gjuhë të
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kuptueshme nga ai. Përveç kësaj, sulmet e Reformatorëve mbi
teologjinë katolike mbi sakramentet ka bërë që katekeza e ka
zmadhuar këtë theksim. Mjafton të përmendim se në Katekizmin
Romak, i botuar pas Koncilit të Trentos, pjesa që trajtonte
sakramentet përbënte 37% të mbarë katekizmit (ndërsa në
Katekizmin e Ri të Kishës Katolike kjo pjesë përbën vetëm 23% të
katekizmit).
Pa cënuar rëndësinë e sakramenteve, duhet të vërejmë rëndësinë jo
më të vogël të Fjalës së Hyjit, pa të cilën as që është i mundshëm
kremtimi i sakramenteve. Besimi i krishterë nuk është, para së
gjithash, një besim ritualist (si janë shumë besime të tjera), por është
një besim zbulimi, prandaj është i themeluar mbi Fjalën e Hyjit, mbi
misterin e Hyjit, i cili i është drejtuar njeriut dhe hyri në dialog me
njeriun, veçanërisht nëpërmjet Birit të vet Jezu Krishtit, që u bë njeri
dhe shpëtimtar. Ritet e krishtera nuk janë thjesht rite, as janë thjesht
kremtime kulti, por janë mbi të gjitha kremtimet e atij dialogu mes
Hyjit dhe njeriut dhe të atij shpëtimi të kryer nga Jezu Krishti.
UNGJILLËZIMI DHE PROMOVIMI NJERËZOR
Pali VI thotë se “ungjillëzimi nuk do të ishte i plotë nëse nuk do të
mbante parasysh thirrjen e ndërsjelltë e të vazhdueshme mes
Ungjillit dhe jetës konkrete, personale dhe shoqërore të njeriut” (29);
dhe “ekzistojnë ndërlidhje të thella mes ungjillëzimit dhe përnxitjes
njerëzore, d.m.th. zhvillimit dhe çlirimit” (31). Në Caritas in Veritate
(n. 15) Papa Benedikti citon këto dy tekste dhe vazhdon: “Dëshmia e
dashurisë së Krishtit nëpërmjet veprave të drejtësisë, paqes dhe
zhvillimit bën pjesë në ungjillëzim”.
Papa përmend se me shumë këmbëngulje ipeshkvijtë, “sidomos
ipeshkvijtë e Botës së Tretë, me një theks baritor” kanë folur për një
shoqëri më të drejtë. Kanë folur për plagët si mungesën e bukës,
sëmundjet kronike, analfabetizmin, përnxitjen ideologjike të varfërisë, padrejtësinë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe veçanërisht
në shkëmbimet tregtare, kolonializmin e ri ekonomik dhe kulturor.
Janë fjalë profetike, sepse ndoshta zënë vend më shumë sot, në këtë
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botë të globalizuar, sesa dyzet vite më parë. Papa vazhdon të pohojë
se Kisha “e ka detyrën që t’ua shpallë çlirimin miliona qenieve
njerëzore e ka detyrën ta ndihmojë këtë çlirim të lindë. E gjithë kjo
nuk del jashtë ungjillëzimit” (n. 30).
Sinodi i kremtuar në 1971, kishte si temë “Drejtësia në botë”. Në
dokumentin e botuar në fund të Sinodit lexojmë: “Veprimi në emrin e
drejtësisë dhe pjesëmarrja në transformimin e botës na duken si një
dimension përbërës i predikimit të ungjillit, ose, me fjalë të tjera, i
misionit të Kishës për shëlbimin e racës njerëzore dhe për çlirimin e
saj nga çdo situatë shtypëse” (n. 6).
Evangelii Nuntiandi paraqet lidhjen mes ungjillëzimit dhe përparimit
njerëzor si të themeluar mbi tri parime: antropologjik, teologjik dhe
biblik. Në rendin antropologjik, “sepse njeriu që duhet ungjillëzuar
nuk është diçka abstrakte, por një person i kushtëzuar prej çështjeve
shoqërore dhe ekonomike”; në rendin teologjik, “sepse nuk mund të
shkëputet plani i krijimit nga ai i shëlbimit, që arrin deri në situatat
shumë konkrete të luftës kundër padrejtësisë dhe vendosjes së
drejtësisë”; dhe në rendin biblik, sepse nuk ka dashuri ndaj Hyjit pa
dashuri ndaj të afërmit, as ka dashuri pa drejtësi të vërtetë (n. 31).
Prandaj çlirimi nuk i përket vetëm rendit trupor, material, por është
edhe angazhim shpirtëror dhe fetar (n. 32). Çlirimi përfshin njeriun
në tërësinë e tij dhe është i rrënjosur në një antropologji realiste (n.
33). Në këtë mënyrë Papa shmang dy tendenca ekstreme. E para
është ajo që kufizon misionin e Kishës vetëm për dimensionin
shpirtëror; ndërsa e dyta e tkurr misionin e Kishës thjesht për
dimensionin shoqëror, ekonomik, politik. Është edhe mirë të
kuptojmë se çlirimi socio-ekonomik nuk çon automatikisht
drejt më shumë hapësire për Ungjillin; madje shohim se,
në fakt, vende më të përparuar ekonomikisht janë
njëkohësisht vende më të mbyllura për Zotin. Hyji, besimi,
praktika fetare nuk janë objekte konsumimi, prandaj nuk
gjejnë vend në një shoqëri konsumiste.
Por Papa e ndjeu të nevojshme të prononcohet kundër dhunës:
“Kisha nuk mund ta pranojë dhunën”. Dhe flet në mënyrë praktike
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kur thotë se “dhuna sjell gjithmonë dhunë dhe prodhon në mënyrë të
pashmangshme forma të reja të shtypjes dhe të skllavërisë më të
rënda se ato që ajo pretendonte të çlironte” (n. 37) – që na kujtojnë
fjalët e Jezusit drejtuar Pjetrit: “Të gjithë ata që kapen për shpatë,
prej shpatës edhe do të vdesin”.
Këtu besoj se është mirë t’ju kujtoj se kjo Nxitje Apostolike është
shkruar në kohën kur po përhapeshin teologjia politike dhe teologjia
e revolucionit, të zhvilluara, në perëndim nga pikëpamja teorike nga
Harvey Cox, Johannes Baptist Metz dhe Jurgen Moltmann. Disa
ndjekës të këtyre teologjive kanë shkuar në ekstrem, duke mbrojtur
dhunën në favor të një revolucioni kundër padrejtësisë. Megjithatë
mendoj se dokumenti flet për teologjinë e çlirimit në mënyrë shumë
më pozitive sesa në dy dekadat e fundit të shekullit të njëzet (edhe
pse pa përdorur fjalët “teologjia e çlirimit”). Dhe në numrin që vijon
(n. 38, një numër shumë interesant ku flitet për rolin e Kishës në
procesin e çlirimit) i jep një fizionomi të krishterë procesit të çlirimit,
duke thënë: “Çlirimi që shpall dhe përgatit ungjillëzimi është ai që
vetë Krishti shpesh ia ka shpallur dhe ia ka dhuruar njeriut me anë të
flisë së tij”.
Çlirimi i vërtetë, thotë Papa Pali, “lidhet me ungjillëzim, i cili synon
fitimin e strukturave që sigurojnë mbrojtjen e lirive njerëzore” (n.
39). Por mos të harrojmë se strukturat ungjillore dallohen rrënjësisht
nga strukturat e ideologjive politike. Duhet të kujtojmë se ideologjitë
mund t’i ndryshojnë strukturat, por është vetëm besimi që mund t’i
ndryshojë zemrat. Një shoqëri e re, më e denjë për njeriun, nuk mund
të sigurohet vetëm me ndryshimin e strukturave, por, po, mund të
ndërtohet me ndryshimin e zemrave.
Menjëherë pas rënies së komunizmit Francis Fukuyama shkroi një
ese me titull The End of History. Në këtë shkrim kishte parashikuar
një periudhë më të qetë në historinë njerëzore, në saje të rënies së
ideologjive. Por nuk kaloi shumë kohë kur ai vetë vuri re se kishte
gabuar. Pluralizmi solli me vete jo më shumë tolerancë, por përkundrazi forma të reja racizmi, intolerance, fondamentalizmi, antisemitizmi. Jo shumë larg nga ne kemi parë luftëra të tmerrshme në
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Ballkan si edhe në republikat e ish-Bashkimit Sovjetik. Prandaj, pas
pak kohe Fukuyama u detyrua të shkruajë një libër tjetër, Trust, në të
cilin foli për “virtytet shoqërore dhe krijimin e mirëqënies”.
RRUGËT E UNGJILLËZIMIT
Ndër mjetet që përdor Kisha për ungjillëzim në vend të parë Papa
përmend dëshminë e jetës. Këtu lexojmë ato fjalë të bukura që janë
cituar dhe kemi dëgjuar shumë herë: “Njeriu bashkëkohor dëgjon me
më shumë endje dëshmitarët sesa mësuesit; ose nëse i dëgjon, e bën
për faktin sepse janë dëshmitarë” (N. 41). Kapitulli i fundit i kësaj
Nxitjeje ka si titull “Shpirti i Ungjillëzimit”. Në këtë kapitull Papa
përsëri flet për rëndësinë që ungjillëzuesi të jetë së pari dëshmitar
dhe bën këtë qasje: “Shenjat e kohërave gjithmonë na pyesin: Me të
vërtetë besoni në atë që shpallni? A e jetoni atë që e besoni? Dëshmia
e jetës është bërë më shumë se kurrë një kusht thelbësor për
efektshmërinë e thellë të predikimit. Për këtë arsye, ja ku jemi
përgjegjës, deri në një farë pike, për suksesin e Ungjillit që shpallim”.
Vërtetë, janë fjalë që tregojnë qartë përgjegjësinë tonë të madhe!
Pastaj flet për forma të tjera ungjillëzimi dhe në vend të parë për
predikimin. Kuptohet se në veçanti këtu flet për homelinë (n. 43). E
dimë me sa shumë theks Papa Françesku ka folur për homelinë në
Evangelii Gaudium. Udhëzimi i të rriturve sot kufizohet për
homelinë e së dielës dhe kjo na detyron të përgatitemi sa më mirë që
homelia të jetë me të vërtetë një komunikim i një lajmi të mirë për
njeriun e sotëm.
Vijon një paragraf për katekezë. Në fakt, Sinodi i pasues (në 1977)
kishte si temë katekezën. Papa Pali VI ende ishte gjallë, por vdiq pas
disa muajsh dhe Nxitjen Apostolike mbi Katekezën (Catechesi
Tradendae) u botua nga Papa Gjon Pali II. Megjithatë tashmë
Evangelii Nuntiandi kishte dhënë, shkurtimisht, disa kritere që
duhej të mbahen parasysh në krijimin e teksteve të përshtatshme për
katekizëm: “t’i përshtaten moshës, kulturës, aftësisë së njerëzve.”
D.m.th. edhe këto tekste duhet të jenë inkulturuar.
Natyrisht, Nxitja nuk mungon të flasë gjithashtu për mjetet e
komunikimit, të cilat mund të bëhen një vegël shumë e dobishme për
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përhapjen e Ungjillit. Gjatë Sinodit shumë ipeshkvij folën në mënyrë
kritike dhe negative për mjetet e komunikimit. Një ndërhyrje shumë
e vlefshme erdhi nga eprori i përgjithshëm i Jezuitëve, Pedro Arrupe.
Sigurisht, mjetet e komunikimit janë shumë efektive për të formuar
opinionin publik dhe Kisha duhet të bëjë çmos që këto mjete të
formojnë një opinion publik të mirë dhe objektiv dhe të
bashkëpunojë me ata që kanë përgjegjësi në këtë fushë, që me
sinqeritet dhe mendje të hapur, duke përdorur më shumë këto vegla,
të përhapë informacion dhe të pranojë kritikë.
Është e vërtetë se kriteret që përdorin mjetet e komunikimit për të
vlerësuar lajmet që duan t’i komunikojnë popullit (që kanë news
value) janë krejtësisht në kundërshtim me kriteret Ungjillore. Atyre u
interesojnë lajmet polemike, konfliktuale. Kur gazetat në shumë
vende u interesuan për Enciklikën Veritatis Splendor, nuk ishte
sepse u interesuan për doktrinën e Kishës, por për të treguar
mendjengushtësinë e Kishës që dënonte seksin paramartesor,
abortin, martesat mes homoseksualëve. U interesojnë lajmet për
njerëzit e famshëm. Kur Princi Charles u martua me Camillën, ky
lajm tërhoqi vëmendjen e mjeteve të komunikimit jo sepse kjo
martesë ishte kremtuar pa pompozitet, por vetëm sepse ishte Princi
Charles. U interesojnë lajmet skandaloze, që shkaktojnë habi dhe
zemërim te njerëzit. Mjafton të përmend sa shumë publicitet u dha
lajmeve për rastet e pedofilisë nga ana e meshtarëve, pikërisht sepse
ishte një lajm skandaloz. Pra, nuk habitemi kur, në faqen e parë të
gazetës Irish Times, po në Irlandën e shenjtërve, shohim një fotografi
të madhe të Kardinalit Brady me titull me shkronja shumë të mëdha:
Who is going to free us from this awful Cardinal? – sepse, sipas
gazetës, nuk i kishte marrë masat e duhura kundër një prifti pedofil.
Papa përmend gjithashtu kontaktin personal dhe jep shembullin e
Krishtit, në dialog personal me Nikodemin, Zakeun, gruan
Samaritane, Simonin farise. Kështu i komunikohet një personi
përvoja personale e fesë. Ky kontakt kryhet veçanërisht në
sakramentin e rrëfimit dhe në vizitat tek familjet. Mënyra anonime
dhe tjetërsimi i jetës së sotme e bën më të domosdoshëm këtë
kontakt personal. Dhe nëpërmjet këtij kontakti personal lind ndjenja
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e përkatësisë (sense of belonging) së besimtarëve. Personalisht kjo
është një nga arsyet pse disa besimtarët tanë na kanë braktisur për t’u
bashkuar me sektet.
Ndër mjetet për ungjillëzimin, Papa përmend edhe përshpirtërinë
popullore. “Nëse është e orientuar mirë, mbi të gjitha përmes një
pedagogjie ungjillëzimi, përshpirtëria popullore është e pasur me
vlera. Ajo shfaq një etje për Hyjin, që vetëm të thjeshtët dhe të varfrit
mund ta njohin” (n. 48). Evangelii Gaudium flet edhe më shumë për
përshpirtërinë popullore. Kam përshtypjen se ndoshta shumë
prej nesh, meshtarëve dhe rregulltarëve, jemi tepër
negativë në mënyrën e vlerësimit të besimit popullor. Të
mos harrojmë se kanë qenë praktikat fetare popullore që,
në këtë vend, e kanë ruajtur besimin e katolikëve tanë
gjatë regjimit komunist.
Detyra jonë është që të edukojmë në fe nëpërmjet besimit popullor si
ka theksuar Nxitja Evangelii Nuntiandi. Dhe le të kujtojmë rastin e
asaj gruaje që vendosi ta prekte petkun e Jezusit që të shërohej.
Jezusi nuk e ka qortuar, por vetëm i tha: “Feja jote të ka shpëtuar".
Ne kemi nevojë për signum, por të edukojmë popullin duke i treguar
se signatum është më i rëndësishëm sesa signum. Le ta përdorë
signum derisa nëpërmjet signum të arrihet në significatum.
RREGULLTARËT
Duke qenë se ka shumë rregulltarë dhe rregulltare, të pranishëm për
këtë asamble, më lejoni të mbaroj këtë ligjëratë me një fjalë mbi rolin
ungjillëzues të jetës së kushtuar. Si Evangelii Nuntiandi (n. 69), ashtu
edhe Jeta e Shuguruar kanë folur mbi rolin e pashoq që kanë
rregulltarët në ministrinë e ungjillëzimit. Natyrisht që të dyja
dokumentet këmbëngulin mbi rolin e tyre të veçantë në ungjillëzimin
nëpërmjet dëshmisë së tyre. Kushtet ungjillore e bëjnë jetën e
kushtuar një sakrament të trashendencës së Mbretërisë së qiellit; jeta
në bashkësi bëhet një kishë në miniaturë që modelin e saj e gjen në
atë bashkësi të përshkruar në Veprat e Apostujve, ku të gjithë ishin
një zemër e vetme dhe një shpirt i vetëm. Besoj se ka të drejtë
Johannes Baptist Metz kur, në librin e tij Shërbëtorët e Zotit, thotë se
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jeta rregulltare duhet të shërbejë si terapi elektroshok për mbarë
Kishën.
Por roli i rregulltarëve në ungjillëzim shkon përtej ndihmesës si
dëshmitarë. Themeluesit e instituteve rregulltare ishin ungjillëzues të
mëdhenj; dhe misionarët e mëdhenj të të gjitha kohërave në historinë
e Kishës ishin rregulltarë e rregulltare. Themeluesit e instituteve të
jetës së kushtuar i kujtojnë bijtë dhe bijat e tyre se duhet të jenë
ungjillëzues profetikë. Vetë themeluesit kanë qenë shumë të
ndjeshëm ndaj shenjave të kohërave dhe kanë pasur guxim të
kundërshtojnë tendencat që pengonin misionin e Kishës dhe
përparimin e popullit. Kemi nevojë për themelues si Maria de Matias,
që e hipur mbi një mushkë, shkonte nga një fshat në një fshat tjetër
për ta shpallur ungjillin; ose si Maddalena di Canossa, që e
vetëdijshme për nevojë për edukimin e vajzave, hapi shkollat për
edukimin e tyre; ose si Nënë Tereza, që shkonte në barakat e Kalkutës
sepse shikonte fytyrën e Krishtit në ato skelete të gjalla të veshur me
lëkurë.
Duhet të vlerësojmë punën e shumë meshtarëve, dioqezanë ose
rregulltarë, punën e shumë motrave, që me shumë angazhim dhe
dashuri sakrifikojnë kohën dhe tekat e dalin “për t’u shpallur
ungjillin të varfërve, për t’u shpallur robërve lirinë, për t’u kthyer të
verbërve shikimin, për të çliruar të shtypurit dhe për të shpallur vitin
e hirit të Zotit”.
Më lejoni të citoj edhe një fjalë nga Evangelii Nuntiandi: “Si
Ungjillëzuese, Kisha fillon me ungjillëzimin e vetvetes” (n. 15). Ne
nuk mund të ungjillëzojmë si duhet, as mund të jemi të denjë të
quhemi ungjillëzues, nëse njëkohësisht nuk lejojmë të ungjillëzohemi
nga Fjala e së Vërtetës.
Kanë kaluar dyzet vjet pas botimit të këtij dokumenti. Janë dyzet vite
që kanë parë shumë ndryshime në jetën e shoqërisë, e cila po ecën me
një hap shumë të shpejtë. Koncili Vatikani i II dhe Sinodi mbi
Ungjillëzimin në Botën e Sotme ishin një ngjarje shumë e
rëndësishme në jetën e Kishës në gjysmën e dytë të shekullit njëzet.
Pa dyshim, nuk ishin fjala e fundit e Kishës për Kishën. Një Kishë e
gjallë është një Kishë që edhe vetë, si shoqëria në përgjithësi, duhet ta
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vazhdojë ecjen e vet. Por është e nevojshme që, nganjëherë, të
ndalemi për të reflektuar mbi ngjarjet e rëndësishme për Kishën, në
të cilat Shpirti Shenjt ka vepruar në mënyrë të veçantë dhe e ka
ndriçuar dhe udhëhequr Kishën në drejtime të reja.
Megjithatë duhet edhe t’ju tregoj se ndër të gjitha dokumentet e
Kishës pas Koncilit, Evangelii Nuntiandi është dokumenti më i cituar
në dokumentet e Selisë së Shenjtë dhe në ato të Këshillit të
Konferencave Ipeshkvore Evropiane (CCEE) është nxitja që është
botuar si fryti i Sinodit të Ipeshkvijve, që ishte takuar një vit më parë
dhe që pati si temë: “Ungjillizimi në Botën e Sotme”. Pra, a kishte
nevojë të bëhej një sinod tjetër mbi “ungjillëzimin e ri”?
Në vitin 1979, CELAM ka përdorur fjalinë: “Ungjillëzimi i Amerikës
Latine”. Pas katër muajsh, Gjon Pali II (me CCEE) foli për
“ungjillëzimin e kontinentit evropian”. Më vonë ka përdorur fjalën
“ungjillëzimi i ri” ose edhe “riungjillëzim”, që ai vetë e ka përkufizuar:
“një formë e re ungjillëzimi”, që është e re në aftësinë për të
riformuluar mesazhin e shpëtimit për njeriun bashkëkohor.
Por si mund të riformulohet? Duke përdorur fjalor bashkëkohor?
(p.sh. një fjalë tjetër në vend të “substancë”)? ose duke përdorur
mjetet bashkëkohore të komunikimit? Por këtë nuk e kishte shprehur
Evangelii Nuntiandi?
Evangelii Gaudium përdor më shumë se njëqind herë fjalën
“ungjillëzim”, por vetëm dhjetë herë shprehjen “ungjillëzim i ri” dhe
në asnjë nga këto raste nuk jep një përkufizim të kësaj terminologjie.
Në diskutimet dhe ndërhyrjet e bëra gjatë sinodit dhe nga vetë Nxitja
Apostolike Evangelii Gaudium, besoj se mund të themi se
“ungjillëzimi i ri” do të thotë thjesht “riungjillëzim”. Por tërë shpirti i
Nxitjes Apostolike sugjeron që “ungjillëzimi i ri” do të thotë: shpallja
e Ungjillit si lajm i mirë, me gëzim, me shpresë, e prandaj duhet të
shpallet me entuziazëm. Vetë Papa Françesku, në këtë Nxitje, pohon:
“Sa do të doja të gjeja fjalët e duhura për të nxitur një fushatë
ungjillëzimi më të zellshme, më të gëzueshme, bujare, të guximshme
dhe plot dashuri të pakufishme dhe joshje të parezistueshme!” (n.
261).
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“Fryt i tokës
dhe i punës së duarve të njerëzve.”
Dinjiteti i punës njerëzore, sipas Enciklikes “Rerum Novarum”.
Në meshën e shenjtë dhe pikërisht në ofertorin, meshtari thote: “I
bekuar je ti, o Zot. Prej bujarisë sate e morëm bukën/verën që po ta
kushtojmë, fryt i tokës/hardhisë dhe i punës së duarve të njerëzve.”
Puna njerëzore, që i kushtohet Zotit, e bën njeriun bashkëpunëtor me
Hyjin krijues. Zoti krijues i ka dhuruar njeriut drurin, por jo tryezat; i
ka dhuruar njeriut gur, por jo shtëpitë. Është puna njerëzore që i
merr këto dhurata prej Zotit dhe i shndërron për komoditetin e tij.
A. ÇFARË ËSHTË PUNA NJERËZORE?
Puna është përdorimi i forcave dhe të aftësive të njeriut në
veprimtarinë. RN (Rerum Novarum) foli qartë për qëllimin e punës:
“është prona private. ” Por menjëherë shtjellon këtë fjalë: “Në të
vërtetë, nëse ai i përdor forcat e veta dhe veprimtarinë e tij, në dobi të
të tjerëve, këtë e bën për të fituar gjërat e nevojshme për jetën: por
me punën e tij fiton një të drejtë të vërtetë e të përsosur jo vetëm për
ta kërkuar por edhe për ta investuar ashtu si dëshiron shpërblimin e
duhur” (n. 4), por duke patur parasysh detyrat e tij ndaj familjes, etj.
Kushtetuta mbi Kishën në Botën e Sotme (Gaudium et Spes) e
Koncilit Vatikanit II, në n. 67 flet më qartë për qëllime të ndryshme të
punës njerëzore. Së pari, thotë se me punën e tij, njeriu u jep gjërave
vulën e vet (që do të thotë se puna e zbulon zgjuarësinë dhe aftësitë e
njeriut). Përveç kësaj, me punën e tij njeriu “mban jetën e vet dhe të
familjes, lidhet me vëllezërit e vet dhe u shërben, duke dhënë
kontribut kryerjes së krijimit të Hyjit”.
Në të kaluarën disa teologë e kanë bërë këtë pyetje: Po të mos kishte
mëkatuar, a do të kishte nevojë njeriu të punonte? RN përgjigjet pa
asnjë ambiguitet: “Për sa i përket punës, njeriu edhe në gjendjen e
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pafajësisë nuk do të kishte mbetur joveprues“ (14). Në fakt në librin e
Zanafillës (1, 28) lexojmë se pasi që Hyji e krijoi njeriun, e bekoi duke
thënë: “Mbusheni tokën dhe sundojeni atë!” Puna nuk është një
ndëshkim, por një bekim; madje është shenjë e dinjitetit të veçantë të
njeriut. Megjithatë, duke kujtuar fjalët e Zan 3, 19: «Për shkak tëndin
qoftë mallkuar toka! Prej saj me mund do ta nxjerrësh kafshatën për
çdo ditë të jetës sate», RN vazhdon: “Atë që atëherë vullneti do ta
kishte bërë lirisht si zbavitje të shpirtit, e imponoi më pas nevoja në
shpërblim të mëkatit, jo pa mundim e bezdi.” Eksperienca e tanishme
e punës është shenjë e ekzistences së mëkatit.
RN përmend edhe shembullin e Jezu Krishtit: “Biri i Hyjit dhe Hyj
edhe vetë, dëshiroi të shfaqej e të mendohej se ishte biri i një
zdrukthëtari, madje pranoi ta kalonte pjesën më të madhe të jetës së
Tij duke punuar: «Po a nuk është ky zdrukthëtar, i biri i Marisë» (Mk
6, 3)” (n. 20)
Përveç kësaj, mund të kujtojmë fjalët e Jezusit, i cili atyre që e kishin
qortuar sepse kishte bërë një “punë” ditën e shtunë (duke shëruar një
të sëmurë) u tha: “Im Atë vepron gjithmonë“ (Gjn 5, 17). Dhe Shën
Pali parapëlqeu të jetojë nëpërmjet punës së vet, edhe pse pati të
drejtë të mbahet nga të tjerët.
B. TË DREJTAT E PUNËTORËVE DHE
DETYRAT E PUNËSUESVE
a. Parime
RN flet me shumë këmbëngulje mbi të drejtat e punëtorëve dhe
detyrat e punësuesve. Detyra themelore e punësuesve është kjo: “të
mos i mbajnë punëtorët sikur të ishin skllevër; të respektojnë në ta
dinjitetin e personit njerëzor” (16).
Gjithashtu Enciklika thekson se edhe arsyja, edhe feja na mësojnë se
“puna nuk e degradon njeriun, por përkundrazi e fisnikëron atë duke
e bërë që të jetë në gjendje të jetojë ndershmërisht me punën e vet”
(16). Kjo e vertetë përsëritet vazhdimisht në doktrinën e Kishës dhe
jo vetëm në dokumente të natyrës sociale (si Quadragesimo Anno,
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Mater et Magistra, Gaudium et Spes, Laborem Exercens, etj), por
edhe në një dokument drejtuar rregulltarëve, Perfectae Caritatis, ku
thuhet se edhe rregulltarët janë nënshtruar ligjit të shenjtë të punës
(n. 13). Madje RN pohon se “ajo që me të vërtetë është e padenjë për
njeriun është të abuzohet me të sikur të ishte një gjë për qëllim fitimi
dhe të mos vlerësohet ai më shumë nga sa vlejnë nervat dhe forcat e
tij.” (16)
Ndër detyrat e punësuesve përmendet edhe mbrojtja fetare dhe
morale e punëtorëve: “U urdhërohet pronarëve që të respektojnë
proletarët përsa i përket fesë dhe të mirave shpirtërore”. Kjo do të
thotë së pari se “është detyrë e pronarëve t’i lënë punëtorit
mundësinë dhe kohën e duhur për të kryer detyrat fetare” (n. 16).
Më përpara thuhet se “as me zgjedhjen e tij të lirë njeriu nuk mund të
heqë dorë prej të qenit i trajtuar sipas natyrës së tij dhe të pranojë
skllavërinë e shpirtit, sepse nuk bëhet fjalë për të drejta, ushtrimi i të
cilave është i lirë, por për detyra ndaj Hyjit të padhunueshme. Prej
këtu rrjedh nevoja e pushimit në ditë feste” (n. 32). Edhe një
përkujdesje përsa i përket mbrojtjes morale të punëtorit: “të mos e
vënë para joshjeve shkatërruese dhe rreziqeve të skandalit” (16).
Në të njëjtin numër përmenden edhe dy detyra: “të mos e largojnë
prej shpirtit të familjes dhe prej dashurisë për kursim” – këtë e
kërkon mbrojtja e familjes së punëtorit; dhe “të mos i caktojnë punë
që nuk janë në përpjesëtim me forcat që ka apo që nuk janë të
përshtatshme për moshën dhe për gjininë” – kjo kërkohet në lidhje
me mbrojtjen e shëndetit të punëtorit.
b. Paga e drejtë
Pastaj në n. 17 flitet për rrogën e drejtë: një argument shumë i
komplikuar, sepse, si thuhet në këtë numër, “përcaktimi i saj sipas
drejtësisë varet prej shumë gjërave që duhen marrë parasysh”.
Apostulli i drejtësisë shoqërore, Jakobi, në letrën e tij shkruan: “Ja!
Paga që u hëngrët punëtorëve që ju korrën arat, bërtet dhe – ofshama
e korrëtarëve arriti në veshët e Zotërisë së Ushtrive! ” (5, 4). RN vë
këtë parim: “Kapitalistët dhe pronarët duhet të mos harrojnë se ligjet
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njerëzore nuk lejojnë të shtypen për dobinë tonë nevojtarët dhe të
mjerët dhe të përfitohet prej mjerimit të të afërmit.”
Dhe duke kujtuar fjalët e sipërpërmendur nga Letra e Jakobit,
vazhdon: “mashtrimi me rrogën e duhur është një faj kaq i madh sa
thërret hakmarrje para Hyjit.” Enciklika nënvizon edhe një detyrë
tjetër nga ana e punësuesve: “të mos i dëmtojnë kursimet e vogla të
punëtorit as me dhunë, as me mashtrime mbi rrogën, as me fajde të
dukshme apo të fshehta; kjo detyrë bëhet më e rreptë sa më i dobët e
i pambrojtur të jetë punëtori dhe më e shenjtë pasuria e tij e vogël.”
Në n. 34 flitet më shprehimisht për sasinë e drejtë të rrogës. Si
caktohet masa e rrogës? Enciklika flet qartë: sasinë e rrogës NUK
përcaktohet thjesht nga miratimi i lirë i palëve. Eksperienca na
tregon se sa i vërtetë është ky parim.
Nisur vetëm nga një këndvështrim personal, “nuk ka
dyshim se punëtori mund të
merret vesh për një rrogë më
të ulët se rroga e duhur,
sepse, meqenëse ai e kryen
vullnetarisht veprën e vet, nëse do, mund të kënaqet me një rrogë të
ulët ose të heqë dorë krejtësisht prej saj.” Por kjo nuk mund të
pranohet.
Sa punëtorë të shkretë
pranojnë një rrogë që është
shumë më e vogël sesa
meritojnë, vetëm sepse thonë,
“më mirë kaq sesa hiç!”

Vërtet, “puna është veprimtaria njerëzore që ka për qëllim të fitojë
atë që nevojitet për të jetuar dhe sidomos për vetëruajtjen: «Me
djersë të ballit tënd do ta hash bukën»”. Por puna e njeriut ka edhe
një dimension tjetër: është, sipas vullnetit të Krijuesit, një nevojë e
domosdoshme për njeriun “që të mbajë jetën, mbajtje që është një
detyrë e caktuar prej natyrës, së cilës nuk mund t’i iket.” Atëherë
“ruajtja në jetë është një detyrë të cilës askush nuk mund t’i
shmanget pa faj. Prej këtu lind, si rrjedhojë e domosdoshme e drejta
për të siguruar mjetet e jetesës, që te njerëzit e varfër kufizohet në
pagesën për punën e tyre.”
Atëherë Enciklika paraqet një ide shumë të çuditshme për atë kohë.
Rroga e drejtë duhet të jetë jo vetëm e mjaftueshme për vetveten, as
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vetëm për vetveten e për familjen, por edhe për të kursyer: “Kur
punëtori merr një rrogë të mjaftueshme për të mbajtur vetveten dhe
familjen e tij në njëfarë mirëqënieje, nëse ai është i mençur urtë,
natyrisht do të mendojë për të kursyer dhe, duke iu përgjigjur nxitjes
së vetë natyrës, do të bëjë që prej shpenzimeve të teprojë një pjesë që
ta përdorë në blerjen e ndonjë prone të vogël” (n. 35).
Disa dokumente të mëvonshme të Kishës shtojnë edhe dy pika
interesante, përsa i përket punës njerëzore, domëthënë se puna
njerëzore kufizohet në dy kuptime. Së pari, njeriu të mos bëhet skllav
i punës; në një kulturë konsumiste ka rrezik se puna dhe paraja të
bëhen si një drogë për njeriun. Së dyti, punëtori (dhe, edhe më
shumë, punësuesi) duhet të ketë parasysh vlerat ekologjike, sepse të
gjithë kemi detyrë të mendojmë për breznitë e ardhshme, të cilat
kanë të drejtë të trashëgojnë një botë me kushtet të përshtatshme për
të banuar në të. Me fjalë të tjerë, kemi jo vetëm për shoqërinë e
tanishme, por edhe për breznitë e ardhshme.
c. Pushimi
N. 33 i Enciklikës shtjellon se si dinjiteti i personit të punëtorëve
duhet të ruhet edhe duke respektuar një të drejtë tjetër: e drejta për
pushim dhe për një orar të arsyeshëm. Sepse nganjëherë (ose spesh
herë) pronarët “abuzojnë paturpësisht me personat sikur të ishin
gjëra”. Por forcat e njeriut janë të kufizuara: “Nuk është e drejtë dhe
as njerëzore që të kërkohet prej njeriut aq punë sa prej mundimit t’i
mpihet mendja e t’i rraskapitet trupi.” Atëherë duhet pushim dhe një
orar i caktuar: “Ushtrimi dhe përdorimi e mprehin, por me kusht që
herë pas here të ndërpritet, për t’i dhënë vend pushimit. Pra, puna
nuk duhet të zgjatet më shumë se sa e lejojnë forcat.”
Dhe vazhdon duke pohuar se caktimi i sasisë së pushimit varet: (1)
nga cilësia e punës; për shembull, “puna e minatorëve që nxjerrin
prej tokës gurë, hekur, bakër dhe lëndë të tjera të fshehura në
nëndhe, duke qenë më e rëndë dhe e dëmshme për shëndetin, duhet
të shpërblehet me një kohëzgjatje më të shkurtër”; (2) nga rrethanet e
kohës e të vendit, sepse “një punë që durohet lehtë në një stinë, në
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një stinë tjetër është krejtësisht e padurueshme apo e tillë që durohet
me vështirësi”; dhe (3) nga vetë fiziku dhe shëndeti i punëtorëve; për
shembull “një punë e përpjesëtuar për një burrë të gjatë e të fortë,
nuk është e arsyeshme që t’i caktohet një gruaje apo një fëmije.”
Enciklika Mater et Magistra e Papa Gjonit XXIII (në vitin 1961) jep
edhe arsye tjetër pse është e drejtë pushimi javor: punëtori ka të
drejtë që një ditë në javë të bashkohet me familjen e vet, që të gjithë
së bashku të marrin pushimin e duhur.
Rreth njëzet vjet para botimit të kësaj Enciklike, një zë profetik në
Angli e tërhoqi vemendjen e shoqërisë për gjendjen e mjerë të
fëmijëve në Anglinë Viktoriane. Sa shumë fëmijë shfrytëzoheshin
duke u futur në punë. Dhe shkrimet e Dickens-it gjejnë një jehonë
profetike në këtë n. 33 të Enciklikes: “Për sa u përket fëmijëve, të
bëhet kujdes për të mos i pranuar në ofiçina para se mosha t’ua ketë
zhvilluar mjaftueshëm forcat fizike, intelektuale e morale. Forcat, që
në fëmijëri çelin të ngjashme me barin në lulëzim, një lëvizje e
parakohshme i prish dhe atëherë bëhet i pamundur vetë edukimi i
fëmijëve.”
C. DETYRAT E SHTETIT
Jemi në një vend ku, për fat të keq, ëndrra e vetme e shumë njerëzve
(veçanërisht të rinjve) është të shkojnë në Itali ose Greqi, ose në një
vend tjetër perendimor. RN u kujton qeverive se kanë detyrë të bëjnë
çmos që kushtet në vendin e vet të jenë të tilla që qytetarët të mos
ndiejnë nevojë të shkojnë në mërgim për punë: “Do të rrjedhë edhe
një dobi e tretë, që është lidhja me vendlindjen; në të vërtetë, nuk do
të ndërrohej atdheu me një vend të huaj, nëse ai do t’u krijonte
mundësinë për të jetuar mirë bijve të vet” (n. 35).
Shteti duhet të favorizojë në maksimum gjendjen e punëtorëve: “Në
çdo shoqëri të rregulluar mirë duhet të gjendet një begati e
mjaftueshme e të mirave trupore, «përdorimi i të cilave
është i nevojshëm për ushtrimin e virtytit»” Janë fjalët e Shën
Tomës.
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Atëherë Enciklika i kujton qeveritë se ato nuk do t’i kishin
grumbulluar këto të mira po të mos ishte vepra dhe arti i proletarëve,
“qoftë nëse punojnë në bujqësi qoftë nëse punojnë në ofiçina puna e
punëtorëve është ajo që formon pasurinë kombëtare. Prandaj është e
drejtë që qeveria të interesohet për punëtorin, duke bërë që ai të
marrë pjesë në një farë mase në atë pasuri që vetë ai prodhon, kështu
që të këtë ushqim, veshje dhe një lloj jetese më pak të vështirë.
Pra, duhet të favorizohet në maksimum ajo që në ndonjë mënyrë
mund të përmirësojë gjendjen e tij, të sigurt se ky kujdes, në vend që
të dëmtojë dikë, do t’u vlejë të gjithëve, meqenëse është në interesin e
gjithëmbarshëm që të mos mbeten në mjerim ata prej të cilëve vijnë
dobi kaq të mëdha” (n. 27).
Karl Marx tha se besimi është opiumi i popullit, sepse, tha, besimi i
detyron punëtorët që të kënaqen me padrejtësitë që përjetojnë dhe,
në këtë mënyrë, justifikon status-in quo, me të gjitha anomalitë të
shoqërisë. Jam i bindur se Marx do të kishte folur me më shumë
kujdes po të kishte lexuar Ungjillin (si, për shembull, Mt 25), Letrën e
Jakobit, shkrimet e shën Gjon Gojartit. Këto e zhgënjejnë pohimin e
Marx-it, si e përgënjeshtron edhe Enciklika Rerum Novarum.
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Fytyra të trishtuara
nuk bëjnë shenjtër
Ardhja: kohë shprese dhe gëzimi.
Është shumë e përshtatshme që vitin liturgjik – vitin e Kishës – e
fillojmë me kohën e Ardhjes. Jo vetëm sepse koha e Ardhjes është
periudhë përgatitjeje për festën e madhe të lindjes së Zotit, por edhe
sepse koha e Ardhjes është koha e shpresës dhe e gëzimit.
ARDHJA: KOHA E SHPRESËS
Gjatë kësaj kohe të Ardhjes, në meshat e përditshme dëgjojmë shumë
lexime nga Libri i Isaisë profet. Isaia ishte një profet i madh shprese.
Në periudhën kur populli ishte në mërgim, ishte Isai që i ka forcuar
zemrat e popullit duke i bindur se Zoti nuk do ta braktiste:
“Ngushëllojeni popullin tim” (Is 40, 1). “Ngushëlloj”, sipas fjalorit të
Oksfordit, do të thotë “jap qetësim, ndihmë ose simpati një personi
që po përjeton trishtim, vuajtje ose zhgënjim”. Ngushëllimi është
shenjë solidariteti. Por për besimtarët është edhe shprehje shprese.
Për shembull, ngushëllimi me rastin e një vdekjeje, për ne
besimtarët, nuk është thjesht shprehje keqardhjeje për
vdekjen e atij personi, por edhe bashkëndarje e shpresës
sonë që i vdekuri të bëhet pjesëmarrës në lavdinë e Krishtit
të ngjallur.
Christopher Lasch, në librin e tij The True and Only Heaven, vëren se
ideja e krishterë e shpresës dallohet nga idea kyç e Iluminizmit,
domethënë ideja e një përparimi të pakufishëm. I të njëjtit mendimi
është shkrimtari i famshëm hebre, Jonathan Sacks. Edhe ai (në librin
The Dignity of Difference) tregon se shpresa dallohet nga optimizmi.
Shpresa nuk lind optimizëm, por kurajë. Ja pse martirët kanë duruar
torturat e vdekjen.
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Në fakt, ideja optimiste e një përparimi të pakufishëm ishte shumë e
përhapur në dekadat e fundit të shekullit të 19-të: nëpërmjet
zhvillimit të shkencës dhe të pjekurisë së arsyes, u hap dera për një
përparim pakufi. Por ky optimizëm pati një jetë shumë të shkurtër: u
zhgënjye duke parë atrocitetet e luftës së parë botërore, edhe më
shumë me atrocitetet e luftës së dytë botërore (holokausti dhe
Hiroshima). Dhe, në kohët e fundit, gjenocidet në Burundi, në
Ballkan dhe në vende të tjera në Afrikë, si edhe aktet terroriste pas 11
shtatorit 2002.
Francis Fukuyama, shkrimtar shumë i njohur në Shtetet e Bashkuara
e Amerikës, në shkrimin e tij The End of History ka shprehur shumë
optimizëm pas rënies së komunizmit në vitin 1989. Ai tha se etika e
konsumimit ishte shkaku për t’i zgjidhur konflikte ideologjike;
prandaj parashikoi një të ardhme paqësore. Megjithatë edhe
Fukuyama mbeti i zhgënjyer tek shihte luftëra të reja në Ballkan.
Michael Rutter e David Smith në 1995 (Psychosocial Disorders in
Young People) vërejnë se gjatë 40 viteve më parë, bota ka pasuar një
rritje të rasteve të depresionit, e çrregullimeve psiko-shoqërore, e
drogës, e alkoholizmit, e vetëvrasjeve tek të rinjtë. Fatkeqësisht këtë
po shohim të verifikohet edhe në Shqipëri.
Papa Pali VI, në Letrën Enciklike Populorum Progressio, bëri një
vërejtje shumë e rëndësishme. Tha se njeriu pa Hyjin mund ta
ndërtojë botën, por në këtë rast do ta ndërtonte për shkatërrimin e
vet. Dhe besoj se të gjithë mund të përgjigjemi: “Amen! Ashtu është!”
E gjithë kjo është shenjë se sot shpresa çështë një virtyt në krizë! Sot
njeriu është më i gatshëm të besojë një lajm të keq sesa një lajm të
mirë. Ja pse sektet (si Dëshmitarët e Jehovait) tërheqin vëmendjen e
shumë njerëzve, duke shpallur një fund të botës dhe ndëshkime.
Ngjarja qendrore në historinë e Popullit të Besëlidhjes së Vjetër ishte
ndërhyrja e Hyjit në histori. Vetëzbulimi i Hyjit është lidhur me një
premtim: Unë jam me ju e do të qëndroj gjithmonë me ju. Kjo është
edhe domethënia e emrit JAHWEH, emri që iu zbulua Moisiut.
Kështu Hyji është gjithmonë Shpëtimtar dhe kjo është arsyeja e
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shpresës sonë. Dalja e popullit nga Egjipti ishte edhe njëherë zbulimi
i Zotit Shpëtimtar.
Në Besëlidhjen e Re Hyji dëftohet si IMMANUEL në mënyrë krejt të
veçantë, sepse u bë njeri si ne; madje, në fjalën e Shën Palit, u bë
“mallkim” për ne, në kuptim se u bë krejt solidar me njeriun mëkatar,
edhe pse Ai vetë ishte pa asnjë mëkat. Pranoi vdekjen, që, në
shprehjen e teologut të famshëm Karl Rahner, është “arqikundërshtimi absurd i jetës”. Zbriti në “Sheol”, toka e të vdekurve
dhe kështu shkatërroi mbretërinë e vdekjes. Kështu Jezusi u bë
themeli i shpresës sonë edhe në vuajtjet tona, edhe në vdekje.
ARDHJA: KOHA E GËZIMIT
Friedrich Nietszche, armiku i madh i krishterimit, ka bërë këtë
vërejtje për të krishterët: “Nxënësit e tij duhet të tregohen më të
lumtur”. Në fakt, ka njerëz që mendojnë se të jesh i shenjtë do të
thotë të jesh gjithmonë me fytyrë serioze. Anglezët thonë: Long faces
never make saints, që do të thotë “Fytyrat e trishtuara nuk bëjnë
shenjtër”.
Në Besëlidhjen e Vjetër, trishtimi konsiderohej si pasojë e largimit
prej Zotit, ndërsa gëzimi çmohej si efekt i afërsisë ndaj Zotit. Pra në
Psalmet lexojmë: “Shërbeni Zotit me hare”; “Sa u gëzova kur më
thanë: ‘Ejani të shkojmë në shtëpinë e Zotit’”.
Ndoshta teksti më i bukur në
këtë aspekt është Letra drejtuar
Filipianëve. Shkrimtari i Letrës,
Shën Pali, ishte në burg, i lidhur
me zinxhirë, kur ka shkruar këtë letër. Megjithatë në të tregon një
gëzim të veçantë, madje Filipianët i nxit me shumë këmbëngulje:
“Gëzohuni në Zotin”. Në Veprat e Apostujve lexojmë se edhe kur
ishin përndjekur, apostujt ishin të lumtur, sepse ndiheshin të denjë të
vuajnë për shkak të emrit të Krishtit.
Tërë mesazhi i Besëlidhjes
së Re është një lajm i mirë,
lajm që frymëzon gëzim.

Por në Letrën e Shën Palit drejtuar Galatasve gjejmë një ide të re:
gëzimi është një nga frytet e Shpirtit Shenjtë. Prandaj Ungjilltari
Luka na paraqet disa persona të cilët, të mbushur me Shpirtin Shenjt,
144

kanë treguar një gëzim të madh. Kështu, Maria kur shkoi tek
Elizabeta, kur kjo pranoi Marinë në shtëpinë e vet, djali i saj Gjoni, i
cili ende ishte në kraharorin e s’ëmës dhe kërceu me gëzim kur dëgjoi
zërin e Marisë. Gjithashtu Zakaria, burri i Elizabetës dhe plaku
Simon, kur Jezusi foshnjë u kushtua në Tempull. Ashtu edhe vetë
Jezusi: është përsëri Luka që na thotë se, në një moment, Jezusi,
“plot me Shpirtin Shenjt dhe me hare, klithi: ‘Të bekoj, o Atë’”
Kemi edhe shembullin e shenjtërve: Françesku, Dominiku, Filipi
Neri, Tereza e Jezusit fëmijë, që janë vetëm disa shembuj të
shenjtërve që nuk e kanë fshehur gëzimin e tyre për faktin se kanë
gjetur, njohur dhe ndjekur Krishtin, burimin e gëzimit të tyre. Tereza
e Kalkutës vazhdimisht u thoshte motrave misionare të saj: “Jepni
një buzëqeshje të madhe”. Sepse, si tha Kardinali Suenens:
“Buzëqeshja është një rreze drite nga fytyra e Hyjit. Të buzëqeshësh
do të thotë të shohësh të tjerët me sytë e Hyjit”. Dhe sytë e Hyjit janë
të pastër: s’ka asnjë paragjykim, nuk urren askënd, por tregon
dashurinë e vet të mëshirshme ndaj të gjithëve.
Ashtu bënë barinjtë e Betlehemit: kishin dëgjuar një lajm të
mirë dhe menjëherë i njoftuan
fshatarët e tjerë. Ashtu bënë
edhe gratë dhe nxënësit e Emausit, që kishin takuar Krishtin e
ngjallur, menjëherë vrapuan për t’u treguar të tjerëve se Krishti u
ngjall.
Ungjilli na mëson se gëzimi
bëhet “shpallje”. Kur kemi
një lajm të mirë e ndiejmë
detyrë t’ua komunikojmë të
afërmve dhe miqve tanë.

Ungjilli na mëson se gëzimi bëhet “kremtim”. Në librin e Veprave të
Apostujve, shkrimtari (Shën Luka) tregon se besimtarët bashkoheshin për “ndarjen e bukës” me hare. Besimtarët duhet të kuptojnë
se eukaristia është një festë. Prandaj le të vijnë për meshë jo thjesht
sepse “kanë detyrë”, por sepse nuk duhet t’i thonë “jo” ftesës së
Jezusit për të marrë pjesë në këtë festë. Rrugës le të përsërisin fjalët e
atij Psalmi që recitonin hebrenjtë duke afruar Tempullin e
Jerusalemit: “Sa u gëzova kur më thanë: ‘Të shkojmë në shtëpinë e
Zotit’”
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Ungjilli na mëson se gëzimi bëhet bujari. Maria na mëson se s’kemi të
drejtë të mbajmë gëzimin tonë vetëm për veten tonë. Ajo vetë ka
shkuar me vrap në shtëpinë e Elizabetës: për çfarë? për të ndarë me
të gëzimin e vet, por gjithashtu për t’i shërbyer. Elizabeta ishte e
shtyrë në moshë, kishte nevojë për ndihmën e Marisë. Gjatë kohës së
Ardhjes le të mendojmë pak për njerëz që kanë nevojë për ndihmën
tonë. Mund të jetë ndihmë financiare, ndihmë me duart tona, ndihmë
me një fjalë ngushëllimi.
Le t’i tregojmë botës se jemi të lumtur për faktin se jemi në ecje drejt
shpellës së Betlehemit, ku do të bashkohemi me Marinë, Jozefin dhe
barinjtë e Betlehemit. Dhe le të nxisim edhe të tjerët që të bashkohen
me ne.
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Jemi bashkëpunëtorët e Hyjit
Shën Toma nga Akuino. Teologu i dialogut
Në vitin 1974, Papa Pali VI botoi një dokument shumë të
rëndësishëm, me emrin Evangelii Nuntiandi, mbi ungjillëzimin. Në
këtë dokument Pali VI ka theksuar nevojën që Kisha të jetë gjithmonë
e hapur për kulturën, madje të jetë në dialog me kulturën: “Duhet të
bëjmë të gjithë përpjekjet drejt një ungjillëzimi të mbaranshëm të
kulturës, ose, më e saktë, të kulturave. Këto duhet të rilinden
nëpërmjet takimit të tyre me ungjillin”.
Mesazhi i Krishterë ballë për ballë me Kulturën
Në Besëlidhjen e Re kemi shembullin e njohur të Shën Palit, i cili, kur
ishte në Athinë, ka guxuar të shkojë në Areopag, ku mblidheshin
intelektualët e atij qyteti. Dhe gjatë tërë historisë së Kishës vërejmë se
dijetarët e Kishës gjithmonë janë përpjekur të hyjnë në dialog me
kulturën e atëhershme.
Por besoj se shembulli më i shkëlqyeshëm i një dialogu mes mesazhit
të krishterë dhe kulturës e gjejmë në Shën Tomën nga Akuino. Jemi
në shekullin XIII. Kultura perëndimore ishte në krizë, ndërsa kultura
arabe kishte bërë hapa shumë të mëdhenj përpara. Lindja e të dyja
familjeve rregulltare: domenikanët dhe françeskanët, hapi dyert për
një epokë të artë në kulturën evropiane. Dhe hapin më të guximshëm
pa dyshim e bëri Shën Toma.
Toma pati shumë fat se e pati si profesor Shën Albertin e Madh, edhe
ai domenikan, i cili ishte me të vërtetë një enciklopedi ambulante. Në
bashkëpunim me Albertin, Toma e rizbuloi Aristotelin, i cili, deri
atëherë, ishte i papranueshëm në rrethet universitare të Evropës. Për
këtë arsye thuhet se Shën Toma “e pagëzoi Aristotelin”: filozofia e një
dijetari aq të shquar grek që dikur ishte i mohuar në ambientet
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intelektuale kishtare, tani, nëpërmjet Shën Tomës, u bë vegël për
zhvillimin e teologjisë katolike.
Por dialogu kulturor tek Shën Toma nuk u kufizua me Aristotelin.
Toma ka përdorur gjithashtu filozofinë e një dijetari hebre, Mosiu
Maimonidi. Dhe më interesant është fakti se filozofia e Tomës është
shumë borxhlie ndaj shkrimeve të disa filozofëve arabë, që ishin
myslimanë. Ashtu ishin Ibn Sina, Ibn Rushd (të njohur, në latinisht,
si Avicenna dhe Averroes) dhe Alfarabi. Dhe një nga veprat e tij
kryesore, Summa Contra Gentiles, kishte si qëllim dialogun me fenë
islamike.
Humanizmi i Shën Tomës
Mënyra si Toma flet për njeriun tregon dinjitetin e tij të
pazëvendësueshëm dhe i shtron themelet për të folur për të drejtat e
njeriut. Toma na mëson se kur Perëndia e krijoi njeriun në
përngjasimin e tij, ai i dha njeriut një dinjitet të pakrahasueshëm me
atë të çdo krijese tjetër në botë. Njeriu është pajisur me intelekt, që
është themeli i një vullnet të lirë.
Nëpërmjet intelektit dhe vullnetit
të lirë, njeriu bëhet përgjegjës për
fatin e tij dhe njëkohësisht
zotërues i mbarë tokës. Asaj
pyetjeje: “çka është atëherë njeriu
që ta kujtosh?” (Ps 8), Shën Toma, duke ndjekur Shën Palin,
përgjigjet: “Jemi bashkëpunëtorët e Hyjit”.
Intelekti dhe vullneti e
bëjnë njeriun një qenie
“morale”, të stolisur me
ndërgjegje.

Por Shën Toma na dëfton shumë mirë dinjitetin e njeriut edhe kur
tregon se njeriu është i aftë, në saje të arsyes së tij, ta njohë Hyjin.
Asnjë teolog tjetër nuk ka shtjelluar me aq shumë mjeshtëri
njëkohësisht kufizimet e njohjes së Hyjit nga ana e njeriut dhe vlerën
e kësaj njohjeje. Si “qenie morale”, njeriu mund t’i njohë parimet e
ligjit natyror; si “qenie fetare”, njeriu mund ta njohë Zotin dhe ta
nderojë.
Shën Toma e gjeti vendin e vetë të përshtatshëm në Urdhrin e
Predikatarëve (Domenikan), që, në stemën e vet, e mbart fjalën
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Veritas (e Vërteta). Angazhimi i tij për ta kërkuar të vërtetën, i
bashkuar me përvujtërinë e tij, e bëri të disponueshëm për ta pranuar
të vërtetën pavarësisht nga kushdo e kishte thënë. Prandaj u shkëput
nga tradita intelektuale e asaj kohe duke u drejtuar tek një filozof
pagan për të përdorur filozofinë e këtij gjeniu grek. Por, në të njëjtën
kohë, duhet të çmojmë gjithashtu respektin e madh që tregonte ai
ndaj të gjithëve, duke përfshirë edhe ata me të cilët nuk ishte dakord.
Doktrina e Shën Tomës meritonte fjalë miratimi nga ana e vetë
Jezusit, i cili, pak kohë para vdekjes së Tomës, i tha: “Tomë, mirë ke
shkruar për mua”. Por madhëria e Shën Tomës dëshmohet mbi të
gjithë nga jeta e tij. Ishte një gjeni i madh; por më së pari ishte një
shenjt i madh. Gjeniu i njeriut nuk ka vlerë nëse nuk është i
shoqëruar nga një përvujtëri që e bën të vetëdijshëm se gjithçka është
dhuratë e Zotit për të mirën e popullit.
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“Kodi i Da Vinçit” dhe
“Varri i Humbur i Jezusit”
Marrëzia e përsëritur
Pra, së pari, kishim librin Kodi i Da Vinçit (The Da Vinci Code) dhe
tani kemi Varri i Humbur i Jezusit (The Lost Tomb of Jesus). Është
një “dokumentar” që do të inkurajojë shikuesit që në anglisht quhen
gullible ose credulous (njerëz që besojnë dhe mashtrohen lehtë) të
besojnë se arkeologët e kanë zbuluar varrin me eshtrat e Jezu Krishtit
dhe të disa anëtarëve të familjes së tij!
Në vitin 1980 (domethënë para 27 vitesh) arkeologët kanë zbuluar
disa kuti me eshtrat e disa personave që në dukje kanë jetuar në
kohën e Krishtit. Kutitë ishin shënuar me emrat, që përfshijnë emrat
Mari, Juda dhe Jozef. Mbi një kuti emri ishte i palexueshëm, por
dikush e ka lexuar “Jezus”.
Kanali televiziv Discovery i ka stolisur faktet e thjeshta mbi këtë varr
në Jeruzalem me një rrjet të komplikuar teorish të paprovuara.
Kështu, prodhuesit spekulojnë se kutia me emrin “Mariamene”
përmban eshtrat e Marisë Magdalene. Kjo kuti ishte afër asaj që
prodhuesit thonë se ka emrin “Jezus”. Duke qenë se, sipas tyre, testi i
ADN-së ka treguar se këta të dy nuk kishin lidhje gjaku, atëherë
arrijnë në përfundimin se ishin të martuar! Të bazuar mbi këtë seri të
përfundimeve imagjinare, programi nxjerr përfundim se Kodi i Da
Vinçit ka pasur të drejtë kur ka thënë se Jezusi ishte martuar me
Marinë Magdalenë!
Kur u gjet ky varr, zbulimi nuk tërhoqi asnjë vëmendje të veçantë.
S’ka pasur asnjë arsye për të besuar se varri mbante eshtrat e familjes
së Jezusit. Përkundrazi ka pasur shumë arsye për të kundërtën: NUK
ishin eshtrat e familjes së Zotit! Madje Amos Kloner, arkeolog izraelit
dhe profesor i arkeologjisë në universitetin izraelian të Bar-llan, i cili
kishte shkruar raportin origjinal të zbulimit të varrit, për autoritetet e
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zbulimeve arkeologjike izraelite, e ka quajtur këtë ide fantazioze
“nonsense” (absurde).
Dhe vazhdon: “Në këtë film pohojnë se është një ‘informacion i
pakomunikuar kurrë më parë’. Por, në fakt, nuk është një
informacion i ri. Unë i kam publikuar të gjitha detajet në revistën
Antiqot, në vitin 1996, dhe nuk kam thënë se është varri i familjes së
Jezusit. Kjo punë (e dokumentarit) nuk është fare serioze. Unë bëj
punë serioze, merrem me punë kërkimore”.
Jerome Murphy O’Connor, professor Domenikan i arkeologjisë
biblike dhe ekspert i Besëlidhjes së Re në Institut Biblique, në
Jerusalem, i cili ishte intervistuar për filmin para dy vitesh, tha se
nuk ka asnjë të vërtetë në tezën e filmit.
“Është thjeshtë një iniciativë tregtare që mjetet e komunikimit
përpiqen ta përdorin”. Ai tha gjithashtu se emrat e shkruar mbi kutitë
“janë një ndërthurie e emrave shumë të zakonshëm. Gjysma e grave
judeje në shekullin e parë quheshin ose Mari ose Salome.” Testet e
ADN-së nuk kanë provuar asgjë “përveç faktit se janë eshtra
njerëzore”, tha Murphy O’Connor, por sigurisht nuk kanë provuar
asnjë lidhje familiare. Dhe vëren se Kloner kishte shkruar para një
dekade për këto zbulime, por edhe pse ishin bërë publike, asnjëri nuk
është interesuar.
“The Lost Tomb” është vepra e dy personave: James Cameron dhe
Simcha Jacobovici. Kush jane këta? Artikulli në Koha Jonë ka filluar
me fjalët: “Regjisori amerikan, James Cameron, fitues i çmimit
Oscar.” Po, Cameron është një regjisor i famshëm që na dha filmin
Titanic. Interesohet edhe në science fiction dhe është anëtar i
shoqatës “Mars” (Mars Society, që i kushtohet kolonizimit të
planetit). Ai pranon se nuk mund të marrë përsipër përgjegjësinë për
pretendimet e filmit: “Nuk jam teolog”, -thotë. Pra, në këtë film,
është mbështetur në pretendimet e Simcha Jakobovicit.
“Simcha nuk është person i besueshëm”, -tha përgjegjësi i Muzeut
Rockefeller në Jerusalem. Në vitin 2002 Jakobovici ka ndihmuar për
një dokumentar tjetër për Discovery, për një varr tjetër që thanë se
ishte varri i “Jakobit, vëllait të Jezusit”. Atëherë arkeologët e ligjshëm
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ishin skeptikë për këtë “zbulim”. Më vonë, në 2005, autoritetet
izraeliane kanë deklaruar se “varri i Jakobit” ishtë një mashtrim dhe
kanë paditur pesë persona për falsifikim.
Thomas Rosica, ekspert biblik, komentoi se ky film i fundit dëfton se
këta të vetëdeklaruar “ekspertë” nuk kanë mësuar asgjë nga historia e
“varrit të Jakobit”! Dhe vazhdon: “Përse këta të ashtuquajtur
arkeologë kanë pritur 27 vjet para se të dokumentonin këtë ‘zbulim’?
James Cameron do ta ndiejë veten më shumë si në shtëpinë e vet,
duke prodhuar filma si Titanic, sesa kur merret me dokumentare
fetare, për të cilët nuk është fare kompetent!”
James Cameron do ta ndiejë veten më shumë si në shtëpinë e vet,
duke prodhuar filma si Titanic, sesa kur merret me dokumentare
fetare, për të cilët nuk është fare kompetent!”
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Dekristianizim
apo Shekullarizim?
Rreth një shkrimi të Ben Blushit
Ende nuk e kam lexuar librin e Ben Blushit Hëna e Shqipërisë. Pa
dyshim do t’ia vlejë ta lexoj, sepse Ben Blushi është një shkrimtar
pjellor dhe një nga politikanët më të kulturuar në Shqipëri. Por kam
lexuar artikullin e botuar në gazeten ‘Panorama’, të 8 prillit (duket se
është nxjerrë nga libri i tij i sipërpërmendur) dhe ishte ky artikull që
më ka shtyrë t’i përgjigjem me këtë artikull të shkurtër. Sepse, sipas
mendimit tim, mënyra si Blushi, në këtë artikull, sulmon Kishën
tregon ose një paragjykim kundër Kishës, ose një panjohuri të disa
fakteve.
Blushi flet për dhe lavdëron, “dekristianizimin” e Evropës perëndimore. Besoj se në këtë kontekst është më e saktë të flasim për
“shekullarizim” sesa “dekristianizim”. Dhe duhet të dallojmë “shekullarizim” (secularization në anglisht, secolarizzazione në italisht) dhe
“shekullarizëm” (secularism, secolarismo). “Shekullarizim” është, në
fjalët e Peter Berger-it, procesi që njeh autonominë e politikës dhe të
shkencave nga mbizotërimi i besimit fetar. Ndërsa “shekullarizëm”
është përjashtimi i Zotit nga jeta shoqërore, familjare dhe, së fundi,
edhe personale.
Prandaj shekullarizimi në vetvete nuk është diçka e keqe ose kundër
fesë. Ka shumë kohë se Kisha ka vënë re se nuk duhet të përsërisë
gabimin që bëri me Galileo Galilein! Dhe Koncili II i Vatikanit, pa
përdorur vetë fjalën “shekullarizim”, ka pranuar autonominë relative
të shkencave natyrore dhe shoqërore. Madje Harvey Cox, në librin e
tij The Secular City, që u bë shumë i famshëm në vitet 1960, pohoi se
procesi i shekullarizimit i ka rrënjë në doktrinën e Biblës, veçanërisht
në tregimin e krijimit. Dhe unë do të shtoja fjalët e Krishtit: “Jepni
Cezarit çka i përket Cezarit, jepni Hyjit çka i përket Hyjit”
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Blushi tha se “Kisha në Evropë nuk ka fuqinë që ka pasur”. Për këtë
ne s’mund të themi asgjë përveç: “Shyqyr!” Isha student në Romë në
shtator 1970, kur Italia përkujtonte përvjetorin e 100-të të unifikimit
nga Garibaldi. Atëherë Papa Pali VI kremtoi një meshë tek Porta Pia
(nga ku bersalierët hyjnë për të liruar Romën nga pushteti i
Vatikanit) dhe në një letër që i dërgoi Presidentit të Republikës
(Giuseppe Saragat) shprehu bindjen e tij se Kisha u bë më
autentikisht “Kisha e Krishtit”, që nga koha kur kishte “humbur”
pushtetin kohor dhe Shtetet Papnore.
As ka nevojë të përmend këtu mendimin e Papa Françeskut, i cili
vazhdimisht thekson se Kisha nuk duhet të kërkojë privilegje.
“Për çfarë duhet Kisha?”
Kjo është pyetja që bën Blushi në atë artikull. “A ka ndihmuar dot ajo
që jeta e njeriut të zgjatet, siç ka bërë mjekësia?” “Jo!” – përgjigjet
Blushi. “Jo!” – përgjigjem unë. Nuk është kompetenca e Kishës të
zëvendësojë mjekësinë (unë besoj në autonominë e shkencave!). Por
shkrimtari vazhdon “Sepse Kisha është marrë gjithë jetën me jetën
pas vdekjes”. Jo, Zoti Blushi! Kjo ishte akuza e Karl Marx-it që e
shtyu të pohojë: “Besimi është opiumi i popullit”. Po të ishte më i
familjarizuar me Biblën dhe po të kishte lexuar, për shembull, librin e
profetit Amos, Ungjillin e Mateut (kap. 25), Letrën e Jakobit dhe
shkrimet e një teologu të madh si Shën Gjon Gojartit, Marx do të
ishte më i kujdesshëm para se t’i kishte drejtuar një akuzë të tillë
krishterimit.
“A ka ndihmuar Kisha që shoqëritë të jenë më të hapura dhe njerëzit
më të barabartë?” “Jo” – përgjigjet Blushi. “Po” – përgjigjem unë.
Përsëri e nxis të lexojë Biblën.
Në Krishtin “nuk ka burrë
ose grua, i lirë ose skllav,
hebre ose grek”, shkroi
Shën Pali. Dhe vazhdon Zoti
Blushi: “Sepse Kisha edhe
sot ndihmon me zell që të përjashtohen nga shoqëria homoseksualët,
Në çdo njeri, besimtari sheh
përngjasimin e Hyjit, fytyrën e
Krishtit që ende vuan në të
uriturit dhe të zhveshurit.
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gratë dhe ata që duan të jetojnë pa familje. Kisha është
homocentriste. U jep përparësi burrave ndaj grave”. Me gjithë
respektin, Zoti Blushi, ke gabim! Kisha s’ka absolutisht asgjë kundër
homoseksualëve, përkundrazi Katekizmi i Kishës Katolike kategorikisht mëson se ata “duhen shikuar me respekt. Ndaj tyre duhet të
shmanget çdo damkosje diskriminimi të padrejtë”. Fakti që Kisha, në
përputhje me mësimin e Biblës, mëson se martesa, nga vetë natyra e
saj, është heteroseksuale nuk tregon aspak se është kundër
homoseksualëve. Përsa i përket pozicionit (emancipimit) të grave,
dëshiroj ta kujtoj Blushin mendimin e dy personave laikë: feministja
Simone de Beauvoir dhe psikanalisti Jacques Lacan, të cilët thanë:
Përse lëvizja për emancipimin e gruas është rritur në vendet
perëndimore? Përgjigjen: Sepse gjeti një terren të krishterë. Dhe
japin dy arsye shumë interesante për këtë, por nuk dua të zgjatem
shumë mbi këtë argument. Nuk kam kuptuar çfarë do të thotë fjala
“ata që duan të jetojnë pa familje”.
“A ka ndihmuar Kisha njerëzimin të luftojë varfërinë, urinë dhe
etjen?” Dhe përsëri Blushi përgjigjet: “Jo, sepse megjithëse keq dhe
me shumë vonesë, këtë detyrë e kanë bërë shteti”. Më falni, zoti
Blushi, por edhe këtu gaboni. Si është e mundur që ju, shqiptar, nuk e
dini çfarë ka bërë Nënë Tereza? Me sa shumë mënyra edhe sot Kisha
ndihmon shumë të varfër që s’pranojnë asnjë ndihmë nga shteti! Dhe
para se shtetet të kenë filluar të ndihmojnë shtresat në
nevojë, para se të lindte welfare state, cili institucion i ka
ndihmuar keto shtresa? Kisha, duke zbatuar urdhrin e
Jezu Krishtit.
Dhe së fundi, Blushi pyet: “A ka ndihmuar Kisha që njerëzimi të
lëvizë më shpejt, të komunikojë më shumë dhe të zbulojë territore të
reja? Jo, sepse historikisht shkencëtarët janë sulmuar nga Kisha”. Një
pohim i tillë tregon një konfuzion rreth rolit të Kishës. Thashë më
parë se nuk duhet të përziejmë rolin e Kishës dhe atë të shkencave
natyrore. Dhe gabimi i Kishës me Galileun nuk na jep të drejtë të
bëjmë një përgjithësim se Kisha ka sulmuar shkencëtarët. Një
shumicë e madhe e shkencëtarëve kanë qenë të krishterë. Vetëm për
të përmendur dy emra, për të cilët pa dyshim Zoti Blushi ka dëgjuar:
155

Shën Alberti i Madh në shekullin e 13-të dhe Isaac Newton në
shekullin e 18-të.
Kam shkruar këtë artikull vetëm me shpirt dialogu me Ben Blushin,
aspak me shpirt polemik. Nga dialogu njeriu mund të arrijë ta njohë
dhe të pranojë të vërtetën.
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Partneritet profetik
Besimet dhe harmonia ndërfetare

1. Feja
A mund të flasim ende për fenë në një shoqëri të shekullarizuar? Pa
hyrë në diskutim rreth dallimit ndërmjet shekullarizimit (secularization) dhe shekullarizmit (secularism) dhe rreth përkufizimeve të
ndryshme që u jepen njërit apo tjetrit, unë dëshiroj vetëm të nxjerr
në pah mënyrën me të cilën përkufizohet zakonisht procesi i
shekullarizmit. Përgjithësisht përkufizohet si procesi me të cilin Zoti
përjashtohet fillimisht nga jeta publike, pastaj nga jeta familjare e në
fund edhe nga jeta personale.
Një nga paradokset e mëdha të shoqërisë bashkëkohore është fakti i
çuditshëm se, në një botë të shekullarizuar, ne po bëhemi akoma
edhe më shumë të vetëdijshëm për rolin e fesë në shoqërinë
njerëzore. Grace Davie, profesor i Sociologjisë së Fesë në Universitetin e Exeter-it, pohoi se të injorosh besimin do të thotë të
nënçmosh vetë jetën njerëzore. Në të vërtetë, feja depërton në të
gjitha sferat e jetës njerëzore.
Pra, a mund të pohojmë, në rrethanat aktuale, se ne jetojmë në një
botë nga e cila është përjashtuar Zoti apo besimi në Zotin? Shumë
sociologë bashkëkohorë të fesë, si Peter Berger, Francis Fukuyama
dhe Grace Davie thonë se kjo nuk ngjan. Është e vërtetë se praktikimi
i fesë është duke u zbehur në shumë vende perëndimore, por kjo nuk
do të thotë se njeriu bashkëkohor është bërë jobesimtar. Më së
shumti, mund të themi se kjo është një shoqëri jopraktikante, por jo
që është një shoqëri jobesimtare.
Grace Davie, që përdori për herë të parë fjalinë “believing without
belonging” (“Të besosh pa marrë pjesë”) për të përshkruar situatën
157

fetare të Evropës bashkëkohore, e ilustron argumentin e saj duke iu
referuar dy ngjarjeve: 11 shtatorin në New York dhe mbytjen e anijes
balltike Estonia pranë brigjeve të Suedisë. Në këto dy raste, ku
shkuan njerëzit? “Drejt e nëpër kisha”. Suedia mendohet se ka
shoqërinë më të shekullarizuar në Evropë. Megjithatë populli suedez
shkoi nëpër kisha; “kishat i prisnin ata dhe ata prisnin që arqipeshkvi
të artikulonte për ta kuptimin e kësaj ngjarjeje të tmerrshme” .
Që nga Platoni dhe Aristoteli, filozofia perëndimore e radhit besimin
me një realitet konkret, “i Shenjti”, të cilin ne e quajmë “Hyj” (ose
“Përendi”). Mirëpo, njeriu fetar ka qenë gjithmonë i bindur se besimi
në Zotin ndikon gjithashtu në marrëdhëniet e tij me njerëzit.
Askush
nuk
mund
të
përmirësojë marrëdhënien e
vet me Zotin pa përmirësuar
marrëdhënien e vet me të
tjerët. Një besim autentik na mëson si të ndërtojmë një botë më të
denjë për njerëzimin që të mund të jetojmë në të. Besimet autentike
janë për marrëdhëniet e mira me të tjerët, për paqe e drejtësi. Po jap
vetëm disa shembuj nga Bibla dhe nga Kurani.
Me fjalë të tjera, besimi, feja
dhe sjellja etike janë të
ndërlidhura.

Së pari, po i referohem Biblës (me të cilën jam më shumë familjar).
Në Librin e Daljes ne lexojmë: “Mos e shfrytëzo as mos e shtyp të
huajin, sepse edhe ju ishit të huaj në dheun e Egjiptit. Mos e
keqtrajtoni vejushën as bonjakun. Nëse do t’i nëpërkëmbni, ata do të
kërkojnë ndihmë prej meje e unë do ta dëgjoj ankimin e tyre” (22, 2021). Amos, një nga të ashtuquajturit “profetët e vegjël”, ishte profeti i
madh i drejtësisë shoqërore, mbrojtësi i madh i të varfërve dhe i të
shtypurve. Në “predikimin mbi mal”, Jezusi thotë ato fjalë të mëdha
përsa i përket faljes dhe dashurisë ndaj armiqve tanë, fjalë të cilat i
kanë lënë një përshtypje të thellë Mahatma Gandhit.
Në Kuran ne lexojmë: “Kushdo që fal fyerjet dhe ndërmerr rrugën e
paqes do të shpërblehet nga Hyji” (42, 40); “Shpaguani të keqen me
diçka më të mirë dhe do të shihni se dikush, që është larg jush, sepse
është armik, do të bëhet mik i vërtetë” (41, 34).
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Kur, në vitet ’80, Jacques Delors fliste për nevojën “për t’i dhënë një
shpirt Evropës” dhe kur Nikolas Sarkozy (atëherë ministër i
brendshëm i Francës), në librin e tij interesant Republika, fetë,
shpresa fliste për fenë si ajo që e ushqen njeriun me shpresën
shpirtërore që shteti nuk mund ta japë, sipas meje ata të dy
shprehnin etjen e pashuar të njeriut për Zotin dhe nevojën themelore
të njeriut për t’u bashkuar me Zotin. Askush dhe asgjë, as antiteizmi
militant i Enver Hoxhës, nuk mund ta çrrënjosë dëshirën shpirtërore
për Zotin. Njeriu nuk mund ta mohojë zotin pa mohuar edhe vetveten
në të njëjtën kohë. Shën Agustini e përshkruante dëshirimin për
Zotin me shprehjen e famshme: “O Zot, ti na ke bërë për vete dhe
zemra jonë është e paqetë derisa të mos qetësohet në ty.”
2. Toleranca fetare
Paa Gjoni XXIII në letrën enciklike Pacem in terris, të botuar në vitin
1963 (pak para se të vdiste) e konsideronte lirinë fetare si njërën ndër
të drejtat themelore të njeriut që mbështetet në dinjitetin e personit
njerëzor. Deklarata e Koncilit të Vatikanit ‘Mbi lirinë fetare’ shpjegon
në vijimësi se kjo liri do të thotë se askush nuk mund të detyrohet të
veprojë kundër bindjeve të veta në çështje fetare as privatisht as
publikisht. Dhe pohon se “kjo e drejtë e personit njerëzor për të
gëzuar lirinë fetare duhet të njihet në rendin kushtetues dhe madje të
bëhet një e drejtë civile” (n.2). Kjo deklaratë përshëndeti edhe faktin
se “liria fetare është shpallur gjithmonë si e drejtë civile në shumicën
e kushtetutave dhe gëzon një pranim solemn në disa dokumente
ndërkombëtare” (n. 15).
A është ende e domosdoshme të flasim për liri dhe tolerancë fetare në
botën post moderne dhe post-1989? A është e përputhshme me
shoqërinë pluraliste mostoleranca fetare? Apo, a është e imagjinueshme se si mund të jetë e mundshme mostoleranca fetare në një
shoqëri pluraliste?
Unë mendoj se deri jo më shumë se 75 vjet më parë (domethënë deri
në fund të luftës së dytë botërore; disa thonë edhe deri në vitet 1960)
një përkufizim i shoqërisë përfshinte domosdo disa bashkësi idesh.
Kjo bashkësi idesh përfshinte besime fetare dhe standarde morale të
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përbashkëta. Moskonformizmi fetar lejohej vetëm nëse ishte diçka
private. Kjo gjë ndodh edhe sot e kësaj dite në disa vende.
Por, epoka e re e postmodernizmit solli me vete atë që ne tani e
quajmë pluralizëm, jo vetëm politik, por edhe kulturor, fetar, etj. Në
këtë kontekst, toleranca përkundrejt dallimeve politike, kulturore dhe
fetare shpreh një gjë të bukur e të mirë. Por pluralizmi ka edhe
efektet e veta anësore. Dëshiroj të rendis vetëm dy prej tyre.
Kjo pastaj mund të çojë në
një qëndrim neutral përballë
vlerave. Por ky është keqkuptimi i tolerancës. Tolerancë
dhe bashkëjetesë paqësore
nuk do të thotë flijim i vlerave absolute morale dhe i besimeve fetare.
Në radhë të parë, pluralizmi
priret të relativizojë parimet
morale dhe vetë konceptin e
fesë.

Një efekt i dytë anësor i pluralizmit është ai që unë e quaj si
paradoksin e madh ose si ironinë e pluralizmit: lindja e formave të
reja të konflikteve dhe mostolerancës. Jonathan Sacks, kryerabini i
bashkësive hebraike të Commonwelth-it britanik, në librin e tij
shumë interesant The Persistence of Faith, bën këtë vërejtje:
“Pluralizmi na bën të presim një rritje të tolerancës, ndërsa në fakt
përgatit terrenin për forma të reja mostolerance.
Duke zhveshur dhe privatizuar konceptin e së mirës së përbashkët, ai
kërkon të thotë se asnjë pozicion nuk është i detyruar të caktojë
marrëveshje me realitetin e dikujt tjetër. Nuk është një rastësi që, me
rritjen e pluralizmit është rritur edhe tensioni racist dhe
antisemitizmi”. Dhe në fakt, diçka e tillë është vërtetuar edhe në
shumë vende ish-komuniste, por edhe në disa vende të Evropës perëndimore, ku janë zhvilluar disa forma të reja të fondamentalizmit,
të nacionalizmave të rrezikshme dhe të racizmit e të nazizmit.
A mund të jenë fetë burim konflikti dhe mostolerance? Kënga popullore e John Lennon-it ‘Imagine’ ëndërron për një botë në të cilën nuk
do të ketë më fe dhe kjo gjë, - thotë ai, - do të sjellë një jetë të paqtë,
duke qenë se feja është guri i vetëm apo kryesor tek i cili pengohet një
shoqëri paqësore.
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Ish-Arqipeshkvi i Canterbury-s, Dr. George Carey, ka pohuar se feja
“është shpesh një lidhës i fuqishëm për shoqëritë dhe kulturat, një
pjesë e kuptimit themelor që ata kanë për veten. Dhe atje ku lindin
konflikte ndërmjet bashkësive të përkufizuara në këtë mënyrë,
politikanët apo njerëz të tjerë përdorin shpesh fenë si një mënyrë për
të justifikuar apo për të thelluar konfliktin.”
Edhe në kohët tona e kemi parë vërtetësinë e këtij pohimi. Le të
mendojmë vetëm për konfliktet në Ballkan, ku feja është
instrumentalizuar nga politikanët, të cilët i kanë dhënë një fizionomi
fetare luftrave që kanë ndezur, gjoja se këto janë konflikte ndërmjet
myslimanëve dhe të krishterëve ortodoksë. Apo konfliktet në
Irlandën e Veriut, ku konflikti ndërmjet pro-britanikëve dhe proirlandezëve kanë marrë formën e konfliktit ndërmjet protestantëve
dhe katolikëve.
Princi El Hasan bin Talal ka pasur me siguri të drejtë kur ka pohuar
në asamblenë e përgjithshme të Konferencës Botërore për Fenë dhe
Paqen të mbajtur në Amman, Jordani, në nëntor 1999: “Ato konflikte
që përshkruhen si ‘konflikte fetare’ zakonisht kanë të bëjnë pak me
fenë dhe edhe më pak me doktrinën fetare”. Me një frymëzim të
ngjashëm, Bodo Hombach, në një fjalim të mbajtur në Budapest, një
vit pas konfliktit në Kosovë, gjatë kohës që ishte koordinator i paktit
të stabilitetit për Evropën Juglindore, ka bërë këtë pohim të
guximshëm: “Besimi mishëron vlera të gjithëmbarshme, të cilat, nëse
i shpreh siç duhet, do të ndihmojnë të prodhojnë pikërisht një
gjendje krejt në kundërshtim me tmerret të cilat kemi përjetuar”.
Megjithatë, duke folur vetëm pak muaj pas luftës në Kosovë, ai
gjithashtu ka pohuar: “Paqja dhe pajtimi janë termat fetare kyçe për
kohët tona. Por ne duhet të jemi të vetëdijshëm se, së voni dhe jo
shumë larg prej këtu, njerëz cinikë dhe të pangopur e kanë instrumentalizuar fenë për të ndihmuar përhapjen e flakëve të konfliktit,
me qëllim që të arrinin qëllimet e tyre brutale, e disi ekonomike.”
Fetë janë në favor të paqes, sepse fetë janë shprehje e besimit në
Zotin dhe e bashkimit me Zotin, krijuesin e gjithë njerëzimit. Këtu
qëndrojnë themelet e vëllazërisë së vërtetë dhe të paqes së kulluar.
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Nëse në disa rrethana duket se kjo gjë nuk është e vërtetë, atëherë
duhet të pranojmë se kemi të bëjmë me një keqkuptim apo
instrumentalizim të fesë dhe të vetë Zotit. Nuk mund të shpallet asnjë
luftë në emër të Zotit.
3. Përtej tolerancës
Shqipëria është krenuar gjithmonë për traditën e bashkëjetesës
paqësore ndërfetare dhe kjo është e drejtë. Pak para vizitës së tij në
Shqipëri më 25 prill 1993, Papa Gjon Pali II ka thënë: “Dëshiroj me
gjithë zemër që kjo vizitë të shërbejë për të përforcuar lidhjet
tradicionale të bashkëjetesës vëllazërore që ka karakterizuar
gjithmonë marrëdhëniet ndërmjet feve të ndryshme në atdheun
tuaj.”
Presidenti i Republikës Sali Berisha, në të njëjtin rast, tha:
“Shqipëria, ndoshta unike në botë, është vendi i tolerancës fetare par
excellence. Këtu prej shekujsh jetojnë në paqe dhe harmoni tri
bashkësi fetare. Këtu tri fe, si tre rrënjë hyjnore, ushqejnë dhe
pasurojnë shpirtin e madh të këtij kombi të lashtë”. Dhe Presidenti
Alfred Moisiu, në fjalimin që ka mbajtur për ambasadorët shqiptarë
me mision në vende të ndryshme, më 30 gusht 2002, ka thënë këto
fjalë: “Nuk mund të injorojmë praninë e feve të ndryshme në atdheun
tonë, por duhet të vlerësojmë rolin e tyre për krijimin e një atmosfere
tolerance në shoqërinë tonë. Shqipëria mund të krenohet për
bashkëjetesën harmonike të bashkësive fetare. Një karakteristikë
themelore e qytetërimit shqiptar është toleranca fetare dhe kjo nuk lë
hapësirë për asnjë lloj fondamentalistësh.”
Si mund ta shpjegojmë këtë? A është ndoshta, sepse Shqiptarët janë
më pak besimtarë se popujt e tjerë? A është feja për ta diçka anësore
(margjinale)? Nuk mendoj kështu. Mendoj se kjo marrëdhënie e mirë
ndërfetare është pasojë e dy faktorëve. E para, sepse, siç e përcaktova
më parë, besimet, nga vetë natyra e tyre, janë për paqe, solidaritet
dhe dashuri vëllazërore.
Me të drejtë, G. K. Chesterton ka vëzhguar se toleranca “nuk është
virtyti i popullit që nuk beson në asgjë”; përkundrazi, është virtyti i
atyre që besojnë se të drejtat themelore (siç është e drejta për liri
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fetare) janë të drejtat që na ka dhënë vetë Zoti. Rabbi Johathan Sacks
ka shkruar: “Zoti na ka dhënë shumë universe besimi, por vetëm një
botë në të cilën duhet të jetojmë së bashku . Kjo është një e vërtetë
për të cilën tani nuk kemi asnjë alternativë”.
Dhe faktori i dytë i cili ka kontribuar në mënyrë të konsiderueshme
për këtë bashkëjetesë paqësore ndërfetare është fakti se Shqipëria ka
qenë shumë me fat për faktin se politikanët Shqiptarë nuk e kanë
instrumentalizuar apo manipuluar besimin për ambiciet e tyre
politike. Përkundrazi, ne kemi pasur fat se politikanët që kanë
qeverisur Shqipërinë në periudhën paskomuniste kanë treguar
shumë kujdes që të ruhen këto marrëdhënie të mira ndërfetare. Dhe
do të guxoja të shtoja se nuk është thjeshtë tolerancë, e llojit “Unë
jam mirë, ti je mirë”. Është më shumë se kaq: është harmonia
ndërfetare, edhe pse ende ka shumë vend për bashkëpunim në shumë
shtresa shoqërore.
Por deri në ç’pikë po japim dëshmi për një bashkëjetesë paqësore që
shkon përtej tolerancës së thjeshtë? Toleranca është vetëm minimumi i mjaftueshëm që kërkohet për një bashkëjetesë paqësore. Unë
jam në rregull, ti je në rregull; unë shoh punën time dhe ti sheh
punën tënde. Feja kërkon më shumë se kaq. Nuk mjafton vetëm të
pish një kafe me një ortodoks, me një mysliman apo me një
bektashian me rastin e pashkëve apo të bajramit.
Në këtë pikë i referohem një teologu ortodoks rus, Oliver Clement, i
cili ka krijuar shprehjen partneritet profetik . Me fjalë të tjera, ne
duhet të bëjmë përpjekje të përbashkëta për të zbuluar rolin e
përbashkët profetik të feve tona.
Këtu duhet të theksojmë rëndësinë e dialogut ndërfetar. Me fjalën
‘dialog’ nuk nënkuptoj rrugën drejt relativizmit, drejt kompromisit
ideologjik apo doktrinor, drejt sinkretizmit dhe as rrugën drejt
pranimit pasiv të të qenit tonë të ndryshëm; nuk nënkuptoj një
modus vivendi dhe as vetëm një bashkëekzistencë paqësore. Siç e ka
nxjerrë në pah me të drejtë Joseph Ellul: “Dialogu ndërfetar është i
themeluar mbi respektin e ndërsjelltë, por edhe mbi sinqeritetin dhe
guximin. Roli i tij nuk është të rrafshojë ndryshimet, por që t’i shohë
ato si një mjet që ndihmon për të krijuar mirëkuptim të ndërsjelltë,
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respekt dhe pasurim. Kjo do të thotë të ruash identitetin tënd fetar
dhe në të njëjtën kohë të respektosh identitetin e tjetrit; kjo do të
thotë edhe të dëgjosh, edhe të flasësh. Bëhet fjalë për një sfidë të
përhershme për të thelluar fenë përkatëse, në një kohë që edhe
vlerëson fenë e tjetrit” .
Që të zbulojmë rolin tonë të përbashkët profetik duhet në radhë të
parë një besim në Zotin e vetëm të vërtetë që është dashuri; një besim
në dinjitetin tonë si njerëz të krijuar nga Zoti në shëmbëllimin e tij
dhe një besim në thirrjen tonë të përbashkët për ta njohur Zotin, për
ta dashur atë, për ta ditur se ai na do ne, për t’u bashkuar me të dhe
për ta dëgjuar.
Në mesazhin e tij për Ditën Botërore të Paqes më 1 janar 2002 Papa
Gjon Pali II ka theksuar rolin e veçantë të udhëheqësve fetarë të
krishterë e jo të krishterë. Ai ka thënë se këta duhet të bashkëpunojnë
për të çrrënjosur shkaqet shoqërore dhe kulturore të terrorizmit,
duke shpallur dinjitetin e personit njerëzor dhe se duhet të
angazhohen së bashku për promovimin e paqes.
Do të doja ta përfundoja këtë kumtesë duke cituar mesazhin
përfundimtar të Asamblesë Ndërfetare që është mbajtur në Vatikan
në tetor të vitit 1999: “U bëjmë apel udhëheqësve fetarë që të
zhvillojnë shpirtin e dialogut brenda bashkësive të tyre përkatëse
dhe që të jenë të gatshëm të hyjnë vetë në dialog me shoqërinë civile
në të gjitha nivelet. U bëjmë apel të gjithë udhëheqësve të botës, në
çfarëdo fushe të influencës, që të refuzojnë ta përdorin fenë për të
nxitur urrejtje dhe dhunë; që të refuzojnë ta përdorin fenë për të
justifikuar diskriminimin; që ta respektojnë rolin e fesë në shoqëri
në nivelet ndërkombëtare, kombëtare dhe vendore; që ta çrrënjosin
varfërinë dhe që të përpiqen për të vendosur drejtësi shoqërore dhe
ekonomike”.
Unë mendoj se këto fjalë na parashtrojnë një program të shkëlqyer
për një dialog të mëtejshëm ndërfetar dhe për bashkëpunim.
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Dhuna dhe terrorizmi
nuk kanë të bëjnë me besimet
as me atdhetarinë
Papa Benedikti XVI në dialog me Islamin
Në një video që është paraqitur në internet dhe që zgjati një orë e 37
minuta, Ayman al-Zawahri, i cili është i dyshi i al-Qaeda-s, e kritikoi
fort Papën Benedikti XVI sepse, sipas al-Zawahrit, takimi i tij me
Mbretin Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, i Arabisë Saudite, ka qenë
një fyerje shumë e rëndë ndaj Islamizmit dhe ndaj myslimanëve.
Atë Federico Lombardi, që e drejton zyrën e Vatikanit për shtypin,
duke komentuar mbi këto fjalë të al-Zawahrit, tha se dialogu mes
Kishës Katolike dhe Myslimanëve, që është duke u përforcuar, është
shkak shqetësimi për ata që, si al-Qaeda, nuk duan të angazhohen për
paqen dhe atëherë duan ta pengojnë procesin e dialogut mes të dyja
besimeve. “Referimi negativ për Papën, - tha Atë Lombardi, - nuk na
çudit fare, as na shqetëson dot”, e prandaj as i duhet t’i jepet shumë
rëndësi.
Kardinali Ratzinger dhe Dialogu me Islamizmin
Benedikti XVI jo vetëm se është udhëheqësi i Kishës Katolike, është
gjithashtu një teolog, i cili, si Joseph Ratzinger, për gati 50 vjet, ka
patur një influencë shumë të madhe në fushën intelektuale katolike.
Ishte një ndër teologët-ekspertë më të shquar në Koncilin e Vatikanit
II (ndër vitet 1962-1965).
Atëherë nuk habitemi as kur Ayatollah Kashani, i Iranit, anëtar i
“Këshillit të Rojtarëve”, në Tehran, vendosi të shkruante një libër mbi
eskatologji (jeta e ardhshme, pas vdekjes) duke krahasuar doktrinën
islame dhe atë të krishterë, ai deshi të diskutojë këtë temë me
Kardinalin Ratzinger, i cili, në fakt, e pranoi në Vatikan dhe bisedoi
me të.
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Në fillimin e vitit 2004, është organizuar një diskutim publik në
München mes Kardinalit Joseph Ratzinger dhe filozofit Jürgen
Habermas. Religjioni, këtu e përfaqësuar nga një teolog i shquar dhe
arsyeja, këtu e përfaqësuar nga një filozof i famshëm, shpeshherë në
kulturën perëndimore janë çmuar kinse janë në garë me njëra tjetrën.
Kardinali theksoi se ndërsa nuk ka asnjë papajtueshmëri mes të
dyjave, megjithatë të dyja duhet të jenë të hapur për njëra-tjetrën.
Madje Kardinali Ratzinger tha se as nuk duhet të kufizohemi vetëm
brenda kulturës evropiane. Dhe duke iu referuar shprehimisht
islamizmit, tha se të vlerësosh kulturat e tjera si inferiore është
simptomë i një arrogance perëndimore.
Këto ishin vetëm dy shembuj që tregojnë interesin e Kardinalit
Joseph Ratzinger për dialogun ndërfetar dhe veçanërisht për
dialogun me besimin mysliman, para se të zgjidhej Papë. Por ai nuk
ka munguar të tregojë të njëjtin angazhim edhe pasi u zgjodh si
pasardhësi i Gjon Palit II.
Papa Benedikti vazhdon dialogun
Në vizitën e parë të tij në Gjermani si Papë, në vitin 2005, në Koln
Benedikti XVI tha: “Dialogu ndërfetar dhe ndërkulturor mes të
krishterëve dhe myslimanëve nuk mund të konsiderohet kinse ishte
një dialog fakultativ. Në fakt, është një nevojë jetësore, nga e cila në
një farë mënyre varet e ardhmja jonë”. Një fjalë e tillë mjafton për të
treguar sa shumë Papa Benedikti e çmon dialogun mes Krishterimit
dhe Islamit. Dhe tre vitet e pontifikatit të tij janë provë se ka qenë
besnik ndaj këtij propozimi.
Ishte shumë domethënëse fjala e Papës Benedikti vetëm një ditë pasi
që e pranoi detyrën e tij si pasardhësi i Gjon Palit II. Atë ditë,
udhëheqësve të feve të ndryshme, të cilët i pranoi ne audiencë
private, u tha:
“Ju falënderoj sinqerisht (të dashur miq nga besime të
ndryshme) për praninë tuaj për inaugurimin solemn të
Pontifikatit tim. Ju ofroj urimet e mia të ngrohta dhe
dashamirëse juve dhe të gjithë atyre që u përkasin
166

besimeve që ju përfaqësoni. Në mënyrë të veçantë, jam
mirënjohës për praninë e anëtarëve të bashkësisë
myslimane në mesin tonë dhe dua ta shpreh kënaqësinë
time për rritjen e dialogut mes Myslimanëve dhe të
Krishterëve, në nivelin vendas si edhe në atë ndërkombëtar.”
Është në këtë kontekst se si duhet të interpretohet ligjërata që
Benedikti XVI ka dhënë në Universitetin e Regensburgut në shtator
2006. Thelbi i mesazhit të tij në atë ligjëratë ishte thjesht se në asnjë
mënyrë nuk mund të identifikohen religjioni i vërtetë dhe dhuna. Pas
reagimeve të shumta që kjo ligjëratë kishte shkaktuar në shumë
vende myslimane, me shumë përvujtëri, Papa Benedikti është
përpjekur të sqaronjë mendimin e tij, duke shtjelluar çka kishte
dëshiruar të tregonte me citimin i një teksti mesjetar të Perandorit
Emanuel II, Paleolog, një tekst që sigurisht nuk shprehte në asnjë
mënyrë mendimin personal të Papës.
Dhe kur, më 25 shtator 2007, në Castel Gandolfo është takuar me
përfaqësuesit e bashkësive myslimane, Papa Benedikti prapë ka
përsëritur vendimin e tij të vazhdojë në rrugën e dialogut. Ai tha: “Në
një botë të shënuar nga relativizmi dhe që shpeshherë përjashton
ndjenjën e transhendencës dhe universalitetin e arsyes, kemi patjetër
shumë nevojë për një dialog autentik mes besimeve dhe mes
kulturave, një dialog që është i aftë të na forcojë që, me një shpirt
bashkëpunimi vëllazëror, të fitojmë së bashku mbi të gjitha tensionet.
Prandaj, duke vazhduar punën e marrë përsipër nga Papa Gjon Pali
II, çiltërsisht lutem që marrëdhëniet e besimit që kemi zhvilluar mes
të Krishterëve dhe Myslimanëve gjatë shumë viteve jo vetëm të
vazhdojnë, por edhe të zhvillohet më tepër në një shpirt dialogu të
sinqertë dhe të respektueshëm, të themeluar mbi një njohje reciproke
autentike që, me gëzim, pranon vlerat fetare që kemi të përbashkëta
dhe që me besnikëri, respekton dallimet”.
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Takimi me Mbretin e Arabisë Saudite
Më 6 nëntor 2007, Papa Benedikti pranoi, në Vatikan, Mbretin
Abdullah bin Abdulaziz al-Saud. Ishte një takim që, si kam thënë në
fillimin e këtij artikulli, provokoi zemërim të madh tek al-Qaeda. Për
herë të parë, një Mbret i Arabisë Sauditë, vendi që ruan dy xhamitë
më të shenjta për Islamin (në Meka dhe në Medina) e kaloi pragun e
Vatikanit për t’u takuar me udhëheqësin e Kishës Katolike, Papën
Benedikti XVI. Pas këtij takimi, në një komunikim për median, zyra e
Vatikanit për shtypin deklaroi se, gjatë bisedës së tyre, të dy kanë
folur për temat “që të dy liderët i kanë për zemër”, domethënë “për
dialogun ndërkulturor dhe ndërfetar, që ka për qëllim bashkëjetesën
paqësore mes njerëzve dhe popujve, gjithashtu për nevojën që të
krishterët, myslimanët dhe hebrenjtë të bashkëpunojnë për
promovimin e paqes, të drejtësisë dhe të vlerave shpirtërore dhe
morale, veçanërisht duke mbështetur familjen.”
Agjencitë e shtypit në Arabinë Saudite kanë bërë të njohura të gjitha
temat e dialogut mes Mbretit Abdullah dhe Papës Benedikti, duke i
vlerësuar si pjesë “e dialogut ndërfetar dhe të qytetërimeve”. Edhe
Mbreti, edhe Papa ranë dakord se “dhuna dhe terrorizmi nuk kanë të
bëjnë me besimet as me atdhetarinë”.
Çfarë domethënie ka pasur kjo vizita e parë e Mbretit Saudit tek
Papa? Mohammed Ibrahim Al-Jarallah, Ambasadori i Arabisë
Saudite për Itali, i cili e ka shoqëruar Mbretin në Vatikan, i është
përgjigjur kësaj pyetjeje me këto fjalë: “Shenjtëria e Tij Papa dhe
Madhëria e Tij Mbreti i Arabisë Saudite kanë përgjegjësi shpirtërore
dhe morale, përkatësisht ndaj të krishterëve dhe myslimanëve.
Prandaj nga takimi i tyre mund të burojë vetëm një mirëkuptim i
frytshëm dhe i dyanshëm dhe një dialog i vazhdueshëm mes të dy
krerëve të të dyja besimeve kryesore, domethënë krishterimi dhe
islamizmi”.
Nuk dua ta mbyll këtë artikull pa shtuar disa vërejtje. Në shekullin e
njëmbëdhjetë, Papa Gregori VII i shkroi një letër Mbretit të
Mauritanisë, Al-Nasir, që ishte mysliman. Në këtë letër, Papa i
drejtohet atij me fjalët “vëllai im në Abrahamin, besimtar në Hyjin,
një dhe krijues”. Në vitin 1965, Koncili i Vatikanit II botoi deklaratën
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Nostra Aetate, që flet për marrëdhëniet mes Kishës Katolike dhe
besimeve jo të krishtera. Në këtë dokument, Koncili shprehet se
Kisha ka shumë respekt për myslimanët, të cilët adhurojnë një Hyj të
vetëm dhe të amshuar, të mëshirshëm dhe të gjithëpushtetshëm. “Ata
përpiqen t’i nënshtrohen krejtësisht vendimeve të fshehura të Hyjit,
ashtu si edhe Abrahami, me fenë e të cilit myslimanët lidhin fenë e
tyre, ia nënshtroi vetveten planit të Hyjit.” Njëzet vjet pas botimit të
këtij dekreti, Papa Gjon Pali II, duke ju drejtuar Myslimanëve, u tha:
“Hyji juaj dhe Hyji ynë është i vetmi dhe i njëjti dhe ne jemi vëllezër
dhe motra në fenë e Abrahamit”. Të gjitha këto pohime na ftojnë t’i
vlerësojmë më shumë të vërtetat dhe vlerat e përbashkëta që duhet të
na angazhojnë për ndërtimin e një shoqërie më të denjë për njeriun.
Të gjithë e vlerësojmë shumë faktin se këtu në Shqipëri nuk
ekzistojnë konflikte ndërmjet besimeve të ndryshme. Por nuk duhet
të kënaqemi me kaq. Paqja nuk është thjesht mungesa e konfliktit.
Konfliktet nuk ekzistojnë. Por mund të flasim për një bashkëpunim të
vërtetë ndërfetar?
Së fundi, dua t’i kujtoj fjalët e Papës Gjon Pali II, më 21 qershor 1995,
ditën kur u inaugurua xhamia e madhe dhe e re në Romë. Atë ditë, ai
u dërgoi një mesazh atyre që ishin të pranishëm për këtë inaugurim,
me këto fjalë: “Një xhami e madhe po inaugurohet sot. Kjo ngjarje
është shenjë e qartë e lirisë fetare që ekziston këtu për çdo besimtar.
Dhe është shumë domethënëse se si në Romë, në qendrën e
Krishtërimit dhe ku gjendet edhe selia e pasardhësit të Pjetrit,
myslimanët kanë vendin e tyre për kultin, duke u respektuar liria e
ndërgjegjes. Me këtë rast aq të veçantë, për fat të keq, neve na duket e
nevojshme të kujtojmë se në disa vende Islamike mungojnë shenja të
tilla të njohjes se lirisë së fesë.
Megjithatë, bota e sotme, në pragun e mijëvjeçarit të tretë, po pret
për këto shenja! Liria e fesë tani është bërë pjesë e shumë
dokumenteve ndërkombëtare dhe është një nga shtyllat e shoqërisë
bashkëkohore. Ndërsa jam i lumtur se myslimanët mund të
bashkohen në lutje në xhaminë e re Romake, shpresoj përzemërsisht
që të drejtat e të krishterëve dhe të të gjithë besimtarëve, për ta
shpallur lirisht fenë e tyre, të njihet në çdo vend të botës”.
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Opiumi i popullit
Karl Marx, Enver Hoxha dhe besimi
Shprehja shumë e njohur e Karl Marx-it rreth fesë është: “Feja është
opiumi i popullit” – një fjalë që Enveri e kishte shumë për zemër. Më
duket se Marx e ka përdorur këtë shprehje për herë të parë në Hyrjen
për librin e tij “Kritika e Filozofisë së Hegel-it mbi Drejtësinë” dhe e
ka përdorur në kuptimin që feja është vegël në duart e klasës
zotëruese për të sunduar klasën proletare; në këtë mënyrë, feja
justifikon padrejtësitë shoqërore.
Teoria e Marx-it rreth fesë tregon sa shumë paragjykime kishte ndaj
fesë, veçanërisht ndaj fesë së krishterë (ndoshta si reagim për faktin
se babai i tij, që ishte hebre, u detyrua të bëhej i krishterë për të
shmangur persekutimin). Është shumë e çuditshme sesi Marx-i, i cili
para se të kritikonte ligjet ekonomike dhe teoritë shoqërore të asaj
kohe, studionte mirë shkrimet e autorëve që përhapnin ideologjinë
kapitaliste të asaj kohe, si Adam Smith e Ricardo, nuk bëri asnjë
përpjekje të tillë për doktrinën e krishterë. Po te kishte lexuar, për
shembull, Ungjillin e Mateut kap. 25, Letrën e Jakobit dhe shkrimet e
Shën Gjon Gojartit, do të kishtë qenë më i kujdesshëm para se të
kishte akuzuar fenë si “opiumi i popullit”.
Vladimir Lenin adoptoi të njëjtin pozicion si Marksi, për sa i përket
fesë. Edhe për të, feja është opiumi i popullit. Megjithatë, në
shkrimin e tij “Socializmi dhe Feja”, çuditërisht, Lenin bën këtë
vërejtje shumë interesante: “Çdo njeri duhet të jetë absolutisht i lirë
për të përqafuar atë fe që i pëlqen, ose të hedhë poshtë çdo fe,
domethënë të jetë ateist, si zakonisht është çdo socialist”.
Kjo do të thotë se Enver Hoxha, i cili gjithmonë mburrej se ndiqte
politikën Marxiste-Leniniste, në politikën e tij rreth fesë shkoi shumë
e shumë përtej qendrimit të Leninit. Dhe fatkeqësisht, Hoxha u mbyll
hermetikisht jo vetëm ndaj botës perendimore, por edhe ndaj vetë
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mendimit komunist. Për të, mendimi komunist mori fund me
Stalinin. Po të kishte lexuar, për shembull, shkrimet e marxistëve si
Ernst Bloch (për të cilin feja nuk është opiumi i popullit), ose si Roger
Garaudy (shumë i hapur për dialogun me të krishterët), ndoshta do të
kishte marrë një qendrim shumë më të arsyeshëm ndaj feve.
Çdo fe, për Hoxhën, është helm per shoqërinë. Por ai ka treguar nje
urrejtje shumë të veçantë ndaj katolikëve. Ja fjalët e tij në një
kongres: “Hierarkët katolikë ishin njërëz pa atdhe... Subvencionet e
tyre, rrogat e çdo gjë tjetër dilnin nga grabitja që u bëhej besimtarëve
në forma dhuratash e deri në detyrimin me forcë të besimtarëve për
t’i lënë trashëgim kishës pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme. Të
gjithë hierarkët e kishës katolike, nga më kryesori deri të xhakoi e te
famullitari, ishin të mësuar, të shkolluar me shkollë teologjike, me
disiplinë të hekurt, me metodat dhe dredhitë e shtypjes së vullnetit të
njerëzve me frikën e zotit, të Krishtit dhe të apostujve.
Besimtarët katolikë duhej të ishin në duart e kishës perinde ac
cadaver (lat.: edhe si kufoma). Kisha katolike dhe hierarkia e saj ishin
në kulm obskurantiste, konservatore, si dhe të adaptueshme e të
përkulshme kur ua donte puna, por gjithmonë në alenacë më
regjimin reaksionarë. Vetëm regjimi ynë i diktaturës së proletariatit i
dha fund veprimtarisë keqbërëse, reaksionare e kolaboracioniste të
kishës katolike. Kjo ishte gjendja në hierarkinë e fesë katolike dhe në
bësimtarët para Konferencës së Pezës. Priftërinjtë e mëdhenj ishin
agjenturë e dyfishtë – e Vatikanit dhe e pushtuesve italian.”
Dëshiroj tani, shkurtimisht, të theksoj rolin e fesë për rendin në
shoqëri. U referohem dy pohimeve të dy personave shumë të njohur:
Voltaire dhe Dostojevski.
Ndoshta jo të gjithë janë dakord me Dostojevskin. Në fakt ka filozofë
të cilët thonë se themeli i sjelljes morale është i pavarur nga besimi
në ekzistencën e Zotit. Ndoshta, për më shumë, nuk janë dakord me
Voltaire-in, pasi në pohimin e tij gjejmë një shembull tipik të
manipulimit të fesë. Me të drejtë, Gordon Allport ka bërë dallimin
ndërmjet praktikës së pjekur dhe praktikës së papjekur të fesë. Njeriu
i pjekur për nga pikpamja e fesë ështe ai që me vërtetësi i shërben
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Zotit; ndërsa njeriu i papjekur është ai që përpiqet të shërbehet nga
Zoti. Në këtë rast kemi të bëjmë me një manipulim të fesë dhe të
besimit fetar. Megjithatë besoj se kishte të drejtë Papa Pali VI kur
thonte, në Enciklikën Populorum Progressio: “Njeriu mund ta
ndërtojë botën pa Zotin, por në këtë rast do ta ndërtonte për
shkatërrimin e vet”.
Nuk mrekullohemi nëse në një
dokument të shekullit të dytë
Shën Pali u thotë Romakëve
(13, 7): “Jepni gjithkujt çka i
përket: tatimtarit tatimin,
doganierit doganën, atij që
është për t’u druajtur drojën, atij që është për nderim nderimin”.
Duke komentuar këtë tekst, shën Toma vëren: “Ai që do dikë, lirisht
dhe me kënaqësi i jep çka i duhet, madje edhe më shumë” (Contra
Gentiles 3, 128). Në dëshmitë e Martirëve Shilitanë (Acta
Proconsularia, në vitin 180) lexojmë se ata ishin qytetarë që u
bindeshin ligjëve dhe paguanin tatimet; dhe këtë e thanë duke patur
parasysh fjalët e sipërmendura të Palit. Speratus, udhëheqësi i grupit,
tha: “Nuk kam vjedhur dhe i paguaj tatimet...” Dhe kur e pyetën:
“Çfarë ke në qese?” ai përgjigjet: “Librat dhe letrat e Palit, një burrë i
drejtë”.
Çdo besim i vërtetë ka jo vetëm një dimension personal, por edhe një
dimension shoqëror, domethënë angazhon anëtarët për të mirën e
përbashkët. Ja pse Ernst Block, Roger Garaudy dhe disa komunistë të
tjerë si Lombardo Radice dhe Togliatti janë shkëputur nga doktrina e
Marx-it dhe e Lenin-it, që feja është opiumi i popullit. Madje, sipas
Ernst Bloch, feja është shprehja e aspiratave që janë në thelbin e
zemrës së njeriut. Sipas tij, feja i ngre në qiell ëndrrat më të mira të
njeriut: ëndrrat për një botë më të denjë për njeriun.
Së fundi, dëshiroj të kujtoj ata 38 martirë që janë shpallur të Lumë,
ndër të cilët ishin edhe tre burra besimtarë laikë dhe një vajzë. Të
burgosur, të torturuar barbarisht, të vrarë. E cili ishte krimi i tyre?
Praktikimi i asaj feje që, sipas shokut Enver, ishte opiumi i popullit!
Personalisht jam i bindur se
edukimi fetar (ose edukimi
në fe) luan një rol të rëndësishëm për një rend të mirë
në shoqëri.
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Feja pastron arsimin
Kisha dhe përparimi njerëzor
Në Nxitjen Apostolike Evangelii Nuntiandi, Pali VI thotë se
“ungjillëzimi nuk do të ishte i plotë nëse nuk do të mbante parasysh
thirrjen e ndërsjellë e të vazhdueshme mes Ungjillit dhe jetës
konkrete, personale dhe shoqërore të njeriut” (29); dhe “ekzistojnë
ndërlidhje të thella mes ungjillëzimit dhe përnxitjes njerëzore,
d.m.th. zhvillimit dhe çlirimit” (31). Në Caritas in Veritate (n. 15)
Papa Benedikti citon këto dy tekste dhe vazhdon: “Dëshmia e
dashurisë së Krishtit nëpërmjet veprave të drejtësisë, paqes dhe
zhvillimit bën pjesë në ungjillëzim”.
Papa Pali VI, në të njëjtin dokument, përmend se me shumë
këmbëngulje ipeshkvijtë, “sidomos ipeshkvijtë e Botës së Tretë, me
një theks baritor” kanë folur për një shoqëri më të drejtë. Kanë folur
për plagët si mungesën e bukës, sëmundjet kronike, analfabetizmin,
përnxitjen ideologjike të varfërisë, padrejtësinë në marrëdhëniet
ndërkombëtare dhe veçanërisht në shkëmbimet tregtare,
kolonializmin e ri ekonomik dhe kulturor. Janë fjalë profetike, sepse
ndoshta zënë vend më shumë sot, në këtë botë të globalizuar, sesa
dyzet e tre vite më parë. Papa vazhdon të pohojë se Kisha “e ka
detyrën që t’ua shpallë çlirimin miliona qenieve njerëzore, e ka
detyrën ta ndihmojë këtë çlirim të lindë. E gjithë kjo nuk del jashtë
ungjillëzimit” (n. 30).
Sinodi i Ipeshkvijve, i kremtuar tri vite më përpara, d.m.th. në 1971,
kishte si temë “Drejtësia në botë”. Në dokumentin e botuar në fund të
Sinodit lexojmë: “Veprimi në emrin e drejtësisë dhe pjesëmarrja në
transformimin e botës na duken si një dimension përbërës i
predikimit të ungjillit, ose, me fjalë të tjera, i misionit të Kishës për
shëlbimin e racës njerëzore dhe për çlirimin e saj nga çdo situatë
shtypëse” (n. 6).
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Evangelii Nuntiandi paraqet lidhjen mes ungjillëzimin dhe
përparimit njerëzor si të themeluar mbi tri parime: antropologjik,
teologjik dhe biblik. Në rendin antropologjik, “sepse njeriu që duhet
ungjillëzuar nuk është diçka abstrakte, por një person i kushtëzuar
prej çështjeve shoqërore dhe ekonomike”; në rendin teologjik, “sepse
nuk mund të shkëputet plani i krijimit nga ai i shëlbimit, që arrin deri
në situatat shumë konkrete të luftës kundër padrejtësisë dhe
vendosjes së drejtësisë”; dhe në rendin biblik, sepse nuk ka dashuri
ndaj Hyjit pa dashuri ndaj të afërmit, as ka dashuri pa drejtësi të
vërtetë (n. 31).
Çlirimi
Çlirimi përfshin njeriun në
tërësinë e tij dhe është i
rrënjosur në një antropologji
realiste (n. 33). Në këtë
mënyrë Papa shmang dy
tendenca ekstreme. E para është ajo që kufizon misionin e Kishës
vetëm për dimensionin shpirtëror; ndërsa e dyta e tkurr misionin e
Kishës thjesht për dimensionin shoqëror, ekonomik, politik. Është
edhe mirë të kuptojmë se çlirimi socio-ekonomik nuk çon
automatikisht drejt më shumë hapësire për Ungjillin; madje shohim
se në fakt vendet më të përparuara ekonomikisht janë njëkohësisht
vendet më të mbyllura për Zotin. Hyji, besimi, praktika fetare nuk
janë objekte konsumimi, prandaj nuk gjejnë vend në një shoqëri
konsumiste.
Prandaj çlirimi nuk i përket
vetëm rendit trupor, material,
por është edhe angazhim
shpirtëror dhe fetar (n. 32).

Por Papa e ndjeu të nevojshme të prononcohet kundër dhunës:
“Kisha nuk mund ta pranojë dhunën”. Dhe flet në mënyrë praktike
kur thotë se “dhuna sjell gjithmonë dhunë dhe prodhon në mënyrë të
pashmangshme forma të reja të shtypjes dhe të skllavërisë më të
rënda se ato që ajo pretendonte të çlironte” (n. 37) – që na kujtojnë
fjalët e Jezusit drejtuar Pjetrit: “Të gjithë ata që kapen për shpatë,
prej shpatës edhe do të vdesin”.
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Këtu besoj se është mirë t’ju kujtoj se kjo Nxitje Apostolike është
shkruar në kohën kur po përhapeshin teologjia politike dhe teologjia
e revolucionit, të zhvilluara, në perëndim nga pikëpamja teoretike,
nga Harvey Cox, Johannes Baptist Metz dhe Jurgen Moltmann. Disa
ndjekës të këtyre teologjive kanë shkuar në ekstrem, duke mbrojtur
dhunën në favor të një revolucioni kundër padrejtësisë. Megjithatë
mendoj se dokumenti flet për teologjinë e çlirimit në mënyrë shumë
më pozitive sesa në dy dekadat e fundit të shekullit të njëzetë (edhe
pse pa përdorur fjalët “teologjia e çlirimit”). Dhe në numrin që vijon
(n. 38, një numër shumë interesant ku flitet për rolin e Kishës në
procesin e çlirimit) i jep një fizionomi të krishterë procesit të çlirimit,
duke thënë: “Çlirimi që shpall dhe përgatit ungjillëzimi është ai që
vetë Krishti shpesh ia ka shpallur dhe ia ka dhuruar njeriut me anë të
flisë së tij”.
Çlirimi i vërtetë, thotë Papa Pali, “lidhet me ungjillëzim, i cili synon
fitimin e strukturave që sigurojnë mbrojtjen e lirive njerëzore” (n.
39). Por mos të harrojmë se strukturat ungjillore dallohen rrënjësisht
nga strukturat e ideologjive politike. Duhet të kujtojmë se ideologjitë
mund t’i ndryshojnë strukturat, por është vetëm besimi që mund t’i
ndryshojë zemrat. Një shoqëri e re, më e denjë për njeriun, nuk mund
të sigurohet vetëm me ndryshimin e strukturave, por, po, mund të
ndërtohet me ndryshimin e zemrave.
Zhvillimi Njerëzor
Enciklika Caritas in Veritate vë në dukje se vepra ekonomike është
lidhur me tema themelore të doktrinës shoqërore të Kishës, përsa u
përket dinjitetit të personit njerëzor, solidaritetit, subsidiaritetit, të
mirës së përbashkët. Kështu thekson se personi njerëzor duhet të jetë
në qendër të çdo plani për zhvillim. “Kapitali i parë që duhet
mbikëqyrur dhe fuqizuar është njeriu, personi, në tërësishmërinë e
tij” (25). “Çështja shoqërore është bërë rrënjësisht çështje antropologjike” (75).
Zhvillimi, që të jetë zhvillim i vërtetë, duhet të bëjë të rritet njeriu në
tërësinë e vet. Prandaj enciklika flet për ambientin, tregun,
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globalizimin, çështjen etike, jetën, kulturën domethënë për fushat e
ndryshme në të cilat njeriu zbaton aktivitetin e vet. Në mënyrë të
veçantë duhet të përmendim referimin e Papës për martesën dhe
familjen. “Bëhet një nevojë shoqërore dhe madje ekonomike, t’u
propozohet brezave të rinj bukuria e familjes dhe e martesës,
përshtatshmëria e këtyre institucioneve ndaj kërkesave më të thella të
zemrës dhe të dinjitetit të personit. Në këtë perspektivë, shtetet janë
të thirrur të miratojnë politika që nxisin qendërsinë dhe integritetin e
familjes, të bazuar në martesën mes një burri dhe një gruaje, qelizë e
parë dhe jetësore e shoqërisë, duke marrë përsipër edhe problemet e
saj ekonomike e fiskale, në respektin e natyrës së saj marrëdhënore”
(44).
Por zhvillimi i vërtetë nuk duhet të mbyllë njeriun në horizontin krejt
tokësor, e pra duhet të ketë parasysh edhe vlerat e vërteta dhe
trashendencën e njeriut. Atëherë njeriu nuk është thjesht një objekt
në një proces, por është subjekti i këtij procesi. Prandaj Caritas in
Veritate vazhdon: “Zhvillimi është i pamundur pa njerëz të drejtë, pa
veprues ekonomikë e politikanë që e jetojnë fuqishëm në ndërgjegjen
e tyre thirrjen e së mirës së përbashkët” (71). Sepse korrupsioni dhe
ilegaliteti pengojnë zhvillimin e vërtetë (22); “mëkati origjinal”
pengon ndërtimin e shoqërisë (34).
Enciklika i referohet “njeriut të ri” në kuptimin biblik (12) dhe thotë
se feja pastron arsimin dhe e ndihmon për të krijuar një rend më të
drejtë në shoqëri (28). “Larg prej Hyjit, njeriu është i paqetë dhe i
sëmurë” (76). Prandaj në numrin e fundit të Enciklikës flitet për
lutjen dhe për kthimin.
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Punë të mëdha bëri për mua
Hyji i gjithëpushtetshëm
Besojma e Jetës së Kushtuar
Besoj në thirrjen time në jetën e kushtuar, sepse Zoti, në dashurinë e
vet, më ka thirrur mua si e kishte thirrur Abrahamin.
Besoj në thirrjen e bashkëvëllezërve të mi / bashkëmotrave të mia,
sepse nuk kemi qenë ne që kemi zgjedhur njëri-tjetrin / njëra-tjetrën,
por ishte Zoti që ka zgjedhur secilin / secilën prej nesh.
Besoj në jetën në bashkësi, që pasqyron bashkësinë e të krishterëve të
parë, të cilët me dashurinë e ndërsjellë ishin dëshmitarë e pranisë së
Krishtit në mesin e tyre.
Besoj në vlerën e celibatit, që më ka bashkuar më ngushtë me
Krishtin, me Kishën dhe me bashkëvëllezërit / bashkëmotrat.
Besoj në thesarin e varfërisë ungjillore, që duke hequr dorë nga
pasuria tokësore, të pranoj Jezusin si pasurinë time të vetme.
Besoj në shërbesën e dëgjesës, që t’i përngjaj Jezusit, që erdhi jo për
të qenë shërbyer, por për të shërbyer.
Besoj në Fjalën e Zotit, që duhet ta pranoj me hare si ushqim për
jetën time dhe për jetën e bashkësisë.
Besoj në dialogun me Zotin në lutje, që të jem shermend i bashkuar
me hardhinë dhe kështu mund të jap shumë fryt.
Besoj se mund të hyj në zemrën e Jezusit kur jam i gatshëm / e
gatshme të mësoj nga ai, i cili është zemërbutë dhe i përvuajtur.
Besoj se mund të takohem me Jezusin kur tregoj bamirësi me ndonjë
person që ka nevojë për dashurinë time.
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Besoj se mund ta përjetoj praninë e Zotit kur me zemër të pastër e
shoh në diellin dhe në detin, në lulen dhe në ylberin, në të tjerët dhe
në vetveten.
Besoj se mund të fitoj mëshirën e Zotit kur, duke vërejtur se jam
mëkatare e (mëkatar i) falur, fal ata që më kanë fyer mua.
Besoj se mund të quhem bir/bija i/e Hyjit kur me gjithë zemër
angazhohem të bëhem apostull e/i paqes në rrethanat e jetës sime.
Besoj se mund të bëhem bashkëpunëtor/e me Zotin kur angazhohem
për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë.
Besoj se duhet të jem shumë mirënjohës/e ndaj Zotit, i cili ka qenë
shumë bujar me mua dhe më ka dhënë shumë mundësi t’u shërbejë
të tjerëve me dhuratat që ai vetë më ka dhuruar.
Besoj se duhet të bashkohem me Marinë, duke kënduar: Shpirti im e
madhëron Zotin, shpirti im me hare i brohoret Hyjit, Shpëtimtarit
tim. Sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm, i
shenjtë është emri i tij. Amen.
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Dëshmia e dashurisë së Krishtit
Fjalim në Simpoziumin mbi Enciklikën Caritas in Veritate
Titulli i kapitullit të parë të Enciklikës është: “Mesazhi i Enciklikës
Populorum Progressio”. Referime rreth kësaj Enciklike gjenden në
tërë dokumentin Caritas in Veritate, duke filluar nga hyrja, ku Papa
Benedikti ka pohuar se Populorum Progressio “meriton të
konsiderohet si Rerum Novarum i epokës bashkëkohore” (n. 8).
Madje në hyrje Papa Benedikti bën, ndër të tjera, dy referime shumë
të rëndësishme për Populorum Progressio që pastaj do t’i rimarrë në
Kapitullin I. I pari është kur thotë se Pali VI, në Populorum
Progressio, “ka pohuar se lajmi i Krishtit është faktori i parë dhe
kryesor i zhvillimit” (po aty). I dyti është referimi për fjalët e së
njëjtës Enciklike, d.m.th. se flitet për një “zhvillim të të gjithë njeriut
dhe të të gjithë njerëzve” (po aty).
Më lejoni këtu t’ju kujtoj se titulli i Enciklikës së Papa Benediktit
është: “Rreth zhvillimit të tërësishëm njerëzor në të Vërtetë dhe në
Dashuri”. Dhe besoj se duhet theksuar, në këtë titull, mbiemri i
tërësishëm. Duke lexuar Enciklikën le ta mbajmë gjithmonë parasysh
këtë fjalë dhe koncept, sepse Papa Benedikti me shumë këmbëngulje
paraqet zhvillimin e tërësishëm si veçori të doktrinës shoqërore të
Kishës.
PIKA MË SPIKATËSE E KAPITULLIT I
Nuk dëshiroj të përsëris çka thuhet në Kapitull I, as të bëj një sintezë
të tij: tani e kemi Enciklikën në gjuhën shqipe dhe të gjithë mund ta
lexojnë vetë. Por dua t’u referohem tre pikave që spikasin në këtë
kapitull dhe të bëj disa vëzhgime personale.
Në n. 11 Papa Benedikti thotë se Pali VI, në Populorum Progressio,
na ka komunikuar dy të vërteta të mëdha. “E para është se mbarë
Kisha, në të gjithë qenien e saj dhe veprimin e saj, kur kumton,
kremton dhe vepron në dashuri, është e prirur të nxisë zhvillimin e
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tërësishëm të njeriut.... E dyta është se zhvillimi i përnjëmendtë i
njeriut i përket në mënyrë njësore tërësisë së personit në çdo
përmasë të tij”.
Këto dy të vërteta, në fakt, mund të themi se janë themeli i tërë
Enciklikës. Por ka edhe një pikë tjetër në Kapitullin I që ndikon në
tërë Enciklikën. Duke iu referuar përsëri Enciklikës Populorum
Progressio, Papa Benedikti thotë se zhvillimi është një thirrje, madje
një thirrje hyjnore (n. 16). Dhe këtu përmend fjalët e Palit VI: “Në
planin e Hyjit, çdo njeri është i thirrur për një zhvillim, sepse çdo jetë
është thirrje”. Dhe ky këndvështrim i zhvillimit hedh një dritë shumë
të madhe dhe të rëndësishme mbi dinjitetin e njeriut dhe misionin e
tij në botë.
Këto, sipas meje, janë tri pikat kryesore të Kapitullit I të Enciklikës
Caritas in Veritate: (1) misioni i Kishës përfshin angazhimin për
zhvillimin e popujve, (2) zhvillimi autentik duhet të jetë i tërësishëm
(integral), (3) ky zhvillim është një thirrje nga Zoti dhe bashkëpunim
me Zotin. Atëherë dëshiroj të bëj disa komente të shkurtra mbi këto
pika.
MISIONI I KISHËS DHE ANGAZHIM PËR ZHVILLIMIN E
POPUJVE
Një dokument tjetër i Palit VI që citohet në këtë kap. është Nxitja
Apostolike Evangelii Nuntiandi. Tema e këtij dokumenti (i vitit 1975)
është ungjillëzimi. Por në këtë dokument Pali VI thotë se
“ungjillëzimi nuk do të ishte i plotë nëse nuk do të mbante parasysh
thirrjen e ndërsjelltë, që i bëjnë vazhdimisht njëri-tjetrit Ungjilli dhe
jeta konkrete, personale dhe shoqërore e njeriut”; dhe “mes
ungjillëzimit dhe nxitjes njerëzore – zhvillimit, lirimit – në të vërtetë
ka disa lidhje të thella” (cituar në Caritas in Veritate n. 15). Sepse,
vazhdon Papa Benedikti, “dëshmia e dashurisë së Krishtit nëpërmjet
veprave të drejtësisë, paqes dhe zhvillimit bën pjesë në ungjillëzim”
(po aty).
Dhe në fakt që nga fillimi, që nga epoka apostolike, Kisha ka qenë
shumë e vetëdijshme për këtë mision. Letra e Jakobit është një kod
drejtësie, që i bën jehonë mesazhit shoqëror të profetit Amos. Mund
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të përmendet gjithashtu një shkrimtar të madh të shekullit 4, Shën
Gjon Gojarti.
Është shumë e njohur shprehja e Gjon Palit II: “Nëse e do paqen
angazhohu për drejtësi”. Sepse paqja që Kisha shpall dhe kërkon nuk
është inerci, as është pranimi i verbër i rendit ekzistues, sidomos kur
ky e përdor njeriun si mjet për kultin e shtetit. Nuk është gjithmonë
shenjë pozitive kur Kisha ka marrëdhënie të mira me qeverinë e një
kombi. Shprehja “Kisha mos të ndërhyjë në politikë” është e vërtetë
në kuptimin se politika është relativisht autonome. Mësimi dhe
misioni i Krishtit nuk është i lidhur me asnjë ideologji politike; ashtu,
pra, as mësimi dhe misioni i Kishës. Por ajo shprehje është e
pavërtetë kur interpretohet në kuptimin që Kisha duhet të mbetet e
paanshme në çështjet shoqërore. Kur Jezusi tha: “Jepni Cezarit çka i
përket Cezarit dhe jepni Hyjit çka i përket Hyjit”, i dha Kishës lirinë e
plotë për ta zhvilluar misionin e saj pikërisht, sepse e ndau nga
autoriteti politik. Është detyrë e Kishës të denoncojë mëkatin
shoqëror: padrejtësinë, diskriminimin, korrupsionin dhe çdo situatë
që sjell injorancë, uri, papunësi, etj.
ZHVILLIMI AUTENTIK DUHET TË JETË I TËRËSISHËM
Besoj se kjo pikë ka një domethënie të veçantë për mendësinë
bashkëkohore. Kjo e fundit, në fakt, e ka katandisur zhvillimin në
numra dhe në teknikë. Kriteri për të vlerësuar një person apo një
shoqëri është numri, sasia. Shikoni, për shembull, Index of Human
Development (Indeksi i Zhvillimit Human), i cili mban si kritere
përparimi të një shoqërie: jetëgjatësinë (= sa vite jetë, d.m.th. mosha
mesatare e vdekjes), alfabetizmin (= sa vite shkollë, d.m.th. numri
mesatar i viteve të shkollimit) dhe produktin per capita (= sa fiton
çdo njeri). Natyrisht, sipas këtyre kritereve vendet më të zhvilluara
janë ato perëndimore, me të pasura pa folur për vlerat morale (ose,
si e quan Robert Bellah, “ekologjinë morale”), sikurse
janë
besnikëria, solidariteti, dashuria, ose për vlerat negative si
korrupsioni, kriminaliteti, vetëvrasja, droga, abuzimet seksuale, etj.
Jacques-Yves Cousteau bëri këtë vërejtje: “Pse flasim për efektshmëri? Për t’u mburrur për pasurinë e një të pestës së popullsisë dhe
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për varfërinë e katër të pestës së njerëzve të tjerë? Flasim për
efektshmëri, për ta shtuar papunësinë, për të krijuar milionat e të
varfërve dhe të braktisurve në vendet e pasura, për të harxhuar
pasuri në vendet tona të cilat mungojnë në vende të tjera? Flasim për
efektshmëri, për t’u paraqitur të rinjve një ideal të vetëm: të bëhen të
pasur? Në qoftë se ekonomia e tregut të lirë nuk kontrollohet
rreptësishtë dhe nuk i nënshtrohet një sistemi të ri të vlerave morale,
do të bëhet aq mizor, sa që do të vrasë me më shumë egërsi sesa ligji i
xhunglës të cilin ne vetë e kishim dënuar”.
Për sa i përket teknologjisë, Papa Benedikti (Caritas in Veritate n.
14), përsëri duke iu referuar Enciklikës Populorum Progressio, thotë:
“Pali VI kishte bërë thirrje për të pasur kujdes prej ideologjisë
teknokratike, veçanërisht të rrënjosur sot, duke qenë i vetëdijshëm
për rrezikun e madh të besimit të krejt procesit të zhvillimit vetëm
teknikës, sepse në këtë mënyrë do të mbetej pa orientim”.
Dëshiroj vetëm të përmend edhe dy aspekte të kulturës së sotme që,
sipas mendimit tim, pengojnë zhvillimin e tërësishëm të njeriut. Së
pari përkufizimi i njeriut në epokën moderne dhe postmoderne.
Njeriu, i përkufizuar, në filozofinë e Platonit dhe të Aristotelit, si
qenie e arsyeshme dhe shoqërore dhe, në filozofinë e Augustinit dhe
të Tomës prej Akuinit, si qenie morale dhe fetare, në kulturën
moderne u përkufizua si qenie prodhuese dhe, në kulturën postmoderne, si qenie zbavitëse dhe konsumiste. Në këtë mënyrë,
ndoshta as vërejmë se njeriu po bëhet mjet: nëse duhet të prodhojë,
le të konsumojë dhe nëse konsumon, duhet të prodhojë.
Së dyti, dua të përmend gjithashtu të ashtuquajturën light culture
(kultura e lehtë). Debatet e studentëve universitarë janë zëvendësuar
nga diskotekat dhe chairperson i debateve është zëvendësuar nga
disk-jockey. Modelet e jetës nuk janë më shenjtërit ose heronjtë që
kanë thurur historinë tonë, por janë Xuxa, Madonna, Michael
Jackson, Big Brother – janë më shumë idhuj sesa modele.
Lexojmë në Caritas in Veritate (n. 18): “Në garën mes këndvështrimeve të ndryshme të njeriut që propozohen në shoqërinë e
sotme edhe më shumë sesa në atë të Palit VI, këndvështrimi i krishte182

rë ka veçantinë ta pohojë dhe ta arsyetojë vlerën e pakushtëzuar të
personit njerëzor, si dhe kuptimin e rritjes së tij”.
Në fakt, besimi i krishterë tregon në mënyrë shumë të veçantë
dinjitetin e njeriut. Ne besojmë se njeriu është krijuar në përngjasimin e Hyjit. Por përveç kësaj besojmë në Birin e Hyjit i cili u bë
njeri si ne: Jezu Krishti. Hyji jo vetëm ka hyrë në historinë njerëzore,
por nga çasti kur Biri i Hyjit u mishërua, u bë njeri si ne, me të drejtë
mund të themi se vetë Hyji u bë histori. Jo vetëm, por misteri i
mishërimit u bë themeli i vëllazërisë sonë të re, në mënyrë që të
mund të shohim fytyrën e Krishtit në fytyrën e atij që vjen të lypë tek
ne, si tha ai vetë: “çkado që betë me njërin prej këtyre vëllezërve të mi
më të vegjël, e betë për mua”. Me të drejtë Papa Benedikti vëren se
“këndvështrimi i krishterë ka veçantinë ta pohojë dhe të arsyetojë
vlerën e pakushtëzuar të personit njerëzor si dhe kuptimin e rritjes së
tij” (n. 18).
ZHVILLIMI SI THIRRJE NGA ZOTI DHE BASHKËPUNIM
ME ZOTIN
Së fundi, Papa Benedikti e paraqet zhvillimin e tërësishëm të njeriut
si një thirrje prej Zotit. Së pari ai tërheq vëmendjen tonë për një fakt
historie: “Përgjatë historisë, shpesh është menduar se krijimi i
institucioneve ishte i mjaftueshëm për t’i garantuar njerëzimit
përmbushjen e të drejtës për zhvillim. Mjerisht u është dhënë një
besim i tepruar këtyre institucioneve, a thua se ato mund ta arrijnë
objektivin e dëshiruar në mënyrë automatike” (n. 11). Besoj se nuk ka
nevojë të komentoj këtë vërejtje: është fakt se, veçanërisht pas Luftës
II Botërore, janë krijuar shumë institucione dhe janë hartuar shumë
karta apo kode që rreshtojnë të drejtat e njeriut, të grave, të fëmijëve,
të mërguarve etj. Por a mund të themi se, në saje të këtyre kartave,
shoqëria u bë më njerëzore? Politika mund t’i ndryshojë strukturat,
por vetëm besimi mund t’i ndryshojë zemrat. Prandaj Papa Benedikti
vijon: “Zhvillimi i tërësishëm njerëzor është para së gjithash thirrje
dhe prandaj, sjell me vete një marrje përsipër të përgjegjësive nga
ana e të gjithëve” (po aty).
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Pak më herët, në të njëjtin kapitull, Papa Benedikti thotë: “Thirrja e
krishterë në zhvillim ndihmon që të ndiqet nxitja e të gjithë njerëzve
dhe e krejt njeriut” (n. 18). Këto fjalë duhet të na ndihmojnë të
rivlerësojmë dinjitetin e punës, atëherë edhe të zhvillimit të
tërësishëm njerëzor. Shpeshherë fjalët e Zanafillës, kur Zoti i thotë
njeriut, pas rënies: “Me djersë të ballit do ta hash bukën” (3, 19) kanë
qenë keqinterpretuar, kinse puna është pasojë e mëkatit, një
ndëshkim për mëkatin dhe harrojmë se, para rënies, vetë Zoti e
kishte bekuar njeriun duke i thënë: “Sundoje tokën” (1, 28) –
natyrisht, me punë. Dhe harrojmë fjalët e Jezusit: “Ati im punon deri
më sot”. Prandaj puna dhe atëherë zhvillimi i tërësishëm njerëzor,
është bashkëpunim me Hyjin krijues. Sepse Zoti na ka dhuruar gurin,
por nuk na ka dhënë shtëpitë; na ka dhuruar drurin, por nuk na ka
dhënë karriget.
Nuk dua të lë pa përmendur edhe dy citime nga Populorum
Progressio të cituara nga Papa Benedikti. Kur Papa Benedikti thotë
se asnjë strukturë nuk mund të garantojë zhvillimin e tërësishëm
njerëzor, ai i referohet kësaj shprehjeje të Palit VI: “mesianizmat e
mbushur me premtime, por fabrikues të iluzioneve” (n. 17). Sa shumë
ideologji politike janë paraqitur gjatë shekujve, që janë dukur si një
eskatologji tokësore (ose, në shprehjen e Palit VI, “mesianizëm”), por
s’kanë qenë veç iluzione!
Dhe kur flet për zhvillimin e tërësishëm njerëzor si thirrje, Papa
Benedikti citon ato fjalë shumë domethënëse të Palit VI: “Nuk ka
njerëzim të vërtetë nëse ai nuk është i hapur ndaj Absolutes” (n. 16).
Më lejoni t’ju kujtoj këtu edhe një fjalë tjetër nga Populorum
Progressio: Pali VI, duke iu referuar fjalëve të teologut të njohur
Henri de Lubac, thotë: “Pa dyshim njeriu mund ta organizojë tokën
pa Hyjin, por ‘në fund, pa Hyjin ai nuk mund veçse ta organizojë
kundër njeriut. Humanizmi ekskluziv është një humanizëm
çnjerëzor’” (Populorum Progressio n. 42).
Dua të mbaroj me vërejtjen e Papës Benedikti afër fundit të Kapitullit
I, përsëri duke iu referuar Enciklikës Populorum Progressio: shkaku
kryesor i nënzhvillimit është “mungesa e vëllazërisë mes njerëzve dhe
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mes popujve” (n. 19). Thashë se politika mund t’i ndryshojë
strukturat, por vetëm besimi mund t’i ndryshojë zemrat. Politika
mund të angazhohet për drejtësi, por vetëm besimi mund të krijojë
vëllazëri.
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“Bëjeni këtë në përkujtimin tim”
Eukaristia në shkrimet e Shën Palit
Ndoshta na çudit fakti se Pali flet për eukaristinë vetëm në Letrën e
Parë drejtuar Korintasve, ndërsa për pagëzim ka folur në shumë
letra. Megjithatë rëndësia e doktrinës së tij për eukaristi në këtë letër
nuk mund të nënvlerësohet, veçanërisht kur ai flet për efektet e
eukaristisë për bashkësinë e besimtarëve.
Fjala greke ekklesia (Kishë) në BV u përdor për kunvendet e Popullit
të zgjedhur, të bashkuar para Hyjit. Në BR përdoret për bashkësi
liturgjike (1 Kor 11, 18; 14, 19), ose për komunitetin vendas (1 Kor 1, 2;
16, 1), ose për bashkimin e të gjithë besimtarëve në mbarë botën (1
Kor 15, 9; Gal 1, 13). Prandaj Kisha (1) është Populli i Hyjit i bashkuar
në mbarë botën; (2) gjendet në komunitetet fetare vendase; (3)
dëftohet në bashkimin liturgjik, veçanërisht në eukaristi. Ushqehet
me Fjalën e Hyjit dhe me Trupin e Krishtit, domethënë me
eukaristinë e shenjtë. Në fakt në 1 Kor 11, 18 lexojmë: “Po dëgjoj... se
kur bashkoheni në kishë paska mes jush mosmarrëveshje”. Këtu
sigurisht po i referohet takimeve të të krishterëve për kremtimin e
eukaristisë.
Shprehja “Trupi i Krishtit” përdoret nga Pali edhe për Kishën, edhe
per eukaristinë: “Buka të cilën ne e ndajmë, a nuk është bashkim me
Trupin e Krishtit?” (1 Kor 11, 16). Në trupin eukaristik Pali vëren
njëkohësisht bashkimin e çdo të krishteri me Krishtin dhe bashkimin
e të krishterëve mes tyre.
Prandaj këto dy tekste shprehin qartë lidhjen intime mes Kishës dhe
eukaristisë: nuk ka Kishë pa eukaristi, as nuk ka eukaristi pa Kishë.
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TREGIMI I THEMELIMIT TË EUKARISTISË
Tregimi më i vjetër i eukaristisë gjendet në 1 Kor 11, 23-25. Është
shumë i ngjashëm me tregimin që gjejmë tek Lk, në mënyrë që
lejohet të mendojmë se versioni i Lukës varet nga teksti i Palit. Të
dyja tregojnë disa ndryshime nga teksti që gjejmë tek Mk dhe Mt
Megjithatë është shumë e mundshme se Pali e ka marrë këtë tekst
nga liturgjia dhe e paraqet si traditë: “Atë mësim që mora prej Zotit,
atë edhe juve ua mësova” (1 Kor 11, 23), ku shprehja “atë që mora prej
Zotit” nuk i referohet ndonjë zbulese drejtpërdrejtë prej Zotit, por një
tradite që shkon deri tek Zoti. Dhe fjalët që vazhdojnë: “Zoti Jezus,
atë natë që po tradhtohej” mbajnë më shumë stil liturgjik sesa
tregimtar.
Ndërsa Mk dhe Mt, në tregimin e darkës së Zotit, përdorin foljen
eulogein (“bekoi”), Pali (dhe pastaj edhe Lk) përdor foljen
eukaristein (“falenderoi”), nga më vonë u formua fjala “eukaristi” për
të përcaktuar këtë sakrament. Folja “bekoj” ishte folja që përdorej
zakonisht në lidhje me dhuratat e bukës dhe të verës.
Lexojmë se Melkisedeku “solli bukë e verë, e bekoi dhe tha: Qoftë
bekuar Hyji tejet i larte.” (Zan 14, 18-20). Gjithashtu, në Ps 104, Zoti
bekohet për bukën dhe për verën (1.14.15). Prandaj kur Pali, në vend
të foljes “bekoi”, ka përdorur foljen “falenderoi”, deshi të dëftojë më
qartë darkën e Zotit si akt falenderimi.
Pas fjalëve: “Ky është korpi im”, Pali (dhe, pas tij, edhe Lk) shton
fjalët: “për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim”. Fjalët “për ju”
tregojnë aspektin sakrifikal të eukaristisë (edhe pse, si do të shohim,
Pali thekson më shumë eukaristinë si sofër). Dhe fakti se edhe pas
fjalëve mbi bukë tregon urdhërin (që përsëritet edhe pas fjalëve mbi
kelkun): “Bëjeni këtë në përkujtimin tim”, dëfton rëndësinë që, sipas
Palit, ka kremtimi eukaristik për mbledhjen e krishterë.
Persëri Pali (e, pas tij, edhe Lk) dallohet nga Mk dhe Mt në fjalët mbi
verën: ndërsa Mk dhe Mt kanë: “Ky është gjaku im, gjaku i Besëlidhjes...”, Pali ka: “Ky kelk është Besëlidhja e re në Gjakun tim.” Kjo
formulë këmbëngul, më shumë sesa formula në Mk-Mt, Besëlidhjen e
re dhe rolin kultual të gjakut si mjet për këtë Besëlidhje.
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BASHKËSIA QË NDAN BUKË
Në Vap 2, 42-47, ku kemi një përshkrim shumë të bukur të jetës së të
krishterëve të parë, kemi dy referime për ndarjen e bukës, që tradita
gjithmonë
+333 i ka interpretuar si referim për kremtimin e eukaristisë (si edhe
shumica e ekzegjetëve). Thuhet se ndanin bukën me hare (en
agalliasei).
Në Vap 16, 32-34 lexojmë se pasi që Pali dhe Sila mrekullisht u
çliruan nga burgu, roja i burgut u pagëzua, pastaj “i shtiu në shtëpi, u
shtroi tryezën dhe me të gjithë anëtarët e familjes u gëzuan që kishte
besuar në Hyjin”. Është e mundshme (edhe pse jo të gjithë ekzegetë
janë dakort) që kjo sofër ishte në fakt sofra eukaristike. Në fakt
përdoret e njëjtë fjalë “u gëzua” (egalliasato) që është përdorur në 2,
46 (“me hare”, en agalliasei).
Këto tekste na kujtojnë se kremtimi i eukaristisë së shenjtë kërkon
gjithmonë se, bashkë me ambientin e devotshëm, të ketë edhe
ambient të gëzueshëm. E dimë mirë sa shumë Pali e ka theksuar,
veçanërisht në Letrën drejtuar Filipianëve, se besimtari duhet të jetë
gjithmonë i lumtur: “Gëzohuni në Zotin”.
Pa dyshim flitet për kremtimin e eukaristisë në Vap 20, 7-11: është
dita e parë e javës, domethënë dita e diel – ja, dëshmia e parë që kemi
për kalimin nga kremtimi i së shtunës si dita e Zotit, tek kremtimi i së
dielës si dita e Zotit: është dita e ngjalljes së Jezusit. Dhe në këtë ditë
nxënësit u mblodhën për ndarjën e bukës. “Pali u predikoi vëllezërve
e zgjati bisedën deri në mesnatë” – detaj që tregon mirë ambientin.
“Një djalosh që quhej Eutih, ishte ulur në dritare. Pasi Pali predikoi
gjatë, Eutihin e rrejti gjumin dhe fjeti ... e ra prej të tretit kat poshtë”.
Ndoshta edhe kjo ka rëndësi për ne priftërinj, që të mos të zgjasim
shumë në predikimet tona!
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TEKSTE NË 1 KOR
Në 1 Kor 10, 14-22 Pali dëfton papajtueshmërinë mes eukaristisë dhe
flijimeve të paganëve. Në rr. 16 thotë: “Kelku i bekimit, të cilin ne
bekojmë, a nuk është bashkim me gjakun e Krishtit? Po edhe buka, të
cilën e ndajmë, a nuk është bashkim me trupin e Krishtit?” “Kelku i
bekimit” ishte një term teknik i judaizmit; prandaj Pali specifikon: “të
cilin ne bekojmë”. Por tërë rreshti përshkruan shumë mirë identitetin
e Krishtit dhe shenjat sakramentale: kelku është gjaku i Krishtit dhe
buka është trupi i tij. Rreshti tregon gjithashtu bashkimin intim mes
Krishtit dhe besimtarëve. Mund të themi se janë një parafrazë e asaj
pjese e bisedës mbi bukën e jetës ku Jezusi thotë: “Nëse nuk e hani
korpin e Birit të njeriut e nuk e pini gjakun e tij, nuk keni jetë në
vetvete! .... Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai
mbetet në mua dhe unë në të ... Ai që më ha mua, do të jetojë për
mua”. Dhe rreshti na ndriçon për një kuptim më të thellë të alegorisë
së hardhisë (Gjn 15): “Kush mbetet në mua e unë në të, ai jep shumë
fryt”. Pastaj, në rr. 17, Pali flet për bashkimin e çdo kunguesi me
Krishtin, një bashkim që na bën të gjithëve një trup të vetëm: “Pasi
është një bukë e vetme, ne, edhe pse shumë, jemi një trup i vetëm,
sepse të gjithë jemi pjesëtarë të një buke”. Janë fjalë që na ndihmojnë
të kuptojmë çfarë kam vërejtur më parë, kur thashë se fjala “kishë”
përdoret nga Pali për bashkësinë liturgjike, sidomos në kremtimin
eukaristik. Sepse është pikërisht eukaristia që na bën “kishë”, “një
trup të vetëm”.
Në kap. 11 Pali kallëzon mënyrën si kremtohej darka e Zotit në Korint
(rr. 17-34). Sepse Korintasit silleshin në mënyrë krejt në kundërshtim
me atë bashkim që shprehet dhe kryhet nga eukaristia. Nuk ishte fare
një sofër vëllazërore, por një rast që zbulonte egoizmin dhe
individualizmin e pjesëmarrësit: “secili kërkon të hajë një herë
ushqimin që ka sjellë me vete, kështu që, dikush mbetet i uritur e
tjetri dehet” (r. 21). Si përfundim, Pali jep urdhër: “Kur të bashkoheni
në darkë, pritni njëri-tjetrin. E, nëse ndokush është i uritur, le të hajë
në shtëpi, në mënyrë që të mos bashkoheni për dënim” (rr. 33-34).
Prandaj sofra eukaristike duhet të ndahet dhe të dallohet nga çdo
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sofër tjetër, që, në këtë mënyrë, kremtimi i eukaristisë të jetë me të
vërtetë një kremtim bashkësor.
Bujaria e Jezusit që u dëftua në darkën e fundit dhe mbi kryq, kur e
dha trupin e tij për ne, duhet të na hapë më shumë bujarisht ndaj
njëri-tjetrit. Ja pse, që nga koha më e lashtë, gjatë kremtimit të
eukaristisë bëhej mbledhja e ofertave për t’i ndihmuar të varfërit. Çdo
lloj individualizmi, moskokëçarjeje ndaj të varfërve dhe idhujtarie
është i papajtueshëm me kremtimin e Darkës së Zotit.
ANAMNESIS
Pas tregimit të themelimit të eukaristisë në darkën e fundit, Pali
komenton: “Për të vërtetë, kurdo të hani këtë bukë e të pini këtë kelk,
lajmëroni vdekjen e Zotit, deri që Ai të vijë” (rr. 26).
“Lajmëroni” duhet të interpretohet: “bëni ‘zikkaron’, ‘anamnesis’,
‘memoriale’”, në mënyrën si fjala “zikkaron” kuptohej nga judenjtë,
domethënë si një kremtim që e bën të pranishëm misterin (dhe që
Odo Casal e quajti mysterien-gegenwart – prani në misterin).
Prandaj në eukaristi kemi “memorialin” e ngjarjes shëlbuese të së
kaluarës.
Por eukaristia është njëkohësisht parakallëzim e “parusia”-s së të
ardhmes: “lajmëroni vdekjen e Zotit, deri që Ai të vijë”. Ja si Pali i
referohet dimensionit eskatologjik të eukaristisë – që tek Sinoptikët
është shprehur edhe më qartë dhe më bukur duke përmendur fjalët e
Jezusit: “Unë po ju them: qysh tash nuk do të pi më kësi fryti hardhie
deri atë ditë kur, bashkë me ju, do të pi një verë të re në Mbretërinë e
Atit tim” (Mt 26, 29). [Le të kemi parasysh domethënien e verës tek
Judenjtë, si simbol gëzimi. Në eukaristi vera mban këtë simbolizëm,
edhe pse shndërrohet në gjakun e Krishtit. Atëherë gëzimi që
përjetohet në eukaristinë është një përgatitje për gëzimin më të
përsosur në Mbretërinë e Atit dhe çdo eukaristi është një hap përpara
për atë takim përfundimtar me Krishtin dhe për atë gëzim të
përsosur].
Prapësëprapë duhet të nënvizojmë faktin se këtu jemi përballë një
realiteti dhe jo vetëm një simbolizmi. “Prandaj, kushdo ha bukën ose
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pi kelkun e Zotit padenjësisht, do të jetë fajtor i Korpit e i Gjakut të
Zotit”. Atëherë Pali qorton: “Për këtë arsye – domethënë për faktin se
në Darkën e Zotit merret Korpi dhe Gjaku i vërtetë i Zotit – secili, më
së pari, ta shqyrtojë mirë veten e veç atëherë të hajë prej kësaj buke e
të pijë prej këtij kelku”. Dhe përfundon duke përsëritur arsyen për
këtë shqyrtim: “Sepse, kushdo ha e pi, në qoftë se nuk e dallon
Korpin e Zotit prej ushqimeve të tjera, ha e pi dënimin e vet” (rr. 2729).
Si përfundim: për Palin, eukaristia është mbi të gjitha një vepër:
është DARKA E ZOTIT. Dhe kjo darkë është:
(1) darka vëllazërore, e themeluar nga vetë Jezusi;
(2) darka në të cilën besimtarët e krishterë përkujtojnë ngjarjen
(domethënë kremtojnë memorialin) e shëlbimit të tyre dhe të
themelimit të Besëlidhjes së re në saje të gjakut të Krishtit (dhe kjo
është domethënia e shprehjes: “Misteri i Fesë”);
(3) kremtimi i këtij Misteri që kryhet duke pranuar Korpin dhe
Gjakun e Krishtit si ushqim dhe pije.
Megjithatë duke qenë se kjo darkë është darka e pranisë
sakramentale të ngjarjes dhe të misterit shëlbues të Krishtit, atëherë
është darkë SAKRIFIKALE. Por ky aspekt i eukaristisë nuk duhet të
cënojë në asnjë mënyrë aspektin festiv dhe të gëzuar të kremtimit
eukaristik.
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“U falënderua dhe ua dha atyre”
Eukaristia: Sakramenti i bashkimit të Kishës
Hyrje
Familja që bashkohet për drekë apo për darkë ndoshta vëren pak se
ajo drekë është shprehja e angazhimit të babait, i cili shkon në punë
që familja të mund të jetojë dhe të ndihet e lumtur; si edhe shprehja e
angazhimit të nënës, e cila shqetësohet duke pyetur veten: “Çfarë do
t’u jap sot për drekë?”, që do të thotë: “Si do t’u tregoj se i dua?”
Sa vonë kemi verejtur dashurinë e prindërve për ne! Sa herë në
mënyrë tekanjoze kemi refuzuar ushqimin që na kishin përgatitur
dhe që ishte fryti i angazhimit të tyre! “Nuk më pëlqen!” Kemi
refuzuar dashurinë e tyre! Megjithatë kanë vazhduar të na duan! Ajo
drekë zbulon dhe konsumon dashurinë. Çdo drekë në famlje është një
ftesë për ta “njohur” dashurinë e prindërve. Madje, është një rast për
t’i njohur vetë prindërit.
E si mund ta njohim Krishtin? E njohim në Fjalën e tij; por
veçanërisht “në ndarjen e bukës”. Vetë Krishtit i pëlqeu ta kremtonte
takimin e vet me nxënësit nëpërmjet një darke. Atje, në dhomën e
darkës, kemi bashkësinë e parë të Besëlidhjes së Re, të bashkuar
rreth Kryetarit të saj, Jezusi, në vigjiljen e vetëflijimit të tij për
shpëtimin tonë. Në eukaristi, që është përkujtimi i asaj darke të
fundit të Jezusit, Jezusi bën që ne ta njohim jo më si shërbëtorët e tij,
por si miqtë e tij.
A. EUKARISTIA SI VEPËR PËR KISHËN
1. “Sacramentum Ecclesiasticae Unitatis”
Eukaristia është sakramenti i bashkimit të Kishës. Por është
“sakrament” në kuptimin më të plotë, domethënë është sakrament
dhe shkak (sacramentum et causa), sepse duke treguar diçka, e
shkakton (significando causat), domethënë shkakton atë çfarë
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tregon (causat id quod significat). Me fjalë të tjera, nuk është
thjeshtë një vepër që tregon bashkimin e Kishës, por është gjithashtu
një vepër që e shkakton këtë bashkim.
Shën Toma nga Akuino këmbëngul rreth kësaj të vërtete, që
eukaristia shpreh unitetin e Kishës (III, q. 65, a. 3), madje është
sakramenti i vetë unitetit të Kishës: “sacramentum ecclesiasticae
unitatis” (q. 73, a. 2). Hiri që ky sakrament u jep njerëzve është hir
bashkimi ndër të gjithë ata që e pranojnë që të bëhen gjymtyrët e një
trupi që është Kisha. Është për këtë arsye që Shën Toma pohon se
eukaristia quhet communio ose synaxis (q. 73, a. 4).
Kushtetuta dogmatike Lumen Gentium e paraqet eukaristinë në
dimensionin e saj kishtar: “Me sakramentin e bukës eukaristike
paraqitet dhe kryhet bashkimi i besimtarëve, të cilët përbëjnë një
trup në Krishtin” (n. 3) dhe “lartësohemi gjer te bashkimi me Të dhe
në mes vetes” (n. 7). Kështu besimtarët, “duke u ushqyer me Korpin e
Krishtit në kungimin e shenjtë, tregojnë në mënyrë më të qartë
bashkimin e popullit të Zotit, gjë që me këtë sakrament në mënyrë të
përshtatshme shprehet dhe zbatohet mrekullisht” (n. 11). Dekreti
Unitatis Redintegratio thekson se eukaristia është shaku i bashkimit
të dukshëm të Kishës (n. 4).
Që me sakramentin e pagëzimit të krishterët janë bërë Trupi i vetëm i
Krishtit. Por ky unitet i Trupit të Krishtit, që është Kisha, shprehet
dhe forcohet nëpërmjet eukaristisë, flia dhe ushqimi i bashkësisë së
krishterë.
Vendi i veçantë që ka eukaristia si sakramenti i bashkimit të Kishës
përkufizohet në mënyrë shumë interesante nga vetë shën Toma, kur
shtjellon rolin e dyfishtë të meshtarit ministër në kremtimin e
eukaristisë: rolin zbritës dhe atë ngjitës. Faktikisht, kur meshtari
shuguron elementet, këtë nuk e bën në emrin e vet, por “in persona
Christi” (III, q. 82, aa. 1 e 3; q. 83, a. 1, ad 3um), i cili, nëpërmjet
meshtarit, shuguron dhe shenjtëron. Nga ana tjetër, lutjet e tij gjatë
kremtimit eukaristik ia paraqet Perëndisë “in persona Ecclesiae,
cuius est minister” (q. 82, a. 6; a. 7, ad 3um). Atëherë përfundon
duke thënë se eukaristia është flia e Krishtit dhe, në të njëjtën kohë,
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flia e Popullit të Hyjit. Krishti bëhet i pranishëm si dhurata më e lartë
e Perëndisë për njeriun dhe si fli kulti e Popullit të Hyjit (q. 22; q. 82,
a. 3).
2. Eukaristia e ndërton Bashkësinë e Besimtarëve
Gjatë një darke, zhvillohet një marrëdhënie. Për këtë Shën Pali tregon
si eukaristia duhet të arrijë tek ndërtimi i bashkësisë. Sipas apostullit,
duke u bashkuar me Krishtin në darkën eukaristike, bëhemi një trup i
vetëm: “Gota e bekimit, të cilën ne e bekojmë, a nuk është bashkim
me Gjakun e Krishtit? Po edhe buka të cilën ne e ndajmë, a nuk është
bashkim me Trupin e Krishtit? Pasi është një bukë e vetme, ne, edhe
pse shumë, jemi një trup i vetëm: sepse të gjithë jemi pjesëtarë të një
buke” (1 Kor 10, 16-17). Pastaj apostulli i qorton korintasit për sjelljen
e tyre duke kremtuar darkën e Zotit (11, 17-34). Sepse, në vend të një
darke vëllazërore, ky kremtim ishte në fakt shprehje egoizmi që
pengon çdo lloj bashkimi e vëllazërimi. Në këtë menyrë, silleshin
krejtësisht në kundërshtim me atë bashkim që shprehet dhe zbatohet
pikërisht në eukaristinë.
Agostini vazhdon duke zhvilluar këtë ide: duke u bashkuar me
Krishtin, Krye, forcojmë marrëdhëniet tona me anëtarë të tjerë të
Krishtit total – Christus totus. Eukaristia i bashkon të gjithë të
krishterët në një trup të vetëm: është shenja efikase e unitetit (Ser
227 e 272). Duke qenë flia e tërë e Krishtit, arrin tek Krishti i tërë
(Christus totus).
3. Bashkëndarja e Dhuratave të Zotit
Duke patur parasysh kulturën e shoqërisë palestineze në kohën e
Jezusit, është e lehtë të vërejmë se si vetë elementet e përdorura nga
ai për eukaristinë, buka dhe vera, të ndara me të tjerët, fitojnë një
domethënie thellësisht komunitare.
Në Palestinë, buka ishte ushqimi bazë, në mënyrë se “buka” mund të
thoshte thjeshtësisht “ushqim” (si edhe këtu në Shqipëri: “A ke
ngrënë bukë?” do të thotë: “A je ushqyer?”). Dhe ta bashkëndash
bukën me dikë do të thoshte ta bashkëndash me të mjetin e jetës, e
atëherë shprehte një miqësi intime.
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Vera, nga ana e saj, ishte pija e festave; ishte pija që, sipas Ps. 104, 15,
“e gëzon zemrën e njeriut”, veçanërisht në një dasmë (krh. Gjn 2, 111) dhe i bashkon të ftuarit me njëri-tjetrin.
Në darkën e fundit, Jezusi gjendet në qendër të bashkimit vëllazëror,
ndërsa bashkëndan bukën dhe verën me miqtë e tij: janë simbolet e
jetës, e gëzimit dhe të unitetit, ndërsa i drejton tek gostia e
Mbretërisë.
Në Shkrimin e Shenjtë shumë shpesh flitet për dhuratat e Zotit në
mënyrë figurative, si ushqim dhe pije. Ashtu, p. sh. Isaia, duke folur
për gostinë mesianike, thotë: “Zoti Hyji i Ushtrive do të bëjë përmbi
këtë mal një gosti për të gjithë popujt: me mish të majmë e me verë
të moçme, me mish të majmë plotë me palcë, me verë të kulluar, të
qartë si loti” (25, 6). Dhe kur Jezusi, në darkën e fundit, ka marrë
bukën dhe verën duke i shndërruar në trupin dhe në gjakun e tij, me
këtë nuk ka mënjanuar simbolizmin e këtyre elementeve, si shenja
jetës dhe gëzimi, përkundrazi e ka përforcuar.
Në Ungjillin e Gjonit, “jeta” është një temë themelore dhe shumë e
favorizuar në mbarë librin. Ai thekson se buka që Jezusi na jep për ta’
ngrënë është trupi i tij “për jetën e botës” (6, 51). Pastaj Jezusi
vazhdon duke na treguar se jeta e amshuar, që na komunikohet neve
nëpërmjet bukës së jetës, është vetë jeta e Hyjit që i është
komunikuar Krishtit dhe, nëpër Krishtin, edhe atyre që e hanë këtë
bukë: “Sikurse mua më dërgoi Ati i gjallë dhe unë jetoj për Atin, po
ashtu edhe ai që ha mua do të jetojë për mua. Kjo është buka që
zbriti prej qiellit, jo porsi ajo që hëngrën etërit e vdiqën: kush
ushqehet me këtë bukë do të jetojë në amshim” (6, 57-58). Në
përputhje me të gjithë teologjinë e tij, duke folur për bukën e jetës,
Gjoni thekson qenien e Krishtit si qenie shpëtimtare. Kjo qenie, logos
e sarx, është dhurata e Atit për njerëzimin në çastin e mishërimit të
Birit të Hyjit; por është dhurata që vazhdon duke iu dhuruar këtij
njerëzimi, si buka e jetës që ne duhet ta hamë. Është ushqimi
mesianik, i të cilit mana ishte vetëm hije.
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4. Një Besëlidhje e Re me një Popull të Ri
Në darkën e fundit, Jezusi u jep apostujve “gjakun e Besëlidhjes”.
Sipas Mk 14, 24 dhe Mt 26, 28, fjalët e thëna nga Jezusi mbi kelkun
ishin: “Ky është gjaku im, gjaku i Besëlidhjes…”. Ndërsa sipas 1 Kor
11, 25 dhe Lk 22, 20 ishin: “Ky kelk është Besëlidhja e Re në gjakun
tim…” Thelbësisht, të dyja variantet nuk janë të ndryshme. Por,
ndërsa Mk dhe Mt theksojnë vet gjakun si mjet për Besëlidhjen e Re,
1 Kor dhe Lk theksojnë më shumë vetë Besëlidhjen e Re, të
inauguruar nëpërmjet gjakut. Sidoqoftë, në të dyja variantet vihet në
dukje roli i gjakut të derdhur për ta inauguruar Besëlidhjen e Re.
Nuk mund t’i mbyllim sytë përpara domethënieve komunitare të
realitetit “Besëlidhje”. Është një Besëlidhje me një popull; madje
duhet të këmbëngulim se ky popull formohet si popull pikërisht
nëpërmjet kësaj Besëlidhjeje. Le të kujtojmë këtu atë ngjarje kur
Moisiu e kreu Besëlidhjen me izraelitet në shkretëtirë: “Moisiu u
urdhëroi të rinjve të Izraelit të flijojnë flitë e shkrumbimit. Flijuan
edhe flitë e pajtimit – viça në nder të Zotit. Moisiu mori gjysmën e
gjakut dhe e qiti në disa enë, kurse gjysmën tjetër e derdhi mbi
lter..... Atëherë Moisiu e mori gjakun dhe e stërpiku popullin e tha:
‘Ky është gjaku i besëlidhjes që Zoti e lidhi me ju në mbështetje të të
gjitha këtyre fjalëve.’” (Dal 24, 4-8).
Autori i Letrës drejtuar Hebrenjve, pasi që na kujtoi se “as Besëlidhja
e parë nuk që themeluar pa gjak” (9, 18), pohon se Besëlidhja e re u
realizua nëpërmjet gjakut të Krishtit (9, 23-28).
Atëherë kemi gjakun e stërpikur mbi popullin nga Moisiu, që ishte
shenja ose simboli i asaj Besëlidhjeje, që bëri Perëndia me hebrenjtë,
duke formuar Popullin e vet. E pastaj kemi gjakun e derdhur nga
trupi i Jezusit gjatë mundimeve dhe vdekjes se tij, që nuk ishte
thjesht shenja, por shkaku i Besëlidhjes së Re, që Zoti Hyj e bëri me
popullin e tij të ri. Duke parakallëzuar këtë ngjarje, në darkën e
fundit, me një gjest profetik, Jezusi u jep nxënësve të vet kelkun e
verës, së shndërruar në gjakun e vet, duke thënë se është gjaku i
Besëlidhjes, i derdhur për faljen e mëkateve. Nuk është gjaku i
stërpikur mbi popullin, as është gjaku i derdhur mbi kryq, por është
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gjaku që Jezusi u jep për ta pirë. Në këtë mënyrë dëftohet më shumë
intimiteti ose bashkimi më i thellë me gjakun e Besëlidhjes së Re.
B. EUKARISTIA SI PRANI, FLI DHE GOSTI
1. Është prania e Jezusit, por nuk është e ndarë nga pranitë
e tjera të tij.
Është një prani vetiake dhe jo thjeshtësisht hapësinore. Atëherë
është një prani vetëkomunikuese. Dhe kërkon të jetë reciproke,
atëherë kërkon përgjigjen tonë.
Dhe është një prani substanciale dhe jo thjeshtësisht virtuale, si në
pranitë e tjera të Jezusit. Megjithatë nuk mund të fitojmë të gjitha
frytet e kësaj pranie, përveçse po të jemi gati familjarë me pranitë e
tjera të Jezusit në mes të komunitetit fetar. Në mesin e këtij
komuniteti, Jezusi është i pranishëm në Fjalën e tij, që na bashkom
me Jezusin dhe me njëri-tjetrin. Është i pranishëm në lutjet tona, që
na hapin ndaj Jezusit dhe njëri tjetrit. Është i pranishëm në veprat e
bamirësisë, në mënyrë që “çkado bëtë për njërin ndër këta vëllezër të
mi më të vegjël, e bëtë për mua” (Mt 25, 40).
2. Është flia e Jezusit, por nuk është e ndarë nga flia
shpirtërore as nga flia mbi Kalvar.
Shën Toma ka thënë: “Flia e jashtme është shprehja e flisë së
brendshme, nëpër të cilën shpirti i njeriut i ofron vetveten Perëndisë.
Shpirti i ofron vetveten si fli Perëndisë si burimi i ekzistencës së tij
dhe si qëllimi i thirrjes së tij. Atëherë, sikurse vetëm Hyjit na duhet
t’i ofrojmë flinë e brendshme ose shpirtërore, ashtu edhe vetëm atij
na duhet t’i ofrojmë flitë e jashtme” (II-II, q. 85, a. 2).
Në çfarë kuptim eukaristia është shprehja e flisë së brendshme? Në
BV profetët kishin parakallëzuar kohën kur flitë do të kryheshin në
mënyrë shpirtërore. Flia që njeriu mund t’i ofrojë Perëndisë do të jetë
flia e jetës së vet. Në BR, flia jonë si e të krishterëve është flia e vetë
jetës sonë: shih Rom 12, 1. Atëherë të gjithë të krishterët janë
meshtarë, sepse, falë pagëzimit të tyre, mund t’ia ofrojnë veten e tyre
Hyjit si fli shpirtërore.
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Por, si vëren Congar, asnjë fli s’mund të bëhet e pëlqyeshme para
Zotit, përveç nëse është e bashkuar me flinë e Kalvarit, në të cilën
Krishti ka ofruar vetveten një herë e përgjithmonë Hyjit Atë për
shpëtimin tonë. Dhe kjo marrëdhënie ose bashkimi mes flisë
shpirtërore dhe flisë së Krishtit mbi Kalvar zbatohet nëpërmjet
Eukaristisë, e kremtuar nga meshtari ministër, duke iu bindur
urdhërit të Krishtit: “Bëjeni këtë në përkujtimin tim”.
Sipas Heb 10, 5-9, flia e Krishtit filloi me hyrjen e tij në botë: “Krishti,
duke hyrë në botë, thotë: “Fli e kusht ti nuk deshe, por ma bëre gati
trupin; holokaustet dhe flitë për mëkate nuk të pëlqyen. Atëherë
thashë: ‘Ja, po vij!’ sepse për mua shkruan në rrotullin e librit: ‘Për
ta kryer, o Hyj, vullnetin tënd!’”. Atëherë flia e Krishtit, e filluar me
misterin e mishërimit të tij, u realizua me misterin e shëlbimit,
misteri i Pashkëve, i vdekjes dhe ringjalljes se Krishtit. Por këto të
dyja misteret tregojnë gjithashtu ngjizjen dhe lindjen e Kishës, si
Mbretëria e Hyjit. Barku i zojës Mari dhe Kalvari e tregojnë vendin e
ngjizjes dhe të vdekjes se Jezusit, por, në të njëjtën kohë, e tregojnë
vendin e ngjizjes dhe të lindjes së Kishës, nusja e Krishtit. Atëherë
misteri i Kishës është thelbësisht i lidhur me misterin e Krishtit. Dhe
deri në atë çast të ardhjes së dytë të Krishtit, misioni i Kishës do të
mbetet pikërisht ky: që, me ndihmën e Shpirtit Shenjt, të vazhdojë të
realizohet duke kremtuar misterin e Krishtit.
E pra, eukaristia është prania e efektshme e misterit të vetëm dhe të
përsosur të flisë se Krishtit, e asaj flie që jo vetëm e dëfton
meshtarinë e përsosur e Krishtit, por gjithashtu e bën të mundshme
ekzistencën e Kishës. Përveç kësaj, eukaristia është vetëflijimi i
Kishës Hyjit, në një vepër adhurimi, lavdërimi dhe falenderimi nëpër
Krishtin, me Krishtin dhe në Krishtin. Nuk ka Kishë pa eukaristi; as
nuk ka eukaristi pa Kishë. Prandaj eukaristia është flia e Kishës
mbarë. Është oferta e Kishës, edhe në kuptim se është Kisha që e
ofron, edhe në kuptim se nëpër dhe në këtë fli Kisha e ofron
vetveten.
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3. Është Gosti, por nuk është e ndarë nga buka materiale as
nga buka e Fjalës
Gjn 6 flet për tri lloj buke:
a. Buka materiale që Jezusi ia jep popullit të uritur (rr. 1-13);
b. Buka që është Fjala e Zotit (rr. 35-47);
c. Buka që është Korpi i Krishtit (rr. 48-58).
Atëherë Gjn 6 paraqet një kalim nga një lloj buke në një lloj tjetër:
nga buka materiale tek buka që është Fjala e Zotit tek buka që është
Korpi i Krishtit.
Në Mk 6, 35-44 kemi tregimin e mrekullisë së shumëzimit të bukës.
Nxënësit e Jezusit i thane Jezusit: “U bë vonë e ky vend është i
shkretë; thuaju të shkojnë në fshatra e katunde të rrethinës e të
blejnë diçka për të ngrënë”. Por Jezusi u përgjigj: “Jepuni ju të hanë”
(rr. 35-37). Tashti lë të kemi parasysh folje që përdorin në këtë
tregim, në rr. 41: “Jezusi, si i mori pesë bukët e dy peshqit, i
lartësoi sytë nga qielli, e bekoi Hyjin, i ndau bukët dhe ua dha
nxënësve të vet”. Në tregimin e të njëjtës mrekullie të shumëzimit të
bukës në Gjn 6, 11 lexojmë: “Jezusi mori bukët, u falënderua dhe
ua dha atyre”. Ndërsa në tregimin e darkës së fundit të Jezusit në
Mk 14, 22 lexojmë: “Jezusi mori bukën e bekoi Hyjin, e theu, ua
dha e tha...”. Kjo do të thotë që mrekullinë e shumëzimit të bukës
duhet ta lexojmë në kontekstin eukaristik. Atëherë çdo kremtim i
eukaristisë na kujton detyrën e përmendur në Mk 6, 37: “Jepnu ju të
hanë”. Të krishterët e parë e kuptuan mirë këtë urdhër. E prandaj
Shën Justini tregon se, pas kremtimit të eukaristisë, besimtarët
ndihmonin të varfërit me çfarë kishin mbledhur për ta në atë
kremtim. Dhe çdo eukaristi na kujton detyrën të angazhohemi për
bashkimin e besimtarëve, duke patur parasysh fjalët e Palit: “Gota e
bekimit, të cilën ne e bekojmë, a nuk është bashkim me Gjakun e
Krishtit? Po edhe buka të cilën ne e ndajmë, a nuk është bashkim me
Trupin e Krishtit? Pasi është një bukë e vetme, ne, edhe pse shumë,
jemi një trup i vetëm: sepse të gjithë jemi pjesëtarë të një buke” (1
Kor 10, 16-17).
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Eukaristia është një gosti. Është shumë e përshtatshme fjala që
përdoret në të gjitha gjuha latine (dhe në anglisht): communio, fjalë
që shpreh atë që është më specifik për këtë gosti. Është bashkim me
Krishtin. Mund të bashkohemi me Krishtin në shumë mënyrë, por në
një mënyrë të veçantë duke marrë pjesë në gostinë eukaristike, në të
cilën Krishti është në të njëjtën kohë Dhuruesi dhe Dhurata. Është
një bashkim që shprehet shumë mirë në Gjn 6, 56- 57: “Kush
ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim ai mbetet në mua dhe unë
në të. Sikurse mua më dërgoi Ati i gjallë dhe unë jetoj për Atin, po
ashtu edhe ai që ha mua do të jetojë për mua”. Dhe ky bashkim në
një mënyrë të veçantë realizon atë bashkim që përshkruhet në
alegorinë e hardhisë: “Banoni në mua sikurse edhe unë në ju. Sikurse
shermendi nuk mund të japë fryt prej vetvetes, i shkëputur prej
hardhisë, po ashtu as ju, nëse nuk mbeteni në mua”. (Gjn 15, 4).
Por i krishteri nuk mund të bashkohet me Krishtin pa u bashkuar
njëkohësisht me vëllezërit e tij në Krishtin. Krishti është jeta e të
gjithë atyre që janë shpëtuar nëpërmjet gjakut të tij. Prandaj kur
Jezusi, në eukaristi, i jep vetveten secilit prej nesh si ushqim, që të
bëhet jetë për ne, në atë moment Ai bashkohet me ne me një lidhje
intime. Atëherë eukaristia është një gosti vëllazërore, në të cilën
realizohet bashkimi ynë si vëllezër në Krishtin.
Përfundim
Si përfundim ju ftoj ta lexoni të ashtuquajturën “biseda mbi Kishën”,
në Mt 18, nën dritën e asaj që kemi thënë deri tani.... Gjaku i
Besëlidhjes për faljen e mëkateve merr kuptim të plotë në kontekstin
e faljes....
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Bariu dëgjoftë zërin e deleve
Qarkore Kreshmët, 2017
Fort të dashur,
Kjo është herë e parë që po ju drejtohem juve si arqipeshkëv. Kanë
kaluar gati tre muaj nga ajo ditë kur jam shpallur bariu i kësaj
Arkidioqeze. Gjatë kësaj periudhe kam vënë re sa bukur dhe sa e
dobishme është të jem afër popullit dhe ta dëgjoj. Kam filluar vizitat
baritore nëpër famullitë e dioqezës dhe e para ishte në famullinë e
Bilajt. Në një takim që kisha me të rinjtë i kam pyetur: “Çka prisni
prej ipeshkvit?” Dhe një vajzë është përgjigjur: “Që të jesh më afër
nesh”. Dhe unë shtoj: “Jo vetëm të jem afër popullit, por edhe të
dëgjoj zërin e popullit”. Ja pse në stemën time kam zgjedhur fjalët:
“Bariu dëgjoftë zërin e deleve”.
ZËRI I ZOTIT
Të dashur vëllezër e motra, edhe tri ditë, e do të fillojmë kohën e
shenjtë të Kreshmëve. Është koha në të cilën të gjithë jemi të nxitur
ta dëgjojmë zërin e Zotit. Në fakt, zërin e Zotit e dëgjojmë
vazhdimisht, sidomos në takimin tonë me të, ditën e dielë. Por
Kreshmët janë koha e privilegjuar në të cilën Zoti bërtet me zë më të
fortë: “Kthehuni! Besojini ungjillit! Ejani tek unë dhe unë do t’ju
çlodh! Duajeni njëri-tjetrin sikurse unë ju desha juve!”
Fillojmë Kreshmët me një kremtim për të cilin vijnë shumë njerëz.
Kishat tona, atë ditë, do të jenë plotë me njerëz. Atë ditë agjërojmë
dhe në meshë bekojmë hirin, që pastaj vendoset mbi kokat tona. E
gjithë kjo tregon se ajo ditë, E Mërkura e Perhime, nuk është një ditë
e zakonshme. Ështe një ditë e veçantë, shumë e veçantë. Sa e bukur
është ajo ditë, në të cilën, së bashku, si komunitet dhe si individë,
pranojmë të vërtetën: jemi mëkatarë! Kemi nevojë për falje!
Megjithatë lajmi i Kreshmëve mbetet një lajm i mirë. Pse?
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Shumë besimtarë mendojnë se Kreshmët janë kohë që na përgatit për
përkujtimin e mundimeve dhe të vdekjes së Krishtit. Në fakt, është
koha që na përgatit për Pashkët e Ngjalljes. Do të ngjallemi me
Krishtin. Por që të ngjallemi me Krishtin duhet edhe të vdesim me
Krishtin. Krishti vdiq për mëkatin. Ashtu edhe ne duhet të vdesim
për mëkatin, që të mund të ngjallemi me Krishtin. Në Librin e
Kishtarit lexojmë se “ka kohë për të lindur e kohë për të vdekur”.
Kreshmët na thonë se “ka kohë për të vdekur dhe kohë për të
rilindur”. Pra të përgatitemi për rilindje.
Vërtetë, është e bukur koha e Kreshmëve, që na forcon në shpresë.
Sepse Zoti, si Atë i mëshirshëm, edhe duke ditur se jemi mëkatarë, na
thërret, na përqafon, duke na thënë: “Je im bir, jam yt at. Je i falur.
Unë të dua”.
PËRVOJA E FALJES
Jezusi e ka përshkruar mirë misionin e tij kur thotë: “Nuk erdha për
të dënuar, por për të shpëtuar”. Në Psalmin 51 themi: “Mëkatin tim e
kam përherë para sysh”. Është e vërtetë, mëkatin tonë e kemi
gjithmonë para sysh, jo thjesht si mëkat, por si mëkat të falur.
Duhet të falim e të harrojmë, por nuk duhet të harrojmë se jemi
mëkatarë të falur. Përvoja e dashurisë atërore të Zotit, që tregohet
veçanërisht në faktin që Ai na i fal mëkatet, duhet të na forcojë drejt
asaj dashurie heroike që të falim të tjerët. Të gjithë kemi pasur dhe
vazhdimisht përjetojmë, këtë eksperiencë të faljes nga Zoti. Qoftë kjo
përvojë ajo forcë që na nevojitet që edhe ne të falim.
Shoqëria jonë ka nevojë për dëshminë tonë si apostuj të faljes. Në
botën e sotme kush mund të shpallë lajmin e mirë të dashurisë dhe të
faljes më shumë dhe më mirë se Kisha e Krishtit? Por sa e
dhimbshme kur shohim mijëra fëmijë të ngujuar për shkak të frikës
së gjakmarrjes! U mohohet e drejta për arsimin, për një jetë të qetë,
për t’u shoqëruar me shokët, sepse është dikush mizor që i kërcënon
për t’u hakmarrë, për një vrasje që ka ndodhur para shumë vitesh në
familjen e tij.
Anton Luli ishte një prift jezuit i cili u burgos dhe u torturua
barbarisht nga shokët e shokut Enver. Duke folur për eksperiencën e
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tij në burgjet ku kaloi gati njëzet vjet tha: “Due me theksue nevojën e
faljes së krishtenë. Në kjoftë se Shqipënia do mëkambet si popull,
duhet me u mëkëmbë me anë të faljes. ... Fill mas lirimit kam pasë
rast me e zbatue këtë urdhën të Zotit. Kam takue atë brigadierin që,
sipas thanjeve të shumëkujt, ka kenë përgjegjësi kryesor dhe autori i
burgimit tem. E kam përshëndetë, e kam puth në faqe, pa i dhanë
asnji shejë për të kaluemen. Ai ma ka kthye e me nji buzëqeshje”.
A mund të bënim një gjest të tillë ne, një gjest aq kurajoz? Falja
tregon sa të fortë jemi ne në dashuri. Falja tregon sa jemi të mbushur
me shpirtin e Krishtit. A nuk kishte ai mundësi të hakmerrej nga ata
që e kishin dënuar dhe kryqëzuar? Megjithatë, nga kryqi është lutur
për ta: “Fali, o Ate!”
Të dashur vëllezër e motra, le të ndërtojmë ura që na bashkojnë dhe
assesi mure që na ndajnë. Krishti ka shembur murin e ndarjes. Të
mos jemi ne që ndërtojmë mure të reja!
Së fundi, ju kujtoj detyrën tonë të mbajmë agjërim të Mërkurën e
Përhime e më pas të Premten e Madhe. Janë të detyruar të agjërojnë,
në këto dy ditë, të gjithë ata që kanë mbushur moshën 18 vjeç deri në
60 vjeç. Mosngrënia e mishit është e detyrueshme për të gjitha të
premtet e kreshmeve, për të gjithë ata që kanë mbushur 14.
Duke ju uruar çdo të mirë shpirtërore gjatë kësaj periudhe të shenjtë,
ju përcjell bekimin tim baritor.
Dhënë nga Kuria Arqipeshkvnore, sot, më 20 shkurt 2017.
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“Kthehuni, pendohuni, pajtohuni”
Letra Baritore Kreshmët, 2018
Fort të dashur,
Paqja dhe gëzimi i Krishtit Zotit tonë qofshin me ju të gjithë.
Edhe pak ditë, e do të fillojë koha e Kreshmëve. Kohë e shenjtë, kohë
e bukur. Guxoj të them se është gjithashtu kohë gëzimi, sepse tregon
dashurinë e mëshirshme të Zotit për ne. Është e vërtetë se fillojmë
Kreshmët me thirrjet e profetit Joel, e apostullit Pal dhe të Jezusit:
“Kthehuni, pendohuni, pajtohuni”. Por thirrja “kthehuni” na kujton
Zotin, i cili është gjithmonë me krahët e hapur, duke na pritur për të
na përqafuar. Fjala “pendohuni” na nxit të tregojmë keqardhjen tonë
për mëkatet tona, sepse është gjithmonë e hapur për ne rruga e së
vërtetës dhe e jetës. Gjithashtu, urdhri “pajtohuni” na paraqet Hyjin,
i cili na ka pajtuar me veten nëpërmjet Birit të vet, Jezu Krishtit. Ky
është lajmi i mirë i Kreshmëve.
Fillojmë Kreshmët me agjërim, shenjë jo vetëm e pendesës sonë për
mëkatet, por edhe e vendosmërisë sonë për të rigjetur gëzimin e
Krishtit. E shohim gjithmonë para nesh në çdo kishë: është para nesh
me krahët e hapur mbi kryq, duke na thënë: “Ju, që jeni të lodhur, të
braktisur, të mërzitur, të zhgënjyer: ejani tek unë, sepse unë do t’ju
çlodh”. Ai që kërkon një gëzim artificial në drogë, nuk i ka dëgjuar
kurrë këto fjalë të Krishtit, ose nuk i ka kuptuar. Ai që, me fjalë ose
me vepra, arriti të mohojë Hyjin, ende nuk ka vënë re se nuk mund ta
mohojë Hyjin pa mohuar vetveten. Nga vetë natyra e tij, njeriu është
një qenie në kërkim të Hyjit. Sepse, si tha Shën Augustini: “Ti, o Zot,
na ke krijuar për ty dhe mbetet i paqetë shpirti ynë derisa nuk e gjen
qetësimin e tij në ty”.
Me shumë keqardhje vërej se ka besimtarë që, në këto vitet e fundit,
janë larguar nga Kisha. Ndoshta ende vazhdojnë ta quajnë veten
“katolikë”. Por feja katolike nuk është thjesht një titull, as thjesht një
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traditë. Jemi bashkuar me Krishtin me pagëzim dhe Shën Pali na
kujton se “ai që bashkohet me Krishtin bëhet një krijesë e re”. Pra,
pagëzimi yt nuk do të thotë se emri yt tani është shkruar në regjistrin
e pagëzimeve, por është fillimi i një jete të re. Sepse feja nuk është një
virtyt abstrakt dhe spekulativ, feja nuk është thjesht recitimi i
“Besojmës”. Feja dëftohet në vepra, në mënyrë që të tjerët të mund të
vërejnë se jemi nxënësit e Krishtit. Është si fotografia jonë.
Feja nuk është diçka krejt personale. Ka një dimension shoqëror.
Dëgjoni një shkrimtar në shekullin e dytë si ka folur për të krishterët:
“Të krishterët nuk dallohen prej njerëzve të tjerë as për kah vendi, as
për kah gjuha, as nga zakonet e jetës ... I ndjekin në veshje, në
ushqim e në gjërat e tjera të jetës zakonet e vendit e vendosin për vete
një formë jete të mrekullueshme ... Martohen sikurse të gjithë tjerët
dhe lindin fëmijë, por fëmijët e tyre ende të palindur nuk i braktisin
... E kalojnë jetën e vet mbi tokë, por shtetësia e tyre është ajo e
qiellit. U binden ligjeve të caktuara, por me mënyrën e vet të jetës i
tejkalojnë ligjet.”
Shekullarizmi, si përjashtimi i Zotit dhe i ndjenjës fetare nga çdo
nivel i shoqërisë, ka sjellë një krizë serioze të vlerave të shoqërisë dhe
në sensin e të mirës së përbashkët. Po shohim shumë shqetësime në
shoqërinë e sotme. Dhe kjo jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende
të Evropës. Lexojmë ose dëgjojmë lajme që flasin për rritje në
kriminalitet: shumë vrasje (edhe brenda familjes), vjedhje, dhunë,
drogë, abuzime seksuale, korrupsion... Por mos mendoni se janë këto
përbëjnë sëmundjen e shoqërisë. Këto janë simptomat e një
sëmundjeje që quhet “braktisja e fesë”.
Shohim simptomat e një sëmundjeje në shoqëri, por është tragjik
fakti se nuk guxojmë të pyesim “Pse?” Dhe kur një shoqëri nuk
kërkon Pse-në e plagëve të saj, kjo do të thotë që ajo nuk dëshiron të
shërohet nga këto plagë. Ja pse po flasim. Sepse jemi tharmi i
shoqërisë, sepse jemi ne që duhet t’i tregojmë shoqërisë sa e bukur
është t’i dëgjojmë fjalët e Jezu Krishtit, i cili na nxit të ndërtojmë ura
vëllazërimi, drejtësie, paqeje, solidariteti. Këto janë vlerat e Ungjillit.
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Le t’i japim dorën njëri-tjetrit dhe së bashku të ecim përpara për të
ndërtuar një shoqëri më të denjë për Shqiptarët. Nuk do të jetë një
parajsë tokësore, por mund të bëhet një vend ku sinqerisht mund të
themi: Jam krenar, se jam shqiptar!
Ju kujtojmë detyrën tonë të mbajmë agjërim të Mërkurën e Përhime
e, më pas, të Premten e Madhe. Janë të detyruar të agjërojnë në këto
dy ditë të gjithë ata që kanë mbushur moshën 18 vjeç deri në 60 vjeç.
Mos ngrënia e mishit është e detyrueshme të Mërkurën e Përhime
dhe për të gjitha të premtet e Kreshmëve për të gjithë ata që kanë
mbushur 14 vjeç. Ju nxis të merrni pjesë në kremtimin e udhës së
kryqit që bëhet në të gjitha kishat tona gjatë kësaj periudhe. Ju ftoj të
gjithëve që gjatë kohës së Kreshmëve t’i afrohemi sakramentit të
rrëfimit, që, me zemër të pastër, të përgatiteni shpirtërisht për të
marrë pjesë në gëzimin e Pashkëve.
Duke ju uruar çdo të mirë shpirtërore gjatë kësaj periudhe të shenjtë,
ju përcjell bekimin tim baritor.
Dhënë nga Kuria Arqipeshkvore,Tiranë,
më 2 Shkurt 2018, Festa e Kushtimit të Jezusit në Tempull
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“Më laj krejtësisht prej mëkatit tim,
e më pastro”
Qarkore për Kreshmet, 2019
Fort të dashur,
Çdo vit, Zoti na dhuron një kohë të veçantë me qëllim që, duke
treguar pendesën tonë për mëkatet tona, të pajtohemi me të dhe me
njëri-tjetrin dhe të ngulim sytë tanë tek personi i Jezu Krishtit, i cili
pranoi mundimin e vdekjen për shëlbimin tonë.
“Më laj krejtësisht prej mëkatit tim e më pastro”
Këto janë fjalë të nxjerra nga Psalmi 51, me të cilin shkrimtari ka
shprehur pendesë për mëkatet e veta duke kërkuar mëshirën e Zotit.
Në të njëjtin psalm lexojmë këto fjalë: “Mëkatin tim e kam përherë
parasysh”. Është mirë të falësh e të harrosh – çdo ditë është një ditë e
re dhe çdo ditë duhet të shohim njëri-tjetrin me sy të rinj. Por nuk
është mirë të jesh i falur e të harrosh! Prandaj le të tregohemi
gjithmonë mirënjohës ndaj Zotit, i cili na fal dhe është gjithmonë me
krahët e hapur që të pranojmë përqafimin e tij.
Kthimi është gëzim dhe pendesë, por nuk është gëzim dhe trishtim.
Sepse pendesa është shprehje e dashurisë sonë ndaj Hyjit, i cili është
dashuri dhe e ndiejmë keqardhjen për faktin se nuk i jemi përgjigjur
sa duhet dashurisë së tij. Para ardhjes së Krishtit, edhe hebrenjtë
kremtonin një ditë pendese, në të cilën agjëronin (si do të bëjmë edhe
ne të Mërkurën e Përhime), hidhnin hi mbi kokat e tyre (si do të
bëjmë edhe ne) dhe shqyenin petkat. Por, të Mërkurën e Përhime, në
Meshë, do të dëgjojmë profetin Joel, i cili na thotë: “Shqyeni zemrat,
e jo petkat”.
Hiri, që do të vendoset mbi kokat tona, është një shenjë e veçantë
pendese. Hiri na kujton hirin e një shtëpie të djegur nga shpërthimin
i një bombole gazi. Na kujton hirin e personave të djegur të gjallë nga
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ISIS-i. Por na kujton gjithashtu brishtësinë e ekzistencës sonë, duke
dëgjuar këto fjalë në liturgjinë e së Mërkurës: “Pluhur ke qenë, e
pluhur do të bëhesh”. Por gjatë kësaj periudhe të shenjtë le të
shprehim pendesën tonë në agjërim, në lutje dhe në lëmoshë. Le të
tregohemi më afër atyre që kanë më shumë nevojë për dashurinë
tonë.
“Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër”
Edhe këto janë fjalë nga Psalmi 51. Zemra nuk është e pastër kur ne
vendosim paranë si zot për jetën tonë. Paraja është mjet i dobishëm
për jetesën tonë; por është shumë e keqe kur bëhet zot për jetën tonë.
Zemra nuk është e pastër kur harrojmë se s’ka dashuri të vërtetë për
Zotin kur mbajmë inat për të tjerët. Dashuria ndaj Zotit nuk mund të
ndahet nga dashuria për të tjerët.
Prandaj sot le t’i themi vetvetes: Mjaft me shpifje dhe thashetheme,
që shpeshherë as duam të kuptojmë se janë mëkat. Mjaft me xhelozi,
që na pengon të gëzohemi për të mirat e të tjerëve. Mjaft me shumë
orë të kaluara para televizorit ose internetit, ndoshta duke shikuar
programe jo të denja për ty. Mjaft me lakmi, që të pengon të
tregohesh më bujar me personat të cilët mund t’i ndihmosh. Mjaft me
përtaci shpirtërore që të pengon ta nderosh Zotin çdo ditë të Diel.
Mjaft edhe me korrupsion, me padrejtësi në gjykatë dhe me blerje të
votave. Le të angazhohemi të gjithë për një Shqipëri më të pastër, më
të drejtë dhe më paqësore. Dhe të lutemi që përfaqësuesit tanë në
Kuvend të përdorin një fjalor më të denjë, të tregojnë më respekt për
njëri-tjetrin, si që edhe në protestat të sillemi në mënyrë më
dinjitoze, pa dhunë dhe pa vandalizëm.
Dhe, duke ju uruar të gjithëve një Kreshmë të shenjtë, ju përcjell me
bekimin tim.
E dhënë në Kurien Arqipeshkvore, sot, më 1 mars 2019
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Ungjillëzimi i ri
në dioqezën Tiranë-Durrës
Asambleja Dioqezane në përgatitje për Sinodin Dioqezan
Brenda një periudhe 38-vjeçare, dy Sinode të Ipeshkvijve kanë
diskutuar Ungjillëzimin – që tregon rëndësinë e temës së
Ungjillëzimit për Kishën: në vitin 1974, me temë “Ungjillëzimi në
Botën e Sotme” dhe, në vitin 2012, me temë “Ungjillëzimi i Ri”. Pas
këtyre Sinodeve, Papa Pali VI botoi Nxitjen Apostolike Evangelii
Nuntiandi (EN) dhe Papa Françesku botoi Nxitjen Apostolike
Evangelii Gaudium (EG).
ÇFARË ËSHTË UNGJILLËZIMI?
Fjala euangelion (ungjilli) do të thotë “lajm i mirë”. Si lajm, duhet të
shpallet. Prandaj fjala “ungjillëzim” do të thotë shpallja e këtij lajmi
të mirë të Jezu Krishtit. Pali VI pohon qartë se qëllimi i ungjillëzimit
është kthimi dhe thekson se “nuk mund të ketë njerëzim të ri, nëse
më parë nuk ka njerëz të rinj, prej risisë së pagëzimit dhe të jetës
sipas ungjillit” (EN 18).
Ndoshta, sfida më e madhe për Kishën sot, është sfida për të edukuar
në fe. Kuptohet, pra, pse Papa Gjon Pali II vazhdimisht theksonte
nevojën për “ungjillëzimin e ri” dhe Papa Benedikti vendosi që Sinodi
i vitit 2012 të diskutonte Ungjillëzimin e Ri. Pasi, në shkurt 2013,
Papa Benedikti dha dorëheqjen, i takoi Papa Françeskut të botonte
Nxitjen passinodale, Evangelii Gaudium - Gëzimi i Ungjillit.Vetë
titulli tregon çfarë kupton Papa Françesku kur flet për “Ungjillëzimin
e ri”. Sepse Ungjillëzimi është shpallja e një lajmi të mirë e të
gëzueshëm. Pra, thotë: “Mos të lejojmë vetveten të privohemi nga
gëzimi i ungjillëzimit” (EG 83); dhe përsëri: “Sa do të doja të gjeja
fjalët e duhura për të nxitur një fushatë ungjillëzimi më të zellshme,
më të gëzueshme, bujare, të guximshme dhe plot dashuri të
pakufijshme dhe joshje të parezistueshme!” (261).
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Misioni edukues i Kishës duhet ta çojë njeriun që të dalë nga ajo
formë krishtërimi e fosilizuar që e ka reduktuar Krishtin si një hero
që përkujtohet me statujat dhe me ritet dhe të kalojë në atë
krishtërim që me fe i thotë “po” lajmit të mirë dhe çlirues të Krishtit
të gjallë; me atë fe që është e themeluar mbi Fjalën e Hyjit, që na
bashkon si familja e Krishtit, që është Kisha, dhe që shprehet në
kultin komunitar, veçanërisht nëpërmjet sakramenteve.
Sot ndihet më shumë nevoja që Kisha të jetë e pranishme dhe aktive
në kulturën bashkëkohore. Papa Pali pohon se “ndërprerja e
marrëdhënieve mes ungjillit dhe kulturës është pa dyshim tragjedia e
epokës sonë”. Dhe shton: “Duhet të bëhen të gjitha përpjekjet e
mundshme për një ungjillëzim bujar të kulturës, ose, më saktë, të
kulturave. Ato duhet të ripërtërihen nëpërmjet takimit të tyre me
Lajmin e mirë” (n. 20).
Por ungjillëzimi i kulturës nënkupton shumë gjëra. Do të përmend dy
kushte kryesore. Së pari, që Kisha duhet të jetë familjarizuar me
kulturën e vendit dhe të kohës. Dhe, së dyti, se gjuha e ungjillëzimit
duhet të jetë e kuptueshme dhe e pranueshme nga kjo kulturë. Dhe
këtu duhet të pyesim: Kisha katolike në Shqipëri a është familjare me
kulturën vendase bashkëkohore (sepse ka ndryshuar shumë gjatë
këtyre njëzet viteve të fundit)? Dhe gjuha e Kishës për të ungjillëzuar
a është në sintoni me gjuhën e kulturës së sotme?
Mesazhi qendror i ungjillit është personi i Jezu Krishtit. Por
ungjillëzimi nuk përmban vetëm një doktrinë dogmatike. Papa Pali
VI ka folur për aspekte më konkrete në jetën e besimtarëve, pra,
predikimin e shpresës; predikimin e dashurisë, e cila kërkon prej të
krishterëve një farë heroizmi, sepse kjo dashuri ka kurajë të
dhurohet, të falë dhe të shërbejë.
UNGJILLËZIMI DHE PROMOVIMI NJERËZOR
Pali VI thotë se “ungjillëzimi nuk do të ishte i plotë nëse nuk do të
mbante parasysh thirrjen e ndërsjelltë e të vazhdueshme mes
Ungjillit dhe jetës konkrete, personale dhe shoqërore të njeriut” (EN
29); dhe “ekzistojnë ndërlidhje të thella mes ungjillëzimit dhe
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përnxitjes njerëzore” (EN 31). Të njëjtën ide e shpreh Papa
Françesku: “Nëse kjo përmasë (shoqërore e ungjillëzimit) nuk del në
pah, ekziston një rrezik serioz i deformimit të kuptimit autentik e
integral të misionit të ungjillëzimit” (EG 176). Papa Pali përmend
plagët si mungesën e bukës, sëmundjet kronike, analfabetizmin,
përnxitjen ideologjike të varfërisë, padrejtësinë etj. (EN 30). Ai
paraqet lidhjen mes ungjillëzimit dhe përparimit njerëzor (EN 31).
Çlirimi i vërtetë, -thotë Papa Pali, -“lidhet me ungjillëzim, i cili synon
fitimin e strukturave që sigurojnë mbrojtjen e lirive njerëzore” (EN
39). Por strukturat ungjillore dallohen rrënjësisht nga strukturat e
ideologjive politike. Ideologjitë mund t’i ndryshojnë strukturat, por
vetëm besimi mund t’i ndryshojë zemrat. Një shoqëri e re, më e denjë
për njeriun, nuk sigurohet vetëm me ndryshimin e strukturave, por
mund të ndërtohet me ndryshimin e zemrave.
Pas rënies së komunizmit Francis Fukuyama shkroi një ese me titull
The End of History, ku tha se, me rënien e ideologjive, bota do të
gëzojë një periudhë më të qetë. Por më vonë vuri re se kishte gabuar.
Pluralizmi nuk solli më shumë tolerancë, por forma të reja
intolerance, fondamentalizmi, racizmi. Jo shumë larg nga ne, kemi
parë lufta të tmerrshme në Ballkan dhe në republikat e ish-Bashkimit
Sovjetik. Prandaj pas pak kohe Fukuyama u detyrua të shkruajë një
libër tjetër, Trust, në të cilin foli për “virtytet shoqërore dhe krijimin
e mirëqënies”.
Sigurisht, mjetet e komunikimit janë shumë efektive për të formuar
opinionin publik dhe Kisha duhet të bëjë çmos që këto mjete të
formojnë një opinion publik të mirë dhe objektiv dhe të
bashkëpunojë me ata që kanë përgjegjësi në këtë fushë, që me
sinqeritet dhe mendje të hapur, duke përdorur më shumë këto vegla,
të përhapë informacion dhe të pranojë kritikë.
Ndër mjetet për ungjillëzimin Papa Pali dhe Papa Françesku
përmendin edhe përshpirtërinë popullore.“Ajo shfaq një etje për
Hyjin, që vetëm të thjeshtët dhe të varfërit mund ta njohin” (EN 48).
S’duhet të harrojmë se kanë qenë praktikat fetare popullore që, në
këtë vend, e kanë ruajtur besimin e katolikëve tanë gjatë regjimit
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komunist. Detyra jonë është që të edukojmë në fe nëpërmjet besimit
popullor.
SHENJA NË PRIRJE
Pas komunizmit në Shqipëri kanë ndodhur ndryshime të mëdha.
Përmend disa ndryshime.
Vdekshmëria fëmijërore është zvogëluar, siç është pakësuar edhe
numri i lindjeve të fëmijëve në çdo familje. Urbanizimi ka arritur një
ritëm shumë të shpejtë. Nëse në vitin 1991 vetëm 35% e popullsisë
jetonte në qytet, sot ka arritur mbi 60%. Shumica e këtyre
emigrantëve të brendshëm vijnë nga fshatrat e maleve të Veriut dhe
janë katolikë. Ky fakt ka shtuar ndjeshëm numrin e katolikëve në
arqidioqezën tonë.
Papunësia është akoma shumë e lartë. Kostoja e jetesës ka vazhduar
të rritet, ndërsa pagat nuk janë rritur në mënyrë të përpjestueshme.
Shumë janë pasuruar, disa falë korrupsionit. Por shumica e atyre që
njëzet vjet më parë ishin të varfër, sot janë bërë akoma më të varfër.
Pjesëmarrja e popullsisë në zgjedhjet e fundit politike ishte shumë e
ulët. Kjo tregon se populli nuk ka shumë besim tek institucionet
politike. Në përgjithësi pohojmë se shoqëria sot është më e sigurt. Por
kriminaliteti dhe përhapja e drogës janë një problem shumë serioz.
Që nga vitet ’90 Shqipëria filloi procesin e privatizimit. Ky proces ka
afruar më tepër Shqipërinë me Evropën perëndimore, por ka krijuar
probleme të reja, mbi të gjitha për më të varfërit. Shumë mjekë dhe
mësues kanë kaluar në sektorë privatë, duke lënë një boshllëk në
sektorët publikë, i cili është sektori i arritshëm për të gjithë, përfshirë
të varfërit.
Sipas studimit të bërë para disa vitësh nga Caritas Evropa, gati 50%
e intelektualëve shqiptarë janë emigrantë; edhe punëtorët më të zotë
janë në kërkim të emigrimit. Nëse këto të dhëna janë të vërteta,
atëherë kjo është ndoshta forma më e egër e varfërisë së Shqipërisë
sot.
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Janë verifikuar ndryshime të mëdha: rrugë kryesore të reja, ndërtime
të reja, një popullsi më e pasur, supermarkete dhe dyqane, ku sot
mund të blihet gjithçka, etj.
Ndër ngjarjet kryesore, në këtë periudhë, përmendim shenjtërimin e
Nënë Terezës, që ishte jo thjesht një ngjarje e Kishës katolike, por një
ngjarje kombëtare shumë e rëndësishme. Nënë Tereza është simboli i
madh dhe bija më e denjë e popullit shqiptar në kohën e fundit.
SHENJA NË KULTURË
Mes jetës në qytet dhe jetës në fshat është krijuar një humnerë e
madhe. Në fshatra, familja e vogël (berthamore; the nuclear family)
ende varet shumë nga familja më e gjerë madhe (the extended
family); gruaja ende është skllave e një kulture “maskiliste”; traditat
janë ende tepër të forta. Në qytet (veçanërisht në Tiranë) të rinjtë
janë më të pavarur nga familja e gjerë madhe dhe nga traditat, ndërsa
gruaja është më emancipuar.
Ëndrra kryesore e pjesës më të madhe të të rinjve shqiptarë është
emigrimi jashtë vendit. Të vjen keq ta shohësh këtë rini të
dëshpëruar. Çfarë shprese mund të ketë për një të ri që dëshiron të
ndërtojë të ardhmen e tij? Numri i të papunëve ende është i lartë,
pagat janë të ulëta: për shumë të rinj nuk ngelet alternativë tjetër
përveç emigrimit.
Familja shqiptare, vetë familja më e gjerë, patriarkale, por shumë e
bashkuar, nuk i ka rezistuar efekteve shkatërruese të divorcit. Në një
artikull të botuar para disa ditësh (në Shekulli) lexojmë: “Gjithnjë
edhe më shumë martesa po shkojnë drejt divorcit, duke bërë që
Shqipëria të hyjë në zonën e kuqe të vendeve që kanë normë të lartë
të tyre”. Përsa i përket abortit, është i habitshëm numri gjithnjë e në
rritje i aborteve. Para disa vitesh, Alma Mile tha se Shqipëria po futet
në listën e atyre vendeve ku numri i aborteve është më i madh se i
lindjeve. Sot ka shumë nëna që abortojnë edhe kur e dinë se foshnja
është vajzë dhe jo djalë.

213

LEXIMI I SHENJAVE TË KOHËRAVE
Nuk mund të bëjmë një lexim të shenjave të kohërave si të ishim
thjesht historianë ose sociologë, por si njerëz të fesë, të bindur që
Hyji ynë është Zoti i historisë, që mund të nxjerrë të mirën edhe nga
ajo që na duket ose është me të vërtetë e keqe. Në çdo ngjarje duhet
të shtrojmë pyetjen: “Çfarë po pret Zoti nga ne në këtë situatë?”
Në një botë anonime, njeriu sot kërkon forma të reja përkatësie.
Dean Kelley vuri re se në Amerikë është në rritje numri i atyre që
bashkohen me sektet. Pse? Në opinionin tim, arsyeja kryesore është
sepse në këto grupe gjenden si në bashkësi. Këtë e shohim edhe në
grupe të ndryshme në Kishën Katolike (si Fokolarinët dhe
Neokatekumenalët etj). Ne duhet të gjejmë më shumë hapësirë që
besimtarët tanë të bashkohen dhe të bashkëpunojnë në grupe të
vogla.
Dëgjojmë lajme të këqija të skandaleve të korrupsionit, që shumë
herë përfshijnë njerëz në pozicione të larta. Fakti se këto raste bëjnë
bujë është shenjë se e keqja nuk ka humbur aftësitë e përplasjes dhe
skandalizimit. Kjo tregon se populli nuk është amoral. Është akoma
shumë i ndjeshëm në çështjet e sjelljes etike dhe vlerëson një sjellje
shumë të mirë etike.
Kapitalizmi demokratik dhe individualizmi dalin mbi çdo ideologji.
Dhe këtë e kemi parë të verifikohet edhe në Shqipëri. Si vendet e tjera
ish–komuniste, e para gjë që Shqipëria ka mësuar nga Evropa
perëndimore ishte pikërisht konsumizmi. Por në këtë situatë Zoti na
thërret, si Kishë institucionale, të tregohemi më të thjeshtë dhe më
afër të varfërve (ja pse mora vendim të ndaloj pritjet për politikanët
dhe të personalitetëve të tjerë për Krishtlindjet dhe Pashket dhe i
kam zëvendësuar me një drekë për të varfërit).
Gruaja shqiptare nuk është akoma mjaft e prekur nga ai hir çlirimi që
Krishti i ka dhënë. Jemi ne, si Kishë Katolike, që mund të dëshmojmë
dhe të ndihmojmë për të komunikuar, çlirimin e gruas shqiptare.
Edhe një herë dua të përmend figurën e Shën Nënë Terezës. Ajo ka
qenë një grua shqiptare, që ka bërë të dëgjohet zëri i saj në favor të të
214

braktisurve. Ajo ka shpallur dinjitetin e njerëzimit pavarësisht nga
klasa shoqërore, nga ngjyra e lëkurës e nga besimi. Në një botë
konsumiste, ajo, ungjillëzuesja e madhe e varfërisë ungjillore, ka
tërhequr admirimin e kësaj bote deri në marrjen e çmimit Nobel për
paqen. Në jetën e saj dhe doktrinën e saj ka mësuar dinjitetin e gruas,
dinjitetin e çdo njeriu si dhe forcën çliruese të varfërisë ungjillore.
PËRFUNDIM
Krezmimi na bëri dëshmitarë të Krishtit. Pra, kemi një rol profetik në
jetën tonë. Të jemi profetë sot, në Shqipëri. Me guximin e Jeremisë
duke lënë “të tërhiqemi” nga Zoti, por duke ndier “një zjarr djegës” në
zemrën tonë. Me guximin e Isaisë, që tërheq vëmendjen për të
varfërit, të vejat, të shtypurit dhe qorton popullin që vazhdon të hajë,
të pijë e të argëtohet kinse nuk po ndodh asgjë. Me guximin e Amos-it
dhe Ose-së, që sot tërheqin vëmendjen tonë ndaj fëmijëve dhe grave
të trafikuara; ndaj njerëzve që kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale
por që nuk kanë mundësi sepse nuk mund t’i paguajnë mjekët; ndaj
shumë studentëve që duan të vazhdojnë studimet e larta por nuk
munden, sepse nuk kanë asnjë njeri që të ndërhyjë për ta; ndaj
shumë familjeve që e kalojnë ditën duke ngrënë një copë bukë dhe
pak fasule.
Të jemi profetë sot, në Shqipëri. Ne, katolikët, sfidohemi nga
shoqëria. Por, jemi edhe ne që sfidojmë shoqërinë, duke dëshmuar
vlerat e Mbretërisë së Qiellit. Ky është misioni ynë: të ndërtojmë një
shoqëri mbi këto vlera.
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Ku janë areopagët tanë
në dioqezën tonë?
Asambleja dioqezane II
Pas suksesit të Asamblesë së parë dhe në përgatitje për Sinodin
Dioqezan, na u duk shumë e dobishme të thërrasim një Asamble
tjetër, që do të na japë më shumë mundësi, jo vetëm të shprehim
mendimet tona mbi disa tema të caktuara, veçanërisht në grupet e
punës; por edhe të përgatitemi për Sinodin Dioqezan, që do të
përurohet më 24 nëntor. Dëshiroj shumë që të gjithë besimtarët tanë
të bëhen më të vetëdijshëm për ecjen tonë drejt Sinodit dhe të jenë
më të informuar mbi të.
Në këtë fjalë të shkurtër dua të tërheq vëmendjen tuaj mbi katër pika,
që besoj se duhet t’i kemi parasysh edhe në diskutimet që do të bëhen
në grupe.
1. Prania jonë në Areopagë
Në librin e Veprave të Apostujve, lexojmë se kur Shën Pali ishte në
Athinë, ai shkoi në Areopag. Areopagu ishte vendi ku takoheshin
njerëzit më të kulturuar të qytetit. Dhe ne sot duhet të pyesim: Ku
janë areopagët tanë në dioqezën tonë? Cilët janë areopagët që na
detyrojnë të jemi të pranishëm sot? Janë kuvendi, gjykata,
universitetet, spitalet.
Është shumë e dobishme që katolikët të jenë më të pranishëm në këto
vende, që të ndikojnë pozitivisht në shoqërinë shqiptare. Por që të
ndikojnë pozitivisht në shoqëri, duhet të jenë katolikë autentikë,
domethënë jo katolikë vetëm me emër, por katolikë të vërtetë; që
takohen rregullisht me Krishtin në Kishë, jo si ata që shihen në Kishë
vetëm për Krishtlindje dhe për Pashkë; katolikë të pastër dhe jo të
zhytur në korrupsion; katolikë që sinqerisht duant’i shërbejnë Kishës
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dhe jo të përfitojnë nga Kisha; katolikët që nuk kanë turp të thonë se
janë katolikë dhe shpallin e mbrojnë gjithmonë vlerat e krishtera.
Kur Jezusi na ka thënë: “Ju jeni kripa e tokës…. Ju jeni drita e botës”
(Mt 5, 13.14), ai na ka dëftuar njëkohësisht dinjitetin dhe përgjegjësinë tonë. Kisha nuk është lidhur me asnjë ideologji politike,
përderisa kjo e ruan dhe mbron dinjitetin njerëzor, që vetë Zoti ia ka
dhuruar njeriut dhe parimet e krishtera veçanërisht për sa i përket
vlerës së jetës njerëzore, familjes, drejtësisë dhe mbrojtjes së atyre që
janë më të dobët dhe të mënjanuar.
Në fjalimin e tij për Trupin Diplomatik (janar 2004) Papa Gjon Pali
II ka thënë: “Mos të harrojmë sa shumë ka kontribuar krishtërimi
për kulturën dhe institucionet në Evropë: dinjitetin e njeriut, lirinë,
shkollat dhe universitetet, shërbime shoqërore…. Dhe edhe para pak
kohe, të krishterët, duke promovuar lirinë dhe të drejtat njerëzore,
kanë kontribuar për shndërrimin paqësor të regjimeve autoritare
dhe për restaurimin e demokracisë në Evropën qendrore dhe
lindore”.
2. Sfida e Shekullarizimit
Shekullarizimi është përjashtimi i Zotit në një proces që fillon me
përjashtimin e tij, së pari, nga jeta shoqërore, si tregohet kur shoqëria
pranon situata që qartazi kundërshtojnë vullnetin e Zotit (për
shembull kur legalizon abortin ose martesat gay), pastaj nga jeta
familjare (për shembull kur prindërit nuk kërkojnë më pagëzimin për
fëmijët e tyre ose kur të fejuarit nuk kërkojnë martesë në Kishë) dhe,
së fundi, edhe nga jeta personale. Ne mburremi për faktin se ende
shohim shumë të rinj në kishat tona. Por Shqipëria nuk është e
përjashtuar nga procesi i shekullarizimit. Duhet të përgatitemi për
atë kohë kur Shqipëria do të bëhet më e shekullarizuar. Për këtë
arsye, theksoj nevojën që t’i japim shumë rëndësi formimit të të
rinjve. Meshtarët dhe motrat le të jenë më afër të rinjve: ata janë e
ardhmja e Kishës dhe të shoqërisë.
Para disa vitesh sociologët thoshin se procesi i shekullarizimit është i
pakthyeshëm (domethënë se nuk do të ndërpritet: do të vazhdojë
pandërprerë). Por sot shumë pohojnë se nuk është ashtu. Për
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shembull, shqyrtime në Francë, një nga vendet më të shekullarizuar
në Evropë, kanë treguar një kthesë të plotë tek të rinjtë, që sot
tregojnë më shumë besim tek Zoti dhe më shumë interes në besim,
sesa para dhjetë vitesh. Prandaj mos të shkurajohemi përballë
fenomenit të shekullarizimit.
3. Kultura e individualizmit
Individualizmi është ajo teori që thekson aq shumë lirinë personale
sa që injorohet ose nënçmohet dimensioni shoqëror i njeriut dhe
përgjegjësia e tij në shoqëri. Politika e Margaret Thatcher në Angli
dhe e Ronald Reagan në Amerikë kanë ndikuar shumë për këtë
mentalitet individualist. Margaret Thatcher, për shembull, thoshte:
“Shoqëria nuk ekziston” (There is no such thing like society) –
ekzistojnë vetëm individët. Madje filozofi Jean-Paul Sartre tha se
“Ferri është janë të tjerët” – domethënë: fakti që njeriu duhet të
jetojë me të tjerët është një ferr.
Ky mentalitet është në kundërshtim me jetën e krishterë. Sepse Kisha
është thelbësisht një bashkësi. Prandaj sot shohim, edhe këtu në
Shqipëri, shumë besimtarë që thonë: “S’ka nevojë të shkoj në Kishë
për ta nderuar Zotin”. Ose “Zotin mund ta nderoj edhe kur jam
vetëm”. Ose: “Fenë e kam në zemër”. Por vetë Zoti ka dashur “që t’i
shenjtërojë dhe t’i shpëtojë njerëzit jo individualisht dhe pa asnjëfarë
lidhjeje mes tyre, por deshi të formonte prej tyre një popull” (Lumen
Gentium n. 9).
Kjo na nxit të kërkojmë në çdo mënyrë të krijojmë një shpirt më
komunitar tek besimtarët tanë. Për këtë ndihmojnë shumë lëvizjet, si:
Neo-Katekumenët, Fokolarinët, Shoqata Gjoni XXIII, Komuniteti i
Shën Egjidios dhe shumë shoqata të tjera. Por, edhe liturgjitë tona le
të bëhen më shumë rast për t’i bashkuar besimtarët me gëzim.
4. Kultura e konsumizmit
Marksizmi e përkufizonte njeriun si “qenie që prodhon”. Kultura e
sotme e përkufizon si “qenie që konsumon”. Madje, prodhimi dhe
tregu varet nga konsumi. Në vend të gotës së qelqit, kemi gotë
plastike: i përdorim dhe i hedhim poshtë. Para ca vitesh, kishim një
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celular; doli një model tjetër, që mund të bëjë edhe fotografi, atëherë
hedhim poshtë celularin e parë për të blerë modelin e fundit. Pastaj u
prodhua i-phone, prandaj e hodhëm edhe celularin e dytë për të blerë
një i-phone. Në këtë mënyrë, njeriu po përdoret si mjet konsumimi.
Tregu ka nevojë që njeriu të konsumojë. Prandaj tregu vazhdon të
prodhojë modele të reja dhe ta nxisë njeriun të konsumojë.
Konsumizmi na sfidon të shpallim lirinë e shpirtit, që gjen shprehje
edhe në varfërinë ungjillore. Njeriu ka nevojë për një shëlbim të dytë.
Ja pse Papa Pali VI (Populorum Progressio) dhe Papa Benedikti XVI
(Caritas in Veritate) kanë folur për “zhvillimin e tërësishëm të
njeriut”, domethënë trupor, mendor dhe shpirtëror.
Dëshiroj të përfundoj duke përsëritur një fjalë që, në fakt, e kam
përsëritur shumë herë: politika mund t’i ndryshojë strukturat, por
vetëm besimi mund t’i ndryshojë zemrat. Politika mund të
angazhohet për drejtësi, por vetëm besimi mund të krijojë vëllazëri.
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Dhjetevjeçar, me motren Rita,
pak ditë para vdekjes se babait
(1956)

Diten e hyrjes se tij
në Urdhrin Domenikan
(23.09.1962)

Diten e kushtimit te tij (29.09.1963)

220

Shugurimin Meshtarak dhe Mesha e pare te falenderimit
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Populli që ecte në errësirë
pa një dritë të madhe
Nata e Krishtlindjes - Natën (2016)
Të dashur besimtarë, vëllezër e motra,
Është mirë që e keni sfiduar të ftohtin e kësaj nate për të marrë pjesë
në gëzimin e këtij kremtimi. Sepse kjo natë është një natë e veçantë.
Zakonisht natën e shoqërojmë me errësirë dhe heshtje. Nata është
ora e frikës: vrasjet e vjedhjet kryhen më shumë natën sesa ditën.
Duke ardhur këtu keni kaluar nëpër rrugë të ndriçuara me drita
shumë të bukura. Por këtu kemi një dritë që vjen prej qiellit, për të
cilën profeti Isai tha: “Populli, që ecte në errësirë, pa një dritë të
madhe”. Duke ardhur këtu keni kaluar nëpër rrugë të heshtura, ose
ndoshta keni dëgjuar një zhumë nga ndonjë diskotekë. Por këtu
dëgjojmë një zhurmë tjetër: është dënesja e një fëmije të sapolindur,
ose këngët e engjëjve që zbritën nga qielli për të shpallur dhe
shprehur gëzimin e një ngjarjeje krejt të jashtëzakonshme.
Shumë njerëz kanë frikë të kalojnë nëpër rrugë natën. Por kjo është
një natë që largon çdo frikë. Para nëntë muajsh një ëngjëll iu paraqit
Zojës Mari për ta njoftuar se do të bëhej nëna e kësaj foshnjeje që ka
lindur tani. I tha: “Mos ki frikë, Mari!”. Pak ditë më pas, i njëjti
engjëll foli me Jozefin, burrin e Marisë. I tha: “Mos ki frikë, Zef, të
marrësh Marinë për gruan tënde”. Por sot është një grup i varfër
njerëzish, janë barinjtë e Betlehemit, që dëgjojnë ato fjalë: “Mos kini
frikë! Ka lindur për ju shpëtimtari”.
Dhe ju, të dashur besimtarë, keni ardhur këtu sepse keni vendosur të
shihni këtë dritë, ta dëgjoni dënesën e kësaj foshnjeje të sapolindur
dhe të merrni pjesë në atë gëzim që largon çdo frikë. Ejani të
shmangim errësirën e një bote që vret shumë njerëz, që vjedh
dinjitetin e të drejtat e shumë personave, ndërsa do të ndriçohemi
226

nga kjo foshnjë që na rikthen dinjitetin tonë të pazëvendesueshëm.
Ejani të shuajmë zhurmën e televizorëve ose celularëve tanë, që të
dëgjojmë dënesën e kësaj foshnjeje dhe këngët e engjëjve, që
tingëllojnë si një muzikë që nuk ke dëgjuar kurrë më parë. Edhe vetë
dënesa e asaj foshnjeje është muzikë, që bën të vallëzojnë engjëjt në
qiell dhe të kërcejnë njërëzit mbi tokë. Ejani të gjithë ju, që jeni të
ftuar të merrni pjesë në atë gëzim që asgjëson çdo frikë, sepse ky
është një gëzim i vërtetë, nuk është produkt i gjërave artificiale.
Shumë njerëz sot harxhojnë shumë lekë në joga ose për të blerë
drogë, këtu kemi një gëzim që na ofrohet falas. Nuk mashtron, nuk
zhgënjen.
Por e gjithë kjo na garantohet me një kusht: që të zhvishemi nga
krenaria jonë, nga egoizmi ynë dhe të fillojmë ecjen tonë drejt asaj
shpelle ku do të shohim një foshnjë që rrezaton atë dritë që na
aftëson të shohim bukuritë që na rrethojnë, bukurinë e diellit dhe të
detit, bukurinë e ylberit dhe të lules, por edhe bukurinë e shumë
njerëzve që angazhohen për një shoqëri më të denjë për njeriun. Do
të shohim një foshnjë që di ta bashkojë dënesën e vet me një
buzëqeshje, me të cilën flet me ne, në një gjuhë të veçantë, që është
gjuha e dashurisë; sepse buzëqeshja e tij na tregon se ai na ka për
zemër, duke pritur përgjigjen tonë në të njëjtën gjuhë të dashurisë.
Do të përjetojmë atë gëzim që një filozof ateist, Friedrich Nietzsche,
pretendonte ta shihte tek fytyrat e të krishterëve.
Dietrich Bonhoeffer ishte një teolog i famshëm protestant, i cili, në
moshën 39 vjeçe, u vra në një kamp përqëndrimi nga Nazistët. Natën
e Krishtlindjes e vitit 1943, nga vendi ku ishte burgosur, ka shkruar:
“Ka errësirë në mua, ndërsa në ty ka dritë. Jam vetëm, por Ti nuk më
braktis. Nuk kam kurajë, por ti më ndihmon; jam i paqetë, por në ty
ka paqe. Në mua ka hidhërim, në ty ka durim. Nuk i kuptoj rrugët e
tua, por Ti e di cila është rruga ime”.
Edhe ne, si Bonhoeffer, nganjëherë apo shpeshherë ndihemi në
errësirë, të vetmuar, të shkurajuar, të paqetë, të hidhëruar. Pikërisht,
për këtë arsye, sot duhet të kemi guxim të mësojmë jo në një
universitet, por në një shpellë të varfër; jo nga një profesor i
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famshëm, por nga një foshnje e brishtë. Do të shohim dritë në
errësirë, do të dëgjojmë dënesën e një foshnjeje, do të fitojmë mbi
çdo frikë.
Në errësirë nuk mund të njohim atë që është afër nesh. Është drita që
na mundëson të shohim e të dallojmë fytyrat e njerëzve. Dhe drita e
kësaj nate na mundëson të shohim jo vetëm njerëzit, por edhe vetë
Zotin. Madje na ndriçon që të shohim Zotin në fytyrën e çdo njeriu.
Ata që sot, pa mëshirë, po vrasin njerëz vetëm sepse nuk ndajnë me
ta të njëjtin besim janë të verbër, që nuk mund të shohim fytyrën e
Zotit në personin e viktimës së tyre. Mund të jetë ISIS që krenohet
me brutalitetin e vet.
Mund të jenë ata që kanë përdorur avionët për të shembur kullat
binjake në New York, ose kanë përdorur kamionët për të shtypur
njerëz që po festonin në Francë dhe në Gjermani. Mund të jenë ata që
në Alepo kanë lënë shumë fëmijë jetimë dhe kanë lejuar që shumë
njerëz të vdesin nga uria ose nga i ftohti. Drita e kësaj nate na nxit të
lutemi për këta njerëz që parapëlqejnë të banojnë në errësirë më
shumë sesa në dritë.
Në errësirë nuk mund të shohim rrugën. Dhe Jezusi, që ka thënë
“Unë jam drita”, ka thënë gjithashtu “Unë jam rruga”. Nuk është një
rrugë qorre. Është rruga e vërtetë që çon drejt asaj dashurie që jep
jetën.
Por kjo natë na fton të heshtim, që të mund të dëgjojmë dënesën e
foshnjes së sapolindur. Nata që dëgjoi këtë dënesë ishte si
paralajmërim i asaj dite kur Jezusi qau para varrit të mikut të tij
Lazrit, si edhe e asaj dite kur ai qau duke shikuar nga larg qytetin e
Jerusalemit, i cili kishte mundësi të pranonte një lajm të mirë, por i
mbylli veshët që të mos ta dëgjonte atë lajm që shpallte dashuri,
shpresë dhe gëzim.
Por në këtë natë duhet të dëgjojmë dënesën e Jezusit fëmijë, sepse
kjo dënesë shpreh mjerimet e botës dhe bashkohet me dënesën e
shumë nënave që në këtë moment po qajnë sepse nuk kanë asgjë t’u
dhënë fëmijëve të tyre të uritur; ose me dënesën e shumë prindërve
që rrezikojnë të nxirren jashtë nga shtëpitë e tyre sepse nuk mund të
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paguajnë qeranë; ose me dënesën e atij babai që sapo mori lajmin që
do të pushohet nga puna. Natën e lindjes së Jezusit, vetëm Maria e
Jozefi kanë dëgjuar dënesën e Jezusit, por sot duhet ta dëgjojmë edhe
ne. Në këtë Kishë Katedrale, Papa Françesku ka qarë duke dëgjuar
dëshminë e një prifti, Dom Ernest Troshanit, që sot është Kardinal, i
cili po fliste për eksperiencën e tij, që ka qenë viktimë e barbarisë së
komunizmit që ka sunduar këtë vend për gati një gjysmë shekulli.
Por ndërsa Jezusi fëmijë po qan, nga qielli zbresin engjëjt. Ne duhet
të dëgjojmë jo vetëm dënesën e Jezusit fëmijë, por edhe këngën e
engjëjve. Kënga e tyre është një këngë që na mbush me gëzim. Është
kënga: “Lavdi Hyjit në më të lartin qiell e paqe mbi tokë njerëzve që i
ka për zemër”. Prandaj engjëjt sot na tregojnë se paqja nuk është
utopi. Paqja është e mundshme. Pse, pra, nuk dëgjojmë përveçse për
luftëra? Ku është paqja? Pse nuk jetojmë në paqe? Pse? Sepse njeriu
ende nuk ka kuptuar se paqja nuk është diçka që mund të prodhohet
në një laborator. As është një recetë që formulohet në zyrat e
Kombeve të Bashkuara. Paqja është fryti i atij vullneti të mirë që
angazhohet për atë drejtësi që është themeli i paqes.
Së fundi, kjo natë largon frikën. Dhe kjo është një porosi që ka një
domethënie të veçantë për kohën e sotme. Sepse kultura e sotme
është kultura e frikës. Besoj se kurrë në tërë historinë e tij njeriu nuk
ka përjetuar aq shumë frikë si sot. Në asnjë vend njeriu nuk ndihet i
mbrojtur dhe i sigurt. Vepra terroriste kanë ndodhur në avionë, në
tragete, në trena, në autobuse, në supermarkete, në shkolla, në kisha,
në shtëpi private.
Por edhe sot na vijnë engjëjt dhe duhet të dëgjojmë këngën e tyre.
Është një këngë që mbjell shpresë edhe në një zemër shumë të
dëshpëruar. Kemi dëgjuar Ungjillin që foli për atë engjëll që u afrua
tek barinjtë dhe “lavdia e Zotit u shndriti”. Lexojmë se ata “u trembën
për së tepërmi”. Por engjëlli u tha: “Mos kini frikë! Ja, unë po ju sjell
një lajm të mirë! Sot ju lindi shëlbuesi”. Në fjalët e shën Palit, në
Leximin e Dytë: “U duk hiri i Hyjit që u sjell shëlbimin të gjithë
njerëzve”. Kjo natë na bind se nuk jemi kurrë vetëm. Ka lindur
Shpëtimtari, që ka si titull: Emanuel – Zoti me ne. Le të jemi edhe ne
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engjëj për ditën e sotme për shoqërinë e sotme, engjëj që sjellim
shpresë dhe ndezim flakët e dashurisë.
Kur dilni nga këtu do të
thoni njëri tjetrit: Gëzuar
Krishtlindjet! Por duhet të
dini se ky urim do të thotë:
Gëzofsh ti që ke Jezusin si
udhëheqës në udhëtimin
tënd! Gëzofsh ti që ke zbuluar thesarin e gëzimit të vërtetë. Është
gëzimi që lind nga dashuria, që është e fortë. Ne besojmë në dashuri
dhe jo në urrejtje; ne besojmë në falje dhe jo në hakmarrje. Ne
besojmë në solidaritet dhe jo në indiferencë përpara dhimbjes së të
tjerëve.
Sonte u duk një dritë që nuk
mund të fiket. Është drita që na
bën të shohim dashurinë e
Zotit dhe ta shohim Zotin në të
tjerët.

Le të jemi mësuesit e asaj dashurie që u hap horizonte të reja atyre që
merren me drogë, me alkool, me seks dhe atyre që po mendojnë të
vetëvriten ose të hakmerren, duke u treguar se ka një rrugë tjetër për
ta. Është rruga që u hap derën për një gëzim të vërtetë, pa u veshur
me maska që fshehin një fytyrë të dëshpëruar.
Rroftë Jezusi që na ka mësuar të gjitha këto gjëra të bukura! Të lumët
ju, që jeni treguar shumë guximtarë, duke qenë të hapur të mësoni
këto gjëra nga një fëmijë i brishtë! Rroftë Krishti në mesin e familjeve
tuaja! Juve dhe familjeve tuaja ju uroj: Gëzuar Krishtlindjen!
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Habitemi duke dëgjuar
Krishtlindja – Ditën (2018)
Të dashur besimtarë,
Ju uroj përzemërsisht një Krishtlindje plot me gëzim. Kjo është
domethënia e urimit tonë kur i themi njëri-tjetrit: “Gëzuar
Krishtlindjet!” Ju uroj, sepse keni pranuar këtë ftesë të bashkoheni
me ne në këtë ditë të veçantë, shumë të veçantë. Sepse është ftesë për
të marrë dhuratën e gëzimit. Është një gëzim i çuditshëm, që na vjen
nga një person i çuditshëm, sepse është një foshnjë e varfër, e brishtë,
si çdo foshnjë tjetër.
Ndoshta keni pasur rastin ndonjë ditë të pranoni një dhuratë të
mbështjellë në letra shumë të bukura, por kur e keni hapur keni
mbetur të zhgënjyer, sepse, duke parë letrën e ambalazhit kishit
imagjinuar një dhuratë të vlefshme, ndërsa, në fakt, ishte një dhuratë
shumë e zakonshme. Por dhurata, për të cilën sot bëhet fjalë është
mbështjellë në letra shumë banike, megjithatë vetë dhurata është e
paçmueshme. E gjejmë të mbështjellë në pelena dhe të shtrirë në një
grazhd.
Por dua t’ju kujtoj çfarë kemi dëgjuar në ungjillin e kësaj dite. Disa
barinj kalonin natën duke ruajtur tufën e tyre. Një engjëll i Zotit iu
shfaq atyre. Ata u trembën shumë, por engjëlli u tha: “Mos kini frikë!
Ja, po ju jap një lajm të mire”. Dhe sot engjëlli na përsërit këto fjalë
edhe neve.
Kjo është dita që na liron nga frika, nga frika e hakmarrjes, sepse është dita e pajtimit; nga frika e dëshpërimit,
sepse është dita e shpresës; nga frika e luftës, sepse në këtë
ditë shpallet revolucioni i dashurisë.

231

Atëherë engjëlli u shpall barinjve një lajm. Ishte lajmi i lindjes së
Shpëtimtarit. Dhe u dha shenjë: “Do të gjeni një fëmijë të mbështjellë
në pelena dhe të shtrirë në grazhd”. A do ta kishim besuar engjëllin
duke na thënë se Shpëtimtarin do ta gjenim në një situatë kaq të
mjerë? Ndoshta, jo. Por barinjtë, po, e kanë besuar. Zoti nuk u
dëftohet njerëzve mendjemëdhenj, por personave të thjeshtë. Mbreti
Herod ishte në pallatin e tij, priftërinjtë ishin në tempullin e
Jerusalemit. Barinjtë ishin duke luftuar me vështirësitë e jetës. Ata
dëgjuan lajmin dhe pranuan ftesën për të shkuar të takoheshin me
këtë foshnjë. E njëjta ftesë na drejtohet edhe neve sot: le të themi, me
barinjtë: “Të shkojmë në Betlehem e të shohim çfarë ka ndodhur”.
Rrugës do të dëgjojmë, edhe ne, këngën e engjëjve: “Lavdi i qoftë
Hyjit në lartësitë qiellore dhe paqe në tokë njerëzve që ai i ka për
zemër”. Habitemi duke dëgjuar, por habitemi edhe më shumë duke
shikuar, sepse në atë shpellë ka diçka që na magjeps.
Shkojmë për të parë një fëmijë dhe gjejmë një familje. Bashkëshortët
janë njerëz të thjeshtë, si barinjtë. Por qendra e kësaj familjeje është
vetë foshnja e sapolindur. A ishte kaçurrel, apo jo, nuk ka rëndësi; a
ishte i bardhë, apo i zi, nuk na intereson. Na intereson vetëm e
vërteta se tani kemi një Shpëtimtar. Na intereson fakti se tani kemi
zbuluar një vend ku na garantohet gëzimi. Dhe jam i bindur se të
gjithë ne, në këtë moment, po e përjetojmë këtë gëzim.
Nga ana tjetër kushedi sa shumë njerëz, në këtë moment, janë duke
kërkuar pak gëzim në gjëra të kota dhe të këqija. Shpeshherë janë
njerëz të dëshpëruar, që kanë humbur drejtimin e jetës, prandaj
kërkojnë pak gëzim tek droga, nganjëherë duke vjedhur që të mund
të blejnë drogë; ose në alkool, nganjëherë duke krijuar shumë
probleme kur kthehen në shtëpi e ushtrojnë dhunë në familje; ose në
përzierje seksesh, duke braktisur besnikërinë martesore dhe
dashurinë ndaj familjes.
Le të lutemi, pra, në këtë moment, që edhe këta persona të zbulojnë,
si kemi zbuluar ne, vendin ku u garantohet gëzimi i vërtetë dhe i
panjollë, pa nevojë ta kërkojmë në gjëra të pista apo të kota.
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Sot shohim Jezusin në grazhd. Si çdo fëmijë, edhe Jezusi po qan. Por
sot ai na drejton të shohim sytë e atyre që janë plot me lot, sepse
s’kanë bukë ose shtëpi; sytë e atyre vajzave të trafikuara ose të
abuzuara në shumë mënyra të tjera; sytë e atyre grave që janë rrahur
nga burrat e tyre; sytë e shumë jetimëve që s’kanë asnjeri për t’u
dhuruar një çokollatë; sytë e atyre fëmijëve që nuk dinë çfarë do të
thotë një ditë ku familja mund të bashkohet dhe të ndajë një shaka
duke treguar dashurinë dhe gëzimin e tyre.
Sot shohim Jezusin në grazhd. Por do të rritet e, kur të
rritet, nuk do të përdor asnjë fjalë të rreptë përveçse me
shtiracakët dhe me autorët e padrejtësive. Por me të gjithë
të tjerët ka folur me butësi dhe dashuri, edhe me një
prostitutë, edhe me një cub.
Në këtë ditë urojmë që edhe politikanët tanë të mos përdorin fjalor të
padenjë për dinjitetin e tyre si përfaqësues të popullit. Pozita dhe
opozita kanë vetëm një synim: jo që të fitojnë më shumë vota, jo të
jenë në pushtet, por të angazhohen për të mirën e përbashkët dhe t’i
shërbejnë popullit me drejtësi dhe çiltërsi.
Por nuk mund ta mbaroj këtë fjalim pa ju uruar të dilni nga kjo kishë
duke kënduar me engjëjt: “Paqe njerëzve vullnetmirë!”; pa ju uruar të
bëheni vetë engjëjt që shpallin dashuri, drejtësi, paqe dhe gëzim; pa
ju uruar që familjet tuaja të jenë vatra gëzimi, sepse familjet tuaja
janë kishë shtëpiake. Përzemërsisht, juve dhe familjeve tuaja ju uroj:
Gëzuar Krishtlindjet!
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“Shqyeni zemrat!”
E mërkura e përhime
Kemi filluar kreshmet. Dhe i kemi filluar me agjërim. Kemi dëgjuar
fjalët e Joelit profet: “Qysh tash kthehuni me gjithë zemër kah unë,
me agjërim, me vaj e dënesje. Shenjtërohuni me agjërim”.
Në çdo besim, besimtarët e asaj feje e vlerësojnë agjërimin si një
praktikë shpirtërore dhe si një mjet efektiv për të luftuar kundër
çorientimeve të jetës sonë.
Por, për ne të krishterët, agjërimi shpreh gjithashtu urinë dhe etjen
tonë për Zotin. Në këtë mënyrë mësojmë të kërkojmë ushqimin e
vërtetë, që është: të kryejmë vullnetin e Zotit. Përveç kësaj, agjërimi, i
ushtruar me një shpirt me të vërtetë të krishterë, i hap sytë tanë për
nevojat e shumë njerëzve, duke na angazhuar për t’u shërbyer me
dashuri bamirësie.
Është pikërisht për këtë arsye që tradita shumë e lashtë e Kishës
katolike, duke nxitur besimtarët të kryejnë vepra pendestare, krah
për krah me praktikën e agjërimit, gjithmonë ka bashkangjitur edhe
lutjen dhe veprat e bamirësisë.
Kemi dëgjuar Ungjillin, një pjesë nga predikimi në mal, që përbën
programin e jetës së nxënësit të Krishtit. Dhe, në këtë pjesë, Jezusi ka
folur pikërisht për këto tri praktika pendestare: lëmoshën, lutjen dhe
agjërimin. Jezusi qorton ata shtiracakë që japin lëmoshë, luten dhe
agjërojnë vetëm me qëllim që të tjerët t’i shohin dhe t’i lavdërojnë.
Shumë herë Jezusi, në mësimin e tij, ka këmbëngulur se gjithmonë
duhet të bëjmë vepra të mira me zemër të pastër, me qëllim të drejtë,
domethënë jo me qëllim që të tjerët të na lavdërojnë, sepse në këtë
mënyrë shpërblimin e presim dhe e marrim nga njerëzit dhe jo prej
Zotit.
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Jezusi patjetër i vlerëson këto vepra: lëmoshën, lutjen dhe agjërimin.
Por duhet të bëhen gjithmonë dhe vetëm që të shprehin dëshirën
tonë të sinqertë të shkëputemi nga mëkati. Me fjalë të tjera, duhet të
jenë shenja të çiltra të pendesës sonë për mëkatin dhe të
vendosmërisë sonë për t’u pajtuar me Zotin.
Edhe Judenjtë, në Besëlidhjen e Vjetër, kremtonin çdo vit një ditë
pendestare, si po e kremtojmë ne sot. Në atë ditë shqyenin petkat e
tyre, agjëronin, vendosnin hir mbi kokat e tyre (si do të bëjmë edhe
ne së shpejti). Por profetët kanë ndjerë nevojën ta qortonin popullin,
sepse kënaqej duke bërë këto vepra, ndërsa nuk pendohej fare për
padrejtësitë e tij.
Isaia e qortoi popullin me këto fjalë: “Ju agjëroni për grindje dhe
mosmarrëveshje dhe për të goditur pabesisht me grusht”. Ndërsa,
thotë Isaia, agjërimi që i pëlqen Zotit është “t'i këputësh zinxhirët e
padrejtësisë, t'i zgjidhësh leqet e zgjedhës, t'i lëshosh të lirë të
shtypurit, të copëtosh çdo zgjedhë ... ta ndash bukën tënde me të
uriturin, t'i shtish në shtëpinë tënde skamnorët e të pashtëpitë, të
veshësh të zhveshurin”. Prandaj edhe profeti Joel, në Leximin e parë,
na ka thënë: “Shqyeni zemrat dhe jo petkat”.
“Shqyeni zemrat!” – fjala e profetit Joel në Leximin e Parë.
“Pajtohuni me Hyjin!” – fjala e shën Palit në Leximin e Dytë. Ky është
qëllimi i kësaj kohe të kreshmeve. Por pajtimi me Zotin kërkon së
pari që me përvujtëri të pranojmë se kemi mëkatuar. Është për këtë
arsye që gjatë kësaj kohe nuk pushojmë duke ju nxitur të rrëfeheni.
Por mendësia e sotme na ka bërë ekspertë për të justifikuar vetveten.
Kemi humbur ndjenjën e mëkatit. E atëherë njeriu vazhdon duke
korruptuar, duke përfituar nga më të dobtët dhe të pambrojturit,
duke vjedhur, duke u hakmarrë, duke tradhtuar burrin apo gruan në
jetën martesore, duke abuzuar seksualisht të miturit.
Fatkeqësisht, rrëfimi është një sakrament “në krizë”. Ka shumë njerëz
që as e kuptojnë dobinë e këtij sakramenti. Madje disa besimtarë
vazhdojnë ta marrin Kungimin ndërsa janë në mëkat të rëndë dhe u
duhet, së pari, të pajtohen me Zotin në rrëfim.
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Më lejoni këtu t’u referohem dy mëkateve që shumë rrallë tregohen
në rrëfim, sikur të mos ishin mëkat fare. I pari është mungesa për
meshën e së dielës. Janë shumë ata besimtarë që mungojnë për
meshë ditën e diel, që është dita e Zotit dhe kur një ditë të diel
zgjohen dhe vijnë në kishë guxojnë të marrin Kungim pa u rrëfyer
përpara. Nëse ke munguar për meshë një ditë të diel nuk mund t’i
afrohesh Kungimit pa u rrëfyer përpara.
Dhe një mëkat tjetër, fatkeqësisht mjaft i zakonshëm, por që harrohet
në rrëfim është shpifja. Sa shumë, shpesh disa njerëz vazhdojnë duke
shpifur për të tjerët pa asnjë frenim dhe pa asnjë ndjenjë faji. Por
shpifja është një mëkat i rëndë. Sa shumë njerëz kanë mbetur viktima
të shpifjes! Sa shumë familje janë shkatërruar për shkak të ndonjë
shpifjeje! Sa shumë punëtorë janë hequr nga puna për shkak të një
shpifjeje! Shpifja mund të krahasohet me vrasjen. Çdo njeri ka të
drejtë jo vetëm për jetën, por edhe për famën e vet.
Koha e kreshmeve na jep rastin ta ndiejmë më shumë dashurinë e
Jezusit. Ai na nxit për një miqësi të re me të. Por njëkohësisht na
kujton ato fjalë që na ka lënë si testamentin e tij në darkën e fundit:
“Duani njëri-tjetrin sikurse edhe unë ju desha ju. Të gjithë do t’ju
njohin se jeni nxënësit e mi, nëse keni dashuri për njëri-tjetrin”.
Koha e kreshmeve është përvojë e një ecjeje, gjatë së cilës zbulojmë
personin e atij që është rruga, e vërteta dhe jeta. Kjo ecje fillon me
hirin, që do të bekohet e vendoset mbi secilin prej nesh. Është hiri i
shkretëtirës, ku do të bashkohemi me Krishtin në agjërim dhe në
lutje.
Kjo ecje mbaron dhe do të arrijë majën në një aventurë të dyanshme.
Nga një anë, është lufta mes të mirës dhe të keqes, që përfaqësohet
dhe realizohet mbi kryqin e Krishtit; nga ana tjetër, është
ngadhënjimi përfundimtar që përfaqësohet dhe realizohet në varrin
bosh dhe në atë kopsht ku u dëgjua zëri i Marisë Magdalenë duke
bërtitur: “Rabbuni!” – “Zotëri!”
Atë ditë kur do të mbarojmë ecjen tonë të kreshmeve, edhe ne,
katolikët në mbarë botë, do të përjetojmë përsëri atë dashuri bujare
që është derdhur për ne mbi kryq dhe që do të na vendosë në atë
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kopsht ku, bashkë me Marinë Magdalenë, do të marrim pjesë në
gëzimin e Krishtit ngadhënjyes mbi mëkatin dhe mbi vdekjen.
Por, ndërkohë, le të kthehemi te Zoti me gjithë zemrën dhe me gjithë
shpirtin tonë. Veprat tona pendestare le të shprehin vendosmërinë
dhe gatishmërinë tonë për t’u pajtuar me Zotin. Vetëm kështu, duke
vdekur për mëkatet tona, do të bëhemi të denjë për të marrë pjesë në
gëzimin e jetës së re dhe duke fituar mbi errësirën mund do të
bëhemi të denjë për t’u ndiçuar nga drita e Diellit që s’perëndon
kurrë.
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“Hyji im, Hyji im,
përse më braktise?”
E diela e Larit (2017)
Kemi dëgjuar çfarë tregohet për mundimet e Jezu Krishtit në
Ungjillin e Mateut. Sipas këtij Ungjilli, Jezusi në kryq tha vetëm një
fjalë, në gjuhën aramaike: “Eli, Eli, lema sabakthani?”, që do të thotë:
“Hyji im, Hyji im, përse më braktise?” Në kryq, Jezusi ka përjetuar
braktisjen dhe vetminë. Ku janë ata mijëra njerëz të cilët ai i pati
ushqyer me bukë? Ku janë ata që ai i pati shëruar? Ku janë ata që,
vetëm pesë ditë më parë, e patën pranuar në Jerusalem me këngët
“Hosana”? Ku janë nxënësit e tij? Ndër apostujt, vetëm njëri i qëndroi
pranë dhe ky ishte më i vogli, Gjoni. Dhe Jezusi, në atë moment,
vetëm pak minuta para vdekjes, shprehu zhgënjimin, vetminë,
dhimbjen e tij, në atë britmë: “Hyji im, Hyji im, përse më braktise?”
Pardje, në një edicion lajmesh, kam dëgjuar (e ndoshta edhe ju e keni
dëgjuar) dënesën e një personi. Nuk ishte një foshnjë që qante duke
kërkuar qumështin e nënës. Ishte një burrë rreth të dyzetve, i cili
bërtiste duke qarë, pasi, gjatë sulmit me armë kimike në Siri kanë
mbetur të vdekur gruaja dhe dy fëmijët e tij binjakë, së bashku me
njëzet anëtarë të tjerë të familjes së tij. Ishte shumë e dhimbshme të
shihje këtë burrë, i cili, sigurisht vetëm pak orë më parë, kishte qenë i
rrethuar nga gruaja, nga djali e vajza, binjakët njëvjeçarë, por edhe
nga shumë të afërmit e tij. E tani, ai ndihet krejt vetëm. Ashtu sikurse
Jezusi mbi kryq, unë e imagjinoj atë duke bërtitur: “Hyji im, Hyji im,
përse më braktise?” Është rasti për të përsëritur thënien e një
shkrimtari amerikan bashkëkohor, se: “Jeta nuk është një problemë
për ta zgjidhur, por një mister për ta përjetuar”.
Ishte vetë Jezusi i cili, në darkën e tij të fundit, u tha apostujve: “Ja,
po vjen koha madje arriti kur ju do të shpërndaheni; secili në punë
të vet e mua të më lini vetëm. Por, unë nuk jam vetëm, sepse me mua
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është Ati”. Në Leximin e Dytë, Shën Pali ka përshkruar tërë misterin
e Krishtit në pak fjalë: “E përuli veten e u bë i bindur deri në vdekje,
madje me vdekje në kryq. Prandaj edhe Hyji e lartësoi mbi gjithçka
tjetër dhe i dha emrin që është mbi çdo emër”.
Po, Jezusi e përuli veten, edhe duke pranuar kryqin: vdekjen në kryq
- i kryqëzuar mes dy cubave. Megjithatë, në atë moment të
tmerrshëm, Jezusi, as kërkoi hakmarrje mbi armiqtë e tij dhe as u
dëshpërua. Në fakt, Ungjilltari Luka na tregon se fjala e parë e
Krishtit ishte: “Atë, fali, se nuk dinë çfarë bëjnë”. Ndërsa, gjithmonë
sipas Lukës, fjala e tij e fundit ishte: “Atë, në duart e tua po e dorëzoj
shpirtin tim”. Të dyja fjalët tregojnë jo dobësinë, por guximin e
Krishtit. Fjala e tij e parë tregon fitoren e tij mbi çdo ndjenjë inati dhe
hakmarrjeje. Fjala e tij e fundit tregon fitoren e tij mbi çdo ndjenjë
dëshpërimi. Le të reflektojmë pak mbi këto dy fjalë të Jezusit.
Në predikimin e tij në mal, Jezusi na urdhëron: “Duajini armiqtë tuaj
dhe lutuni për ata”. Dhe, ja, Jezusi na jep një shembull të madh, duke
u lutur për armiqtë, për xhelatët që e kishin katandisur në atë
gjendje: “Atë, fali”. Çuditërisht shton fjalët: “sepse nuk dinë çfarë
bëjnë”. Si është e mundshme që nuk dinin çfarë bënin? A ishin krejt
të pafajshëm në këtë vepër makabër? Sigurisht që jo! A nuk e dinin se
po dënonin dhe kryqëzonin një person që nuk kishte bërë asgjë të
keqe? A nuk kishin dëgjuar për mrekullitë që kishte bërë me të
uriturit dhe me të sëmurët? A nuk kishin dëgjuar kurrë mbi fuqinë e
fjalëve të tij, që bënë të prekeshin e të ktheheshin tek ai edhe
mëkatarë të mëdhenj, si tagrambledhësi i korruptuar i quajtur Zake,
ashtu edhe një gruaja prostitutë samaritanase? A nuk i dinin të gjithë
njerëzit këto?
Patjetër. Çfarë, pra, nuk dinin?
Nuk dinin sesa shumë i kishte dashur Jezusi. Madje edhe
ne ende nuk kemi zbuluar sesa shumë na do Krishti. Po ta
kishim njohur mirë dashurinë e Krishtit, s’do të kishim
mëkatuar kurrë e s’do ta kishim fyer një person që na do
pa masë.
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Dhe fjala e fundit e Jezusit në kryq shpreh me nota të qarta qetësinë e
madhe që mbretëron në shpirtin e Jezusit. Asnjë vetkeqardhje, asnjë
vajtim se po bëhej viktima e një urrejtjeje dhe xhelozie çnjerëzore.
Përkundrazi, po e dorëzonte shpirtin e vet në duart e Atit. Vini re
fjalën që përdor: “po e dorëzoj shpirtin tim”. Ai kishte pushtetin mbi
jetën e vet: ishte bariu, i cili, ai vetë, jepte jetën për delet.
Vullnetarisht Jezusi, pra, kryen vullnetin e Atit të tij qiellor, Ai e
dorëzon shpirtin e tij në duart e Atit.
Le të reflektojmë shumë, gjatë kësaj jave të madhe, mbi këto dy
thënie të Jezusit në kryq. Thënia e parë: “Atë, fali, se nuk dinë çfarë
bëjnë”, na mëson sesi të jetojmë. Thënia e fundit: “Atë, në duart e tua
po e dorëzoj shpirtin tim”, na mëson si të vdesim.
Po, thënia e parë na mëson ta ushtrojmë atë dashuri heroike, që na
bën mjaft guximtarë për të hedhur hapin e parë në dashuri, duke
ofruar dashurinë tonë pa pritur që tjetri të na e afrojë ne më përpara;
duke u shërbyer të tjerëve, pa pritur shpërblim prej tyre; duke fituar
mbi çdo ndjenje inati dhe duke falur të tjerët.
Thënia e fundit na mëson ta vlerësojmë jetën si dhuratë të Zotit, i cili
na jep një pafundësi mundësish për të bërë vepra të mira. Ai na ka
dhënë një shpirt të mirë dhe ne, në momentin e vdekjes, do të mund
t’i themi: “Pranoje tani, o Zot, shpirtin tim, shpirtin që ka pasqyruar
dashurinë tënde. Ke qenë shumë bujar ndaj meje. Erdhi tani
momenti për të t’u dorëzuar ty”.
Vëllezër e motra, kemi filluar Javën e Madhe. Është java qa na dëfton
dashurinë që ka Zoti për ne, por njëkohësisht na zbulon edhe
mëkatin tonë. Sa herë, me sjelljen tonë, kemi dhënë një
kundërdëshmi të dashurisë së Zotit. Por, nga kryqi, Jezusi vazhdon të
lutet për ne mëkatarët: “Atë, fali, se nuk dinë çfarë bëjnë”. Nga kryqi,
Jezusi vazhdon të na ftojë: “Ejani tek unë. Ju dua. Ju pres. Ja, ku
jam, duke pritur kthimin tënd”. E çfarë mund t’i themi tjetër? Vetëm
një fjalë, e cila duhet të burojë nga thellësia e zemrës sonë:
“Faleminderit, o Zot!”
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Jezusi ka dashur
të ketë nevojë për ne
E enjtja e madhe: Mesha e Krizmës.
Kemi dëgjuar atë profeci aq të bukur në Leximin e Parë, përmes
fjalëve të Isaisë profet. Profecia filloi me këto fjalë: “Shpirti i Zotit Hyj
është mbi mua, sepse Zoti më shuguroi”. Secili prej nesh besimtarëve
mund t’i thotë këto fjalë, pasi çdo besimtar është i shuguruar në saje
të pagëzimit.
Të jesh i shuguruar do të thotë t’i përkasësh krejtësisht Zotit. Edhe
shën Pali na e përforcon faktin që secili prej nesh është Tempull i
Zotit. Çdo besimtar e ka pranuar Shpirtin Shenjt duke marrë
pagëzimin dhe krezmimin. Shpirti Shenjt, para ardhjes së Krishtit,
zbriti mbi profetët dhe i frymëzoi ata për ta kuptuar fjalën e Zotit e,
në të njëjtën mënyrë, i forcoi gjithashtu për ta shpallur këtë fjalë edhe
në periudhat më të vështira, madje edhe kur populli nuk donte ta
pranonte lajmin e profetëve.
Isaia vijon të na bëjë me dije mbi veprat, për të cilat Shpirti i Zotit e
nxit personin e shuguruar: për t’u sjellë të përvuajturve lajme të
gëzueshme, për të shëruar ata që kanë zemrën e plasur, për t’u
shpallur lirinë skllevërve, çlirimin të burgosurve dhe të gjithëve vitin
e hirit të Zotit.
Pas rreth gjashtëqind viteve, në Sinagogën e një fshati hyri një
person. Për hebrejtë, Sinagoga ishte vendi ku lexohej dhe komentohej
Shkrimi i Shenjtë. Fshati quhej Nazaret dhe personi që hyri në
Sinagogë ishte Jezu Krishti. Sigurisht që Jezusi kishte hyrë shumë
herë të tjera në këtë Sinagogë, por tani, hyrja e tij merr një rëndësi të
veçantë. Sapo kishte ardhur nga shkretetira dhe tani do të fillonte
misionin e tij para popullit dhe për popullin. Prandaj hapi Librin e
Isaisë dhe lexoi pikërisht këtë pjesë: “Shpirti i Zotit është mbi mua.”
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Kështu, që në fillim të misionit të tij për mbarë botën, Jezusi na
paraqet programin e tij të veprimit.
Është interesante të dimë se çfarë ka thënë për Jezusin shkencëtari i
madh Albert Einstein: “Askush s’mund të lexojë ungjijtë pa një prani
përcaktuese të Jezusit. Personaliteti i tij është në çdo fjalë. Në asnjë
mit nuk gjendet kaq shumë jetë”. Dhe sot e falënderojmë Krishtin, i
cili erdhi për të na shpallur jo aktin e dënimit, por lajmin e shpëtimit;
e falënderojmë, gjithashtu, sepse na bëri pjesëmarrës të misionit të
tij.
Në një botë, kur gjatë këtyre viteve të fundit, gjatë këtyre muajve,
madje gjatë këtyre ditëve u lodhëm duke dëgjuar aq shumë lajme të
këqija, vallë kush mund të na i hapë dyert që të shohim pakëz dritë?
Kush mund të na dhurojë pakëz shpresë? Cila ideologji politike mund
të na tregojë rrugën e një bote të re, ku nuk do të dëgjonim më lajme
të tmerrshme si këto që po dëgjojmë gjatë këtyre ditëve? Kemi
dëgjuar për armet kimike në Siri, që kanë lënë shumë viktima të
pafajshme. Kemi dëgjuar për atë kamionin, shoferi i të cilit
çmendurisht ka kaluar mbi njerëzit, duke vrarë dhe plagosur shumë
të pafajshëm. Kemi dëgjuar për bombë në dy Kisha në Egjipt, ditën e
së Dielës së Larit, që lanë shumë viktima.
Dhe sot Jezusi, nëpërmjet profecisë së Isaisë, që lexuam, na thotë:
“Sot shkoi në vend kjo pjesë e Shkrimit Shenjtë që e dëgjuat me
veshët tuaj.” Domethënë, sot po i shpallet botës lajmi i mirë. Dhe ajo
fjalë, “sot”, nuk i referohet vetem asaj dite kur Jezusi hyri në
Sinagogën e Nazaretit. I referohet edhe kësaj dite.
Jezusi ka dashur që të ketë nevojë për ne: për veshët tanë,
për gojën tonë, për duart tona, për këmbët tona, që të
dëgjojmë britmën e të uriturve, të ngushëllojmë të
braktisurit, të mjekojmë plagët e të plagosurve dhe të ecim
në rrugët e qytetëve e fshatrave tona duke thirrur:
“Dëgjoni fjalën që mund të mbjellë në zemrat tuaja atë
shpresë që keni humbur!”
Po, Zoti i gjithëpushtetshëm ka dashur që të ketë nevojë për ne, që të
kryhet plani i tij i dashurisë. Por ka dashur të ketë nevojë sidomos për
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ata që, në mënyrë të veçantë, bashkëpunojnë me të në planin e
shpëtimit. Bëhet fjalë për meshtarët, të cilët sot po kremtojnë festën e
tyre. Më lejoni tashti t’u drejtohem atyre.
Të dashur meshtarë, respektoni vetveten, domethënë dinjitetin tuaj.
E me përvujtëri thoni, si Davidi: “Kush jam unë, o Zot Hyj dhe ç’është
shtëpia ime, që ti më bëre të arrij deri këtu?” (2 Sam 7, 18). Zbatoni
me gëzim dhe dashuri përgjegjësinë tuaj.
Jeni këtu sot për të dëshmuar bashkimin me ipeshkvin tuaj, duke
përtërirë premtimet tuaja meshtarake, sepse jeni mbarështuesit e
Krishtit të përfaqësuar nga bariu i dioqezës. Jeni këtu sot për të
dëshmuar bashkimin tuaj vëllazëror me njëri-tjetrin, sepse formoni
një presbiterium; nuk jeni një grup, por një familje. E mbi të gjitha,
jeni këtu sot edhe për të shpallur dashurinë tuaj për delet që vetë Zoti
ju ka besuar.
Tregojini Zotit vazhdimisht mirënjohjen tuaj për faktin se ju ka
zgjedhur si bashkëpunëtorë të ngushtë të misterit dhe të misionit të
tij. Falënderojeni me fjalët e Psalmit 116: “Si do t’ia shpërblej Zotit
për të gjitha të mirat që më ka dhënë?” Prandaj:
Jini afër deleve që ju janë besuar, afër të gjitha deleve pa dallim,
sepse janë delet e Krishtit dhe kanë të drejtë të shohin në ju figurën e
atij që tha: “Unë jam bariu i mirë”, ndaj të cilit duhet të tregoni
gjithmonë mirënjohjen tuaj, sepse ju bëri udhëheqës në rrugën e
dashurisë.
Jini gjithmonë të disponueshëm për t’i rrëfyer ata që kërkojnë të
pajtohen me Zotin, duke kujtuar shembullin e Shën Gjon Maria
Vianney-it, që çdo ditë kalonte shumë orë në rrëfyesoren; dhe
tregojini Zotit mirënjohjën tuaj për faktin se mund ta përsërisni
fjalën e tij: “Të janë falur mëkatet: shko në paqe”.
Ndihuni shumë të lumtur çdo herë që kremtoni eukaristinë e shenjtë,
duke zbatuar urdhrin e Krishtit: “Bëjeni këtë në përkujtimin tim” dhe
tregojini Zotit mirënjohjën tuaj që mund të përsërisni fjalët e tij: "Ky
është trupi im” – “Ky është gjaku im”.
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Dhe duke kujtuar fjalën që Shenjtja Nënë Terezë u përsëriste motrave
të saj: “Jepni një buzëqeshje të madhe, ndihuni të privilegjuara çdo
herë që keni mundësi të krijoni një buzëqeshje tek fytyra e një
personi që vjen tek ju me ndonjë problem, por që ikën prej jush më i
lehtësuar dhe tregojini mirënjohje Krishtit për faktin se ju ka caktuar
mbarështues ngushëllimi dhe apostuj gëzimi.”
Dhe të gjithë ju, të rinj e të reja, të pranishëm këtu, kini guxim t’i
përgjigjeni Zotit: “Po, o Zot, ja, ku jam”, në qoftë se Ai ju thërret për
jetën meshtarake ose për jetën rregulltare.
Dhe të gjithë ju, prindër të pranishëm këtu, gëzohuni kur djali juaj
ose vajza juaj t’ju njoftojnë se dëshirojnë të vazhdojnë rrugën e jetës
së tyre si meshtarë apo rregulltarë.
Dhe të gjithë ju, besimtarë të pranishëm këtu, lutuni që të kemi më
shumë meshtarë dhe rregulltarë të shenjtë, shembullorë me lutjen e
tyre, me përvujtërinë e tyre, me devotshmërinë me të cilën kremtojnë
misteret e liturgjisë së shenjtë dhe me kujdesin e tyre për popullin që
u është besuar.
Mos harroni se thirrja për jetën meshtarake ose për jetën e kushtuar
është dhuratë për ju. Prandaj duhet ta ndieni për detyrë, të luteni, që
Zoti të thërrasë më shumë të rinj e të reja për t’iu kushtuar Atij në
jetën meshtarake (o për jetën e kushtuar); dhe njëherësh t’u japë
kurajën e domosdoshme atyre që Ai i thërret, që gjithmonë me gëzim
e në shenjtërim ta pranojnë thirrjen e Tij.
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Në dhomën e darkës
E enjtja e madhe: Darka e Zotit.
Sa i bukur është momenti kur gjithë familja bashkohet për drekë ose
për darkë! Është momenti kur të gjithë anëtarët e familjes
komunikojnë me njëri-tjetrin çiltërsisht e bashkëndajnë eksperiencat
e tyre gjatë asaj dite. Por përveç kësaj, dreka shpreh dashurinë e
ndërsjelltë të anëtarëve të familjes.
Thamë pak më parë, se çdo drekë familjare zbulon dhe konsumon
dashurinë. Çdo drekë kthehet në një ftesë për ta “njohur” dashurinë e
prindërve. Madje, është një rast për t’i njohur vetë prindërit.
E ne si mund ta njohim Krishtin? E njohim, patjetër, në Fjalën e tij;
por e njohim veçanërisht në Eukaristinë e shenjtë. Vetë Krishtit i
pëlqeu ta kremtonte takimin e fundit me nxënësit e vet nëpërmjet një
darke. Atje, në dhomën e darkës, kemi bashkësinë e parë të
Besëlidhjes së Re, rreth Kryetarit të saj, Jezusit, në vigjiljen e
vetëflijimit të tij për shpëtimin tonë. Në Eukaristinë, që është
përkujtimi i asaj darke të fundit, Jezusi bën që ne ta njohim jo më si
shërbëtorët e tij, por si miqtë e tij.
Në Leximin e Parë kemi dëgjuar sesi vetë Zoti i urdhëroi Izraelitët,
nëpërmjet Moisiut, që çdo familje të organizonte një drekë, duke
marrë një qengj. Me gjakun e qengjit të lyente shtalkat e ballzinat e
dyerve të shtëpive. Në saje të këtij gjaku u gjet shpëtimi nga një
ngjarje tragjike. Ai qengj ishte figura e Jezu Krishtit që do të vinte;
dhe ai gjak që i shpëtoi izraelitët ishte figura e gjakut të Krishtit që do
të na shpëtonte.
Në Leximin e Dytë, Shën Pali ka folur për themelimin e eukaristisë së
shenjtë nga Jezu Krishti, një natë para vdekjes, pikërisht në këtë orë.
Pali nuk ishte i pranishëm atë mbrëmje kur Jezusi kremtoi darkën e
tij të fundit me apostujt. Megjithatë ai vetë tregon se kishte mësuar
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nga të tjerët për atë gjest të rëndësishëm të Jezusit. Ne, në çdo
meshë, e dëgjojmë këtë tregim.
Jezusi përdor dy elemente shumë të zakonshme, por shumë
domethënëse: bukën dhe verën. Për judenjtë, buka është simboli i
jetës, ndërsa vera ishte simboli i gëzimit. Kur Jezusi ka përdorur këto
dy elemente, ka dashur të na mësojë se, nëpërmjet këtij kremtimi e
nëpërmjet misterit të eukaristisë së shenjte, ai na dhuron vetveten që
të bëhet jeta jonë dhe gëzimi ynë.
Por kur Shën Pali flet për eukaristinë e shenjtë, ai na qorton fort.
Janë fjalët e tij: “Kushdo ha bukën ose pi kelkun e Zotit padenjësisht,
do të jetë fajtor i Trupit e i Gjakut të Zotit. Për këtë arsye, secili, më së
pari. ta shqyrtojë mirë veten e veç atëherë të hajë prej kësaj Buke e të
pijë prej këtij Kelku”.
Sidomos gjatë kohës së kreshmëve, shpeshherë ju kemi nxitur të
afroheni për sakramentin e rrëfimit, pikërisht që të bëheni të denjë të
merrni eukaristinë e shenjtë. Por fatkeqësisht, sa shumë janë ata që i
afrohen kungimit të shenjtë në mënyrë të padenjë! Si mund të jenë të
denjë të marrin sakramentin e dashurisë, eukaristinë e shenjtë,
personat që në zemrën e tyre mbajnë inatin për të tjerët? personat që,
duke iu afruar altarit të Krishtit, mendojnë si të hakmerren ndaj një
personi? Personat që, me fjalë ose me shkrim, kanë shpifur ndaj një
personi dhe kështu e kanë dëmtuar seriozisht figurën dhe dinjitetin e
atij personi? personat që notojnë në pasuri, por e gjejnë të vështirë të
fusin dorën në xhep për të ndihmuar një të varfër?
Në atë darkë të fundit, Jezusi na ka mësuar edhe për diçka tjetër,
diçka për të cilën bën fjalë Ungjilli i sotëm i Gjonit apostull. Shën
Gjoni, nxënësi i dashur i Jezusit, në Ungjillin e tij nuk tregon
themelimin e eukaristisë, ndoshta sepse për këtë kishin folur tre
Ungjilltarët e tjerë. Por tregon larjen e këmbëve të apostujve.
Këtë punë zakonisht e bënte një skllav ose më i vogli në shtëpi. Kur
Jezusi ka vendosur t’i lajë këmbët e apostujve (ndër të cilët ishte edhe
tradhtari, Juda), Jezusi edhe një herë na jep shembullin e
përvuajtërisë së tij. Por njëkohësisht ai do të na mësojë se eukaristia
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është një thirrje për shërbim. Ai vetë thotë se ka ardhur në botë jo për
të qenë i shërbyer, por për të shërbyer.
Çdo person me autoritet duhet ta ushtrojë këtë autoritet
për të shërbyer. Kjo vlen jo vetëm për autoritet në Kishë,
por edhe për autoritetet publike. Madje, kjo vlen jo vetëm
për ata persona me autoritet, por për çdo besimtar. Çdo
besimtar duhet të ndjekë shembullin e Krishtit, duke i
shërbyer të tjerëve që kanë nevojë për ndihmë.
Ne vijmë në Kishë, ndjekim meshën, dëgjojmë fjalët e fundit të priftit,
që mbaron meshën duke thënë: “Mesha u krye: shkoni në paqe”. E
këto dy fjalë “shkoni në paqe” do të thonë: shkoni, jetoni duke
treguar atë që keni mësuar nga Krishti, ushtroni dashurinë e Krishtit,
duke falur fajtorët tuaj dhe duke u shërbyer të tjerëve.
Të dashur vëllezër e motra, pas meshës jeni të nxitur të kaloni pak
kohë para Jezusit eukaristik, në adhurim. Hapini veshët e zemrave
tuaja që të mund t‘i dëgjoni fjalët e tija. Janë fjalë që na zbulojnë
dashurinë e tij për ne; dashurinë që dërgon për t’i treguar botës se
është e mundur të fitojmë mbi egoizmin, mbi lakminë, mbi
korrupsion, mbi format false të gëzimit dhe të përjetojmë gëzimin e
vërtetë, atë gëzim që buron nga zemra e Krishtit.
E tani, edhe unë, po ju uroj që të përjetoni këtë gëzim dhe të dini ta
bashkëndani me të tjerët. E sonte le të jetë për të gjithë ne një
kapitull i ri në jetën tonë.
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“Jo Jezusin, por Barabën”.
E premtja e madhe (2018)
Sot jemi të nxitur t’i ngulim sytë tanë mbi këtë person, Jezu Krishti i
kryqëzuar. Ai vetë ka pranuar të vdesë mbi një kryq, një formë
vdekjeje që u ishte rezervuar kriminelëve. Është e vërtetë se afër
Jezusit të kryqëzuar janë kryqëzuar edhe dy kriminelë dhe Jezusi
gjendet atje mes tyre, sepse ka zëvendësuar një kriminel tjetër me
emër Barabë. Turpi më i madh i njerëzimit shfaqet në atë moment
kur Pilati i dha mundësi popullit të lironte Jezusin. Atëherë Pilati
propozoi lirimin ose të Jezusit ose të Barabës.
Por një humnerë e pafund i ndan këta dy persona. Nga një anë, kemi
Jezusin e shenjtë dhe të pafajshëm; kush nuk e njihte? kush nuk ka
qenë dëshmitar i mrekullive të tij dhe ndoshta kishte ngrënë nga
buka që ai mrekullisht i shpërndau popullit të uritur, ndoshta edhe ia
kishte paraqitur fëmijët e tij për t’i bekuar? Nga ana tjetër, kemi
Barabën. Edhe ky ishte një person i njohur, por për arsye të
ndryshme: ishte kusar. Prandaj Pilati i dha popullit mundësi të
kërkojë lirimin e Jezusit. “Kë doni që të liroj, Jezusin e Nazaretit, apo
Barabën?” Pilati ndoshta mendoi: “Patjetër do të parapëlqejnë lirimin
e Jezusit, duke ditur kush është Baraba! Sigurisht nuk do të kërkojnë
lirimin e një krimineli të tillë!” Çuditërisht përgjigja e popullit ishte:
“Jo Jezusin, por Barabën”. Ja, gabimi më i madh në tërë historinë
njerëzore.
Judenjtë, për shumë shekuj, prisnin një Mesi, një shpëtimtar të fortë
politik që do t’i kishte dëbuar romakët dhe të rikrijojë mbretërinë e
Davidit dhe të Salomonit; por çfarë morën? Një foshnje të brishtë të
shtruar mbi kashtë në fshatin e varfër të Betlehemit. Kur u rrit e kur e
panë duke shëruar të sëmurët dhe duke ushqyer mijëra njerëz me
pesë bukë, atëherë vendosën ta shpallnin mbret. Por Jezusi i ka
zhgënjyer, sepse u arratis. Dhe tani as pati mundësi të arratiset kur
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një turmë, e udhëhequr nga Juda, erdhi për ta kapur; as u arratis kur
turma bërtiste: “Kryqëzoje”.
Tani e shohim mbi kryq. Këmbët e tij janë të lidhura dhe
nuk mund të ecin më nga qyteti në qytet dhe nga fshati në
fshat për të mësuar dhe për të shëruar. Duart e tij janë të
lidhura dhe nuk mund të bekojnë fëmijët as të bekojnë
bukën për ta ushqyer popullin e uritur. Tani gjendet në
kryq, pa fuqi.
Po tani? Ku është fuqia jote, o Zot? Pse nuk zbrite nga kryqi, e do të
kishin besuar në ty? Pse? Ne vazhdojmë të pyesim pse. Por Gjoni,
apostulli i dashur i Jezusit, në Ungjillin e tij, na tregon pse. Na thotë:
“Jezusi, duke ditur se i erdhi koha të kalojë prej kësaj bote tek Ati,
pasi i deshi të vetët – ata që ishin në botë – i deshi deri në pikën e
fundit.” “Deri në pikën e fundit”: pra deshi të na tregonte sa shumë
na ka dashur duke flijuar jetën e tij për ne. Më parë na kishte
shprehur këtë dashuri kur tha: “Unë jam Bariu i mirë. Bariu i mirë e
jep jetën e vet për delet.” Dhe vetëm pak orë para vdekjes së tij tha:
“Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është: të japë
jetën e vet për miqtë e vet.” Përveç kësaj, Ai vetë kishte thënë se erdhi
për të kryer vullnetin e Atit.
Në kryq, Jezusi shpreh ankesën e tij: “Eli, Eli, lema sabakthani” – që
do të thotë: “Hyji im, Hyji im, përse më braktise?” Por pikërisht në
brishtësinë e Krishtit të kryqëzuar duhet të shohim fuqinë e tij. Kryqi
i Krishtit është froni nga Ai ngadhënjen. Fitorja e parë ishte një
kriminel i kryqëzuar afër Jezusit. Ky kthehet drejt Jezusit dhe i thotë:
“Jezu, kujtohu për mua kur të shkosh në mbretërinë tënde”. Fitorja
dytë ishte një centurion pagan, i cili, në momentin e vdekjes së
Jezusit, thotë: “Me të vërtetë ky njeri ishte i drejtë”. Dy fitore të tjera
ishin Jozefi nga Arimateja dhe Nikodemi, që tani nuk kanë më frikë
të paraqiten si nxënës të Jezusit; përkundrazi, shkojnë tek Pilati dhe
kërkojnë trupin e Jezusit.
Ja, si Jezusi filloi të fitojë nga kryqi. Dhe atje, në malin Kalvar, ndërsa
Jezusi varet mbi kryq, fillon të formohet një familje e re. Mbi kryq
Jezusi thotë: “Kam etje”. Nuk është etje për ujë, por etje për shpirtrat.
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Dhe etja e Jezusit shuhet jo me ujë, as me asnjë lëng tjetër, por me
shpirtrat që nga kryqi po fiton për mbretërinë e tij; është etje për
formimin e një familjeje tjetër, e lindur jo prej gjakut, por prej fjalës
së fundit të Jezusit: “Gjithçka u krye”. Pak orë më parë, në darkën e
tij të fundit me apostujt, Jezusi na dhuroi eukaristinë e shenjtë dhe
urdhrin e ri të dashurisë. Por ka edhe një dhuratë tjetër për ne: nëna
e vet. Plot kurajë, ajo është atje, afër kryqit, së bashku me Gjonin,
nxënësin e dashur të Jezusit. Në këtë moment, Gjoni na përfaqëson
të gjithë ne. Dhe Jezusi i thotë: “Ja, nëna jote”. Çdo nënë lind fëmijët
në dhimbje. Ashtu edhe Maria, na ka lindur në dhimbje, duke
përcjellë djalin e vet deri në vdekje. Ne jemi mirënjohës ndaj Jezusit
për këtë dhuratë të çmueshme. Por jemi mirënjohës edhe ndaj
Marisë, sepse na ka lindur në dhimbje.
Armiqtë e Jezusit këndojnë fitoren, por atje, në zemrën e shporuar të
të kryqëzuarit, kemi farën e ngjalljes. Vajtojmë me Marinë dhe me
gratë e pranishme për atë ngjarje tragjike, por jemi të fortë në
shpresë se vajtimi ynë do të shndërrohet në gëzim.
Por në këtë moment le t’i ngulim sytë tanë mbi të kryqëzuarin. Ai, që
na tha t’i përngjajmë atij sepse ai është zemërbutë dhe i përvuajtur,
tani zemrën e ka hapur, e shporuar sepse një ushtar e shpoi me
heshtë. Megjithatë zemra e Jezusit ende është e hapur dhe të gjithë
jemi të ftuar të hyjmë në zemrën e Krishtit që të mësojmë nga ai artin
e dashurisë që shërben me bujari dhe fal me kurajë. Edhe krahët e tij
janë hapur, sepse ai nuk pushon së ftuari të gjithë ne, mëkatarët, me
ato fjalë të tij: “Ejani tek unë, unë do t’ju çlodh!”
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“Paqja me ju!”
Pashkët – Natën (2018).
Ungjilli që keni dëgjuar na tregon se disa gra që e kishin ndjekur
Jezusin shkuan tek varri i tij. Dhe Ungjilltari na jep emrat e tyre:
Maria Magdalenë, Maria nëna e Jakobit dhe të Josesë dhe Salome.
Ato kishin shumë besim tek Jezusi dhe ndoshta ky besim ishte
thjesht shpresa se ai do te bëhej një politikan i famshëm, një
perandor apo mbret, pasi t’i kishte shkarkuar Romakët nga atdheu i
tyre e do të rifitonte për Izraelin një mbretëri të madhe, si në kohën e
Davidit. Tani janë zhgënjyer.
Nuk kanë parë një Jezu Krisht mbi një fron të denjë për një mbret,
por mbi një kryq të përgatitur për një kriminel. Po, janë shumë të
zhgënjyer. Megjithatë nuk mund të harrojnë të mirën që kishin
mësuar nga ai dhe janë ende mirënjohës për të mirat që kishin fituar
nga ai dhe veçanërisht Maria Magdalena, sepse prej saj Jezusi kishte
dëbuar shtatë djaj. Prandaj kanë dashur të tregonin respektet e fundit
të tyre, duke e lyer kufomën e Jezusit me vajëra erëmirë.
Rrugës mendonin: “Kufoma tani është brenda varrit dhe varri është
mbyllur me një gur të madh. Si mund të bëjmë për ta lyer kufomën?
Kush do të na e rrokullisë gurin nga gryka e varrit?” Me shumë habi
vunë re se guri ishte rrokullisur. Hynë në varr, por nuk gjetën asnjë
kufomë. Shohin një djalosh, i cili u jep këtë lajm të mirë: “Ai u ngjall!”
Por njëkohësisht i ngarkon me një detyrë: “Shkoni dhe u thoni
dishepujve të tij se do ta takojnë”.
Këto gra kishin shkuar tek varri i Jezusit të trishtuara, të zhgënjyera,
të dëshpëruara. Por tashti e lënë atë vend të lumtur, madje kinse të
rilindur me shpresë, në saje të këtij lajmi që morën nga engjëlli.
Krishti i ngjallur është i vetmi që mund të shndërrojë dëshpërimin
tonë në shpresë, trishtimin tonë në gëzim dhe vetë vdekjen tonë në
ngjallje.
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Ungjilltari Luka na tregon diçka tjetër rreth fjalës së engjëllit. Ai u tha
grave: “Përse e kërkoni të gjallin ndër të vdekurit?” Përse edhe sot, ka
shumë që e kërkojnë Krishtin e ngjallur mes të vdekurve? Janë
shumë ata që e quajnë vetveten “besimtarë” që janë më afër kufomës
së Jezusit, sesa afër personit të Jezu Krishtit të gjallë. Janë ata që i
afrohen Kishës vetëm me shpresë që të fitojnë diçka nga Kisha. Janë
ata që kanë fotografitë e ditës kur, në Kishë, kanë marrë pagëzimin
ose ditës kur kanë vënë kurorën e martesës, por tashti janë zhdukur
krejtësisht nga Kisha.
Janë ata që mendojnë se janë besimtarë, sepse shkojnë tek statuja e
Shna Ndout, në Laç, por nuk vrasin mendjen për t’u takuar me
Krishtin në meshë. Janë ata që janë të lodhur e të munduar dhe janë
të ftuar të shkojnë tek Jezusi që u thotë: “Ejani tek unë dhe unë do
t’ju çlodh”, megjithatë çlodhjen e tyre e kërkojnë më shumë te
thashethemet dhe në shpifjet. Të gjithë këta ende nuk vunë re se
Jezusi doli ngadhënjyes nga varri, e prandaj vazhdojnë duke e
kërkuar ndër të vdekurit.
Por s’dua të harroj një kategori tjetër të besimtarëve që e kërkojnë
Jezusin jo ndër të gjallët, por ndër të vdekurit. Janë ata që kanë lejuar
vetveten të bëhen viktimë e urrejtjeve, paragjykimeve dhe
hakmarrjes. Këta sigurisht nuk mund të përjetojnë gëzimin e
Pashkëve, as kanë të drejtë për gëzimin e Krishtit të ngjallur. Lexoni
tregimet e Ungjilltarëve për shfaqjet e Krishtit të ngjallur. Jezusi i
ngjallur u takua me apostujt dhe me gratë që kishin shkuar tek varri.
Dhe a e dini me cilat fjalë i ka përshendetur?
Përshëndetja e tij ishte: “Paqja me ju!” Më thoni: a mund të
takohet me Krishtin e ngjallur që na përshëndet me këto
fjalë, ai që në zemrën e tij nuk ka ndjenja paqeje, por
urrejtjeje dhe hakmarrjeje? A jemi seriozë apo jo? A e kemi
marrë seriozisht thirrjen tonë të krishterë apo jo? A kemi
kuptuar premtimin e Krishtit: “Lum paqebërësit, sepse do
të quhen bij të Hyjit”?
Të dashur vëllezër e motra, dua t’ju bëj një rrëfim. Është diçka që e
kam rrëfyer shumë herë. Dua t’ju tregojë cila përvojë, në jetën time si
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meshtar, më ka kënaqur më shumë: ishte kur ia dola në krye të pajtoj
dy persona që ishin armiq. Dhe a doni të dini cili ka qenë, ne jetën
time si meshtar, zhgënjimi im më i madh? Ishte kur jam përpjekur t’i
pajtoj dy persona dhe nuk pata sukses. Dhe ti, që në këtë kishë ose në
televizor, po më dëgjon, të lutem të pranosh një këshillë nga unë: ler
që kjo Pashkë të jetë për ty një Pashkë e veçantë.
Në një lutje të bukur në liturgji ne themi: “Me forcën e Shpirtit, ti
vepron në brendësinë e zemrave, që armiqtë t’i hapen dialogut,
kundërshtarët të shtrëngojnë duart dhe popujt të takohen në
harmoni.” Ke shumë mundësi të kalosh këto Pashkë si një ditë me të
vërtetë shumë e veçantë, nëse je mjaft i fortë për t’u pajtuar me atë
person që ti as guxove ta shohesh në fytyrë. Mjaft i fortë për t’i dhënë
dorën, e t’i thuash: “Gëzuar Pashkët!”. Nëse po, atëherë i lumi ti. Të
uroj për guximin tënd.
Por të gjithë ne që jemi këtu le të dëgjojmë edhe fjalën tjetër që
engjëlli u tha grave: “Shkoni dhe u thoni dishepujve të tij se do ta
takojnë”. Jashtë ka një botë që po pret të dëgjojë prej jush këtë lajm:
Jezusi u ngjall. Ai mund të na bindë se është e mundshme që së
bashku të ndërtojmë një shoqëri më vëllazërore. Ai na uron paqe. Ai
do të hapë për ne një rrugë të re dhe të bukur: rrugën e dashurisë dhe
pikërisht të asaj dashurie që ka ngadhënjyer dhe vazhdon të
ngadhënjejë, nëse ia hapim zemrat tona për fjalën e tij.
Sa të lume janë këmbët e Krishtit, që vjen të takohet me ne! Sa i
bukur është zëri i Krishtit, që na thërret me emër. Dhe sa e ëmbël
është fjala e Krishtit: “Paqja me ju!” Dhe të lumët ne, që kemi dëgjuar
këtë lajm: Krishti u ngjall! Aleluja, aleluja! Gëzuar Pashkët!

253

Ju quaj “miq”
Pashkët – Ditën (2018)
Ju quaj “vëllezër”, por ndoshta nuk jeni mjaft në dijeni pse mund t’ju
quaj “vëllezër”. Festa e sotme na tregon qartë pse ne, besimtarë të
krishterë, mund t’i japim njëri-tjetrit këtë titull shumë të bukur:
“vëlla”. Lexojmë në Ungjillin e Mateut se disa gra shkuan tek varri ku
kishin vendosur kufomën e Jezusit. Një engjëll u tha: “U ngjall, si pati
thënë”. Dhe kur gratë ishin duke shkuar për t’ua dhënë këtë lajm
apostujve, vetë Jezusi u doli përpara.
Pasi i përshëndeti, u tha: “Mos kini frikë! Shkoni e u thoni vëllezërve
të mi se do të më shohin”. Për një periudhë, Jezusi i kishte quajtur
nxënësit e tij “shërbëtorë”. Në darkën e tij të fundit me apostujt u tha:
“Nuk ju quaj më ‘shërbëtorë’, por ju quaj ‘miq’”. Në fakt, ajo darkë, në
të cilën Jezusi themeloi eukaristinë e shenjtë, krijoi një familiaritet të
ri mes Krishtit dhe nxënësve. Por tani, Krishti i ngjallur krijon një
familiaritet edhe më të thellë me ne, nxënësit e tij. Nuk na quan
“shërbëtorë”, as na quan “miq”, por na quan “vëllezër”. Ja një nga
ndikimet shpirtërore më të bukura të ngjalljes së Krishtit. Duke na
bërë pjesëmarrës të jetës së tij të re dhe trashëgimtarë të fitores dhe
të gëzimit të tij, Jezusi sot na kujton se jemi bërë një familje e re në
saje të ngjalljes së tij.
Në Leximin e parë kemi dëgjuar një pjesë nga fjalimi i Pjetrit në
shtëpinë e një centurioni me emër Korneli. Në këtë fjalim Pjetri foli
për Krishtin e ngjallur dhe tha: “Ne e kemi takuar, kemi ngrënë me
të. Prandaj e shpallim!” Kisha katolike në mbarë botën sot e shpall
këtë lajm të mire: Krishti u ngjall!
Festa e sotme është kurorëzimi i tërë kohës së kreshmëve. Kemi
filluar kreshmët me përhimin dhe me agjërim, shenjë e pendesës
sonë për mëkatet tona. Sot po korrim frytet e veprave me të cilat kemi
shprehur vendosmërinë tonë për të qëndruar besnikërisht me
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Krishtin. Në të dielën e parë të kreshmëve kemi dëgjuar tregimin për
dyzet ditët që Jezusi kaloi në shkretëtirë, ku ishte tunduar nga djalli,
por Jezusi fitoi mbi djallin. Sot shohim fitoren përfundimtare të
Jezusit mbi djallin, mbi vdekjen dhe mbi mëkatin.
Para tri ditësh kemi kremtuar darkën e fundit të Jezusit para vdekjes
së tij. Në atë darkë Jezusi ishte rrethuar nga Juda dhe Pjetri, dy nga
miqtë më të ngushtë të tij, megjithatë të dy do të gabonin kundër
Mësuesit të tyre: Juda do ta tradhtonte, e Pjetri do ta mohonte. Juda
vuri re se kishte gabuar, por nuk kërkoi falje. Pjetri vuri re se kishte
gabuar dhe jo vetëm kërkoi falje dhe gjeti faljen, por Jezusi i dha rast
të shpallë për tri herë dashurinë e tij për të. Në një takim të Krishtit të
ngjallur me Pjetrin, për tri herë Jezusi e pyeti: “Pjetër, a më do ti?” E
Pjetri për tri herë iu përgjigj: “Po, Zotëri, unë të dua”. Dhe sot Jezusi
na drejton neve të njëjtën pyetje: “A më do ti?”
Kemi përkujtuar mundimet e vdekjen e Krishtit. Urrejtja e armiqve të
tij e dënoi për vdekje.
Kryqi i Krishtit vazhdon të zbulojë shëmtinë e urrejtjes
dhe të mëkatit. Por i njëjti kryq vazhdon të zbulojë
gjithashtu dashurinë e Krishtit që flijoi jetën e tij për ne.
Misteri që po kremtojmë sot na tregon që urrejtja vret,
ndërsa dashuria lind jetën.
Në Ungjill kemi dëgjuar fjalët e Marisë Magdalenë, e cila kishte
shkuar tek varri dhe e gjeti bosh. Atëherë shkoi tek apostujt dhe u
dha një lajm jo të mirë, por një lajm të keq: “E kanë marrë Zotërinë
prej varrit e nuk dimë se ku e kanë vënë”. Ende nuk e dinte se varri
ishte bosh, sepse Jezusi u ngjall. Dy apostuj, Pjetri dhe Gjoni, shkuan
me vrap tek varri. Gjoni, që në Ungjillin e tij flet për veten si “nxënësi
i dashur”, hyri brenda varrit, “pa e besoi”. Të gjithë ata që kishin parë
varrin bosh nuk kuptuan çfarë kishte ndodhur. Pse është bosh?
Dikush e ka fshehur e ku e kanë vënë?
Vetëm Gjoni ka parë varrin bosh dhe besoi. E pse vetëm Gjoni? Kush,
pra, ishte Gjoni? Ishte ai apostulli, i cili, para se të takonte Jezusin,
kishte qenë nxënës i Gjon Pagëzuesit, por pasi e takoi Jezusin, ka
zgjedhur ta ndjekë Jezusin. Ishte ai apostull i cili, në darkën e fundit
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të Jezusit, e mbështeti kokën mbi parzmën e Jezusit, ka dëgjuar
rrahjet e zemrës së Jezusit, afër folesë së dashurisë së Jezusit. Ishte ai
që, bashkë me Marinë, qëndroi afër Jezusit kur ky varej mbi kryq, pra
apostull besnik deri në fund. Pra, ishte nxënësi i dashur i Jezusit,
sepse ka qenë besnik ndaj Jezusit deri në fund. Gjoni na mëson se
dashuria është e aftë të shohë e të kuptojë shenjat e Zotit.
Shën Pali, që kishte përndjekur nxënësit e Krishtit, e takoi Krishtin e
ngjallur, një takim që, si më vonë ka shkruar ai vetë, e ka ndryshuar
në një krijesë të re: “Ai që bashkohet me Krishtin – ka shkruar Shën
Pali – bëhet një krijesë e re”.
Krijesë e re – Sepse Krishti na ka mësuar si të duam të tjerët, sikurse
ai na ka dashur, me një dashuri të fortë, në mënyrë që mund t’i
shohim të tjerët me sy të pastër, pa paragjykim.
Krijesë e re – Sepse Krishti na dha forcë të veçantë në mënyrë që
mund të falim edhe ata që na kanë fyer dhe na ka mësuar të kërkojmë
faljen, si edhe ne falim të tjerët.
Krijesë e re – Sepse Krishti ka hapur krahët e vet dhe nuk i ka
mbyllur, duke na ftuar të shkojmë tek ai kur jemi të lodhur dhe të
braktisur dhe ai do të na çlodhë.
Krijesë e re – Sepse Krishti ka lejuar që zemra e tij, e shporuar me
hesht, të jetë ende e hapur, që të hyjmë në zemrën e tij e të mësojmë
nga ai, zemërbutë dhe i përvuajtur.
Kemi përmendur vizitën e Marisë Magdalenë tek varri e Jezusit dhe u
zhgënjye kur e gjeti bosh. Po pastaj, çfarë ka ndodhur me të? Ungjilli
na thotë se ajo shkoi përsëri tek varri, duke qarë. Dëgjoi zërin e
Jezusit, por nuk vuri re se ishte Jezusi. U kthye prapa dhe e pa
Jezusin, por ende nuk vuri re se ishte Jezusi. Por pastaj Jezusi e thirri
me emër: “Maria!” Shih, atëherë ajo kuptoi se ishte Jezusi.
Ishte vetë Jezusi që tha: “Unë jam bariu i mirë. Unë i njoh delet e mia
dhe thërras secilën me emër”. Sot Jezusi të thërret me emër. Sot të
thotë: “Ti, Pjetër, ti, Maria, ti, Mark, ti, Liliana, çohu dhe ec në rrugën
që do të të tregoj unë. Ec në rrugën e dashurisë, që të tregon të
vërtetën dhe të dhuron jetën. Sepse unë jam e vërteta dhe jeta”.
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Jemi bijtë të ngjalljes. Gëzohemi, sepse Krishti u ngjall, na takon dhe
na përqafon. Rroftë Krishti i ngjallur! Gëzuar Pashkët juve dhe
familjeve tuaj!
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Përkujtojmë të vdekurit
sepse besojmë te jeta
2 Nëntor 2014
Ernst Bloch, një filozof gjerman dhe marksist shumë i njohur, është
rrëfyer se, kur ishte i ri, habitej kur anëtarët më fanatikë të partisë, në
prag të vdekjes, fshehtazi e thërrisnin priftin. Ata që, për një kohë të
gjatë, e kishin ungjillëzuar popullin me ideologjinë ateiste, duke e
mësuar se religjioni është opiumi i popullit, tashti, në prag të vdekjes,
dyshojnë se ndoshta kishin gabuar. E, pra, ta thërrasim një prift, që
të jemi më të sigurt!
Të gjithë njerëzit në çdo kulturë dhe në çdo epokë, edhe ata
jobesimtarë, tregojnë një farë respekti ndaj kufomës. Është një
respekt që, të paktën në shumë raste, tregon se njeriu, nga vetë
natyra e tij, është i bindur se vdekja nuk është aventura përfundimtare e tij.
Tmerri i Vdekjes
Sot, më 2 nëntor, Kisha Katolike në mbarë botën përkujton të gjithë
të vdekurit. Veçanërisht në këtë ditë i kujtojmë të vdekurit tanë në
lutje dhe shumë besimtarë shkojnë tek varrezat ku janë varrosur të
afërmit e tyre, që në lutje të tregojnë respektin e tyre ndaj atyre
eshtrat e të cilëve gjenden në atë banesë e fundit. Megjithatë këtë e
bëjnë pikërisht, sepse janë të bindur që vdekja nuk është shkatërrimi,
por vetëm ndryshimi i jetës. Në fakt, edhe në gjuhën shqipe përdoret
shprehja “ndërroi jetën” si një eufemizëm në vend të fjalës “vdiq”.
Vdekja është e tmerrshme, e
dhimbshme. Vetë Jezusi qau
përpara varrit të mikut të tij
Lazër.
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Por zëri i Jezusit ishte zëri i
vetëm që dëgjohej dhe pranohej nga kufoma e Lazrit.
Jezusi bërtiti: “Lazër, dil
jashtë!” Dhe ai që gjendej i

vdekur në atë varr doli jashtë.
Vetë Jezusi e pranoi vdekjen. Ai që qau për Lazrin e vdekur, u tremb
përpara vdekjes që e priste. Në agoninë e tij, në kopshtin e
Gjetsemanit, është lutur që të lirohej nga vdekja e tmerrshme mbi
kryq. Megjithatë, kur ishte mbi kryq nuk u dëshpërua dhe fjala e
fundit e tij ishte: “Atë, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim”.
Besojmë në jetën
Duke pranuar vdekjen, Jezusi ka ndryshuar fizionominë e saj, në
mënyrë që e shndërroi në burim jete. Sepse atje dhe në atë çast kur
Jezusi po e dorëzonte shpirtin, ka lindur njeriu i ri. Dhe varri ku u
vendos kufoma e Jezusit është bërë kraharori nga doli jeta e re.
Atëherë besimtarët kanë të drejtë të thonë: “Besoj në jetën”, jo “në
vdekjen”; madje “në jetën e pasosur”.
Në Letrën e parë drejtuar Korintianëve (kap. 15, rr. 54-57), shën Pali
ka shprehur shumë mirë shpresën e besimtarëve me këto fjalë: “Kur
ky trup i shkatërrueshëm të veshë pashkatërrueshmërinë dhe ky trup
i vdekshëm të veshë pavdekshmërinë, atëherë do të shkojë në vend
fjala e Shkrimit shenjt: ‘Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, ku është
ngadhënjimi yt? Ku është, o vdekje, thimthi yt?’ Thimthi i vdekjes
mëkati; fuqia e mëkatit ligji. Ta falënderojmë Hyjin që na e jep
fitoren përmes Jezu Krishtit, Zotit tonë.”
Por këto fjalë, duke na dhënë shpresë se do të marrim pjesë në fitoren
e Krishtit, na kujtojnë gjithashtu përgjegjësinë tonë që të përdorim
mirë kohën që kemi në dispozicionin tonë dhe dhuratat që vetë Zoti
na ka dhuruar.
Në Solidaritet me të Vdekurit tanë
Në shumë mënyra besimi i krishterë dëshmon një solidaritet të
veçantë me njëri-tjetrin. Pse, për shembull, i pagëzojmë fëmijët? I
pagëzojmë në saje të fesë së atyre që, në emrin e tyre, kanë kërkuar
pagëzimin. Pse u lutemi shenjtërve? Sepse besojmë se ata mund të
ndërmjetësojnë për ne. Dhe pse lutemi për të vdekurit? Sepse jemi të
bindur se lutjet tona janë në dobi të të vdekurve.
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Në Librin e dytë të Makabenjve (kap. 12, rr. 43-45) lexojmë se Juda
Makabeu, “i shtyrë nga mendimi i ringjalljes”, mblodhi dy mijë
drahma të argjendta dhe i dërgoi në Jerusalem të kushtohet flia për
mëkatet e atyre që ishin vrarë në luftë. Shkrimtari komenton: “E,
njëmend, po të mos kishte shpresuar se do të ringjalleshin ata që u
vranë, do të kishte qenë e tepërt dhe e kotë të luteshin për të vdekur.
Mandej ai e kishte parasysh se një shpërblim tepër i bukur i priste ata
që vdesin në hirin e Zotit: mendim ky i shenjtë e i përshpirtshëm”.
Atëherë Juda, duke besuar në ngjalljen dhe duke ditur se të vdekurit
ishin mëkatarë, tregoi dashurinë e vet për ta, duke kërkuar të
kushtoheshin flitë për të vdekurit.
Është e bukur të jetosh gjithmonë në shpresë. Është shpresa që nuk
zhgënjen. Dhe duke shpresuar në një jetë ku Zoti Hyj “do ta zhdukë
vdekjen dhe nga çdo fytyrë do të fshijë lotin” (Isaia 25, 8), vlerësojmë
më shumë jetën tonë tokësore, si një mision ku, me përdorimin e
mirë të dhuratave të Zotit, së bashku mund të ndërtojmë një botë më
të denjë për njeriun.
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“Ut omnes unum sint”
Në funeralin e Imzot Rrok Mirditës
Afërsisht para gjashtëdhjetë vitesh, një filozof marksist i famshëm,
Ernst Bloch, ka shkruar një libër në të cilin tregonte se ishte larguar
nga mësimi i Karl Marksit, për sa i përket besimit. Besimi, sipas
Bloch, nuk është aspak opiumi i popujve. Përkundrazi, shpreh
“protestën” e popullit, sepse çon në qiell ëndrrat më të bukura të
njeriut: ëndrrat për një botë më të mirë dhe më të denjë për njeriun.
Mesazhi i Ungjillit, në mendimin e Bloch-ut, orienton për ta futur
njeriun në ecjen drejt një toke të re.
Dhe unë besoj se historia e Shqipërisë gjatë gjysmës së dytë të
shekullit të njëzetë tregon sa i vërtetë është ky pohim i Ernst Blochut. Pas gati një gjysmë shekulli, gjatë të cilit komunizmi antiteist u
përpoq të vriste Perëndinë, ndjenja fetare e popullit shqiptar mbeti
shumë e fortë. Dhe prania jonë sot në këtë Kishë Katedrale është
prova se një gjysmë shekulli i atij antiteizmi militant nuk mjaftoi për
ta shuar ndjenjën fetare të popullit shqiptar. Kjo Katedrale ngrihet
përballë një monumenti të ndërtuar nga ata që deshën ta vrisnin
Zotin. Dhe sot po kremtojmë hyrjen në jetën e amshuar të atij që ka
ndërtuar këtë Katedrale.
Dy gjëra na bashkojnë në këtë kremtim të sotëm. Së pari, besimi ynë.
Së dyti, respekti për një person të veçantë.
Na bashkon besimi, sepse ne nuk jemi të nënshtruar ndaj vdekjes,
nuk besojmë në vdekjen, por në ngjalljen. Në Ungjillin që sapo
dëgjuat bëhej fjalë për një person të veçantë, për një person që ishte
biri i Hyjit, por u bë njeri krejt si ne (me përjashtim vetëm të
mëkatit), pra i nënshtruar, edhe ai, ndaj mjerimit të vdekjes. Po, edhe
ai, Jezu Krishti, pranoi vdekjen, por vetëm për ta shndërruar
rrënjësisht fizionominë e saj. Duke ngadhënjyer mbi vdekjen, duke u
ngjallur, ai e ndryshoi fizionominë e vdekjes duke i dhënë trajtën e
kalimit për një jetë të re. Në leximin e parë, Isaia, profet i madh
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shprese, që nga koha e disa shekujve para Krishtit, na i forcoi zemrat
tona me këto fjalë: Zoti “do ta zhdukë vdekjen ... e nga çdo fytyrë do
të fshijë lotin ... Dhe do të thuhet po atë ditë: ‘Ja, ky është Hyji ynë!
Në të shpresuam, Ai na shpëtoi!’”
Dhe pikërisht sot, ne na bashkon respekti ndaj një personi që na ka
dashur dhe që e kemi dashur. Prania jonë këtu sot shpreh
mirënjohjen ndaj Imzot Rrokut dhe njëkohësisht mirënjohjen ndaj
Zotit që na e ka “dhuruar”. Shën Pali thotë: “Mos të lodhemi kurrë
duke bërë mirë”, sepse “atë që njeriu mbjell, atë edhe do të korrë”.
Janë fjalë që na sjellin ndërmend përgjegjësinë tonë për të përdorur
dhuratën e kohës, duke u përpjekur të bëjmë mirë, duke i shërbyer
Zotit dhe popullit të Zotit. Prandaj po e falënderojmë Zotin jo vetëm
për 76 vjet që i ka dhuruar Imzot Rrokut, por edhe se gjatë kësaj
periudhe kohore Perëndia iu zbulua atij si Zoti i historisë vetjake,
duke i qëndruar fare pranë dhe duke qenë pa masë bujar ndaj tij.
Jeta e Imzot Rrokut mund të dallohet në tri faza kryesore. Faza e parë
përmban jetën e kundruar brenda familjes Mirdita në Ulqin, para se
të bëhej meshtar. Ai ishte shumë krenar për mjedisin familjar në të
cilin lindi dhe u rrit. Mësuesit e tij të parë, pa dyshim, qenë prindërit.
Ishin ata të parët që e shoqëruan në njohjen e Jezu Krishtit.
Faza e dytë përmban tërë jetën e tij si meshtar, para shugurimit të tij
ipeshkvor. Para pesë muajsh ne përkujtuam përvjetorin e 50-të të
shugurimit të tij meshtarak. Si një meshtar shumë i ri, Dom Rroku
shërbeu në dioqezën e Tivarit, në Mal të Zi, ku qe administrator dhe
famullitar. Më vonë, nga Arqipeshkvi i Tivarit u dërgua në New York
për t’i shërbyer diasporës katolike shqiptare në Bronx. Atje shërbeu
pranë Qendrës “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe ndër tjera themeloi edhe
programin radiofonik fetar “Zëri i Kishës Katolike Zoja e Shkodrës”
për New York e rrethe.
Faza e tretë e jetës së Imzot Mirditës përfshin këto 22 vitet e fundit
gjatë të cilave ka shërbyer si ipeshkëv. I shuguruar ipeshkëv nga Papa
Gjon Pali II, gjatë vizitës së këtij në Shqipëri, në prill 1993, menjëherë
u angazhua për ndërtimin e bashkësisë katolike në dioqezën që iu
besua. Mund të themi se Imzot Mirdita qe instrumenti i dobishëm në
duart e Zotit për rilindjen e Kishës në këtë dioqezë. Gjatë episkopatit
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të tij tregoi një dashuri të madhe ndaj Shqipërisë dhe ndaj
shqiptarëve. Dhe u angazhua shumë për marrëdhëniet dhe dialogun
ndërfetar.
Shkrimet e Imzot Mirditës në tri vëllime ‘Për një Shqipëri me Zotin’,
në aspektin historik, kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse
Imzot Rrok Mirdita e shoqëroi lindjen e Kishës në Shqipëri dhe
veçanërisht në Arkidioqezën e vet, Tiranë-Durrës. Sot, kjo Arkidioqezë, që përjeton moshën e pjekurisë, është njëzetedyvjeçare: është
ende në pranverën e jetës. E kur një nënë e sheh birin e saj në këtë
moshë, shpesh kujtohet se, njëzet e dy vjet më parë, e kishte lindur
këtë djalë në vuajtje. Kjo ishte edhe eksperienca e Imzot Rrok
Mirditës në lindjen e dioqezës së vet.
Që nga fillimi i mandatit si ipeshkëv dioqezan, Imzot Mirdita vuri në
dukje nevojën e një ungjillëzimi të ri për Shqipërinë. Për këtë ai
shkruante: “misioni i Kishës është t’i shpallë botës Hyjin dhe
dashurinë e tij shpëtimtare, të shfaqur në Jezu Krishtin.... Një kishë
që jeton në dëgjesën e Ungjillit dhe e shpall atë, është kishë në
shërbim të shoqërisë”. Dhe, në fakt, gjatë këtyre viteve si Arqipeshkëv, ai pati kënaqësinë të pranojë në dioqezën e vet shumë misionarë
që e zbatuan dhe ende zbatojnë mision fisnik të ungjillëzimit.
Ipeshkvi udhëheq Kishën në atë dashuri që na bashkon në një popull.
Gjatë homelisë në përvjetorin e parë të kushtimit të kësaj Kishe
Katedrale (më 25 janar 2003) Imzot Rrok Mirdita tha: “Unë e shoh
me gëzim dhe hare se kjo Katedrale e gjallë, që jeni ju, rritet dhe
bëhet çdo ditë më e bukur, më mikpritëse, më e dashur”. Predikimet
dhe shkrimet e Imzot Mirditës tregojnë afërsinë e tij me grigjën që i
ishte besuar dhe angazhimet e tij për këtë grigjë. Lutja e Jezusit para
mundimeve dhe vdekjes: “Që të jenë një” – ishte si “testamenti
shpirtëror” i Jezusit, trashëgimi që ai na ka lënë. Dhe pikërisht këto
fjalë janë të shkruara edhe në stemën e Arqipeshkvit tonë, në
latinisht: “Ut omnes unum sint”. Lutja dhe dëshira e Krishtit u bë
lutja dhe dëshira e Ipeshkvit.
Kur Jezusi foli me një farë Nikodemi dhe i tha se njeriu duhet të
rilindë, Nikodemi u habit: “Si është e mundur?” – iu përgjigj. Deri në
atë kohë sigurisht që Nikodemi nuk e dinte se ka një lindje trupore
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për jetën natyrore dhe një rilindje shpirtërore për jetën mbinatyrore.
Ndoshta Nikodemi nuk mund të dinte se besimtarët e Zotit nuk
“plaken” kurrë. Vetë Zoti nuk “plaket”: është gjithmonë i ri, sepse
gjithmonë punon dhe ndërton, madje Ai ndërton dhe rindërton botën
me anën e dashurisë. Më kujtohet një këngë angleze shumë popullore
e fëmijërisë sime, në të cilën thuhet: “You will never grow old while
there’s love in your heart”. Që do të thotë: “Ti nuk do të plakesh
kurrë, përderisa ke dashuri në zemrën tënde”.
Sa shumë të rinj në moshë janë thuajse të vdekur në shpirt! Dhe, nga
ana tjetër, sa njerëz takojmë ne, gjatë jetës sonë, që ndonëse mund të
jenë të shtyrë në moshë, mbeten ende të rinj në shpirt! Kështu mund
ta klasifikojmë edhe Imzot Mirditën: i shtyrë në moshë, po, por i ri në
shpirt. Karakteri i tij, gëzimplotë, e afronte shumë tek njerëzit. Dhe ai
kishte gjithmonë fjalën e ngushëllimit, kishte këshillën e mirë për të
gjithë ata që i afroheshin për çfarëdolloj problemi.
Dua të përfundoj me dy fjalë të thjeshta, personale. Unë ndihem
shumë i privilegjuar për faktin se kam punuar fare pranë dhe
ngushtësisht me Imzot Rrok Mirditën përgjatë këtyre 17 viteve të
fundit: 8 vjet si vikar i përgjithshëm dhe 9 vjet të tjera edhe si
ipeshkëv ndihmës. Kam mësuar shumë nga ai dhe gjithmonë në
mënyrë të ndërsjellët kemi treguar shumë respekt për njëri tjetrin.
Dhe sot dua t’i them: “Nëse, pa dashje, mund të kem shkaktuar
ndonjë dhimbje, të kërkoj ndjesë; dhe të falënderoj përzemërsisht për
tërë besimin që gjithmonë ke treguar ndaj meje pa e merituar”.
Sot ti mund të na tregosh të gjthë neve të njëjtat fjalë që Shën Pali, në
pleqërinë e vet, i kishte thënë Timoteut dhe që i kemi dëgjuar në
leximin e dytë: “Luftën e mirë e luftova, vrapimin e kreva, fenë e
ruajta. Që tani më pret gati kurora e drejtësisë, që atë Ditë do të ma
japë Zoti, Gjykatësi i drejtë”.
Pusho në paqe, i dashur Rrok. Në emrin tim, si edhe në emrin e të
gjithë këtyre të pranishëm këtu dhe të besimtarëve të dioqezës sonë,
të përshëndes dhe të them nga zemra: Faleminderit! Faleminderit
shumë!

264

Një metamorfozë.
Një aventurë dashurie
Shugurimi meshtarak i vëllait Geoffrey Bugeja O.P.
Një shugurim meshtarak është gjithmonë rast gëzimi për bashkësinë
e krishterë. Sepse meshtari është njeriu i Zotit, i zgjedhur nga populli
për popullin. Meshtaria është një dhuratë, jo aq për meshtarin vetë sa
për bashkësinë e krishterë.
Një shugurim meshtarak është gjithashtu rast hiri për ne meshtarët,
sepse është rast që na kujton dhuratën që vetë Perëndia na e ka
besuar, pa qenë të denjë dhe që ne duhet ta çmojmë me përgjegjësi
dhe besnikëri të mëdha.
Por një shugurim meshtarak është një metamorfozë në jetën e vetë
kandidatit që shugurohet meshtar. Është vetëm fillimi i një aventure
të re dhe të bukur, një aventurë dashurie që mund ta transformojë
shoqërinë ndërsa e bën Krishtin konkretisht të pranishëm në një
botë, e cila nuk mund të ndërtohet pa të, përveçse për shkatërrimin e
vetvetes. Megjithatë, është vetëm me fe që meshtari bëhet i aftë të
përjetojë këtë aventurë. Pa fe të ujitur me lutje, meshtari as mund të
kuptojë vetveten, as mund t’i kuptojë të tjerët. Jeton në kundërshtim
me vetveten, e ndoshta do të vijë çasti kur do të pendohet, sepse një
ditë i është përgjigjur “po” ftesës që kaherë iu drejtua nga Jezusi i
Nazaretit: “Më ndiq mua”.
Prandaj sot, i dashur vëlla Geoffrey, dua mbi të gjitha të të propozoj
ftesën që po të drejtohet ty nga Zoti, po në këtë moment, ndërsa po
pranon Urdhrin e Shenjtë të meshtarisë: është ftesë për të bërë akt
besimi. Çfarë përfshin ky akt besimi?
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AKT BESIMI NË THIRRJEN TËNDE
Së pari, është akt besimi në thirrjen tënde. Është shumë rrallë që një
meshtar të përjetojë një krizë besimi në ekzistencën e Hyjit. Është më
e mundshme të përjetojë një krizë besimi në thirrjen e vet. Si Moisiu,
që në një moment zhgënjimi ankohet me Zotin: “Pse e ngarkove mbi
mua peshën e tërë këtij populli?” (Num 11, 11). Por shpejt vëren se ka
gabuar dhe vjen çasti kur i kthehet Zotit dhe i thotë: “O Zot Hyj, ti
fillove t’ia dëftosh shërbëtorit tënd madhërinë tënde e dorën e
fuqishme” (Lp. 3, 24). Edhe Jeremia, në një çast mërzitjeje, i thotë
Zotit: “Më ngashënjeve, o Zot dhe unë lejova të ngashënjehem” (Jer
20, 7). Por edhe ai vëren se gabon dhe vazhdon: “Në zemrën time u
ndez një zjarr i furishëm Me mua është Zoti si trimi i trimave” (20,
9.11)
Në Psalmin kemi dëgjuar këto fjalë: “Dora ime gjithmonë do të jetë
me të dhe krahu im përherë do ta kërthëndezë... Besa ime dhe
mëshira ime do të jenë me të. Ai do të më thërrasë: ‘Ati im, Hyji im,
Qeta e shpëtimit tim!’”
Janë fjalë që frymëzojnë besim të plotë në Zotin, që është gjithmonë
me ata që Ai thërret për një mision në emrin e tij. Dhe Hyji do që ti ta
vendosësh këtë besim në të. Nuk ke qenë ti që ke thirrur vetveten, as
kam qenë unë apo një person tjetër. Vetë Zoti të ka thirrur. Dhe nëse
ti beson se Hyji është Zoti i historisë sate, atëherë beso se Ai është
gjithmonë me ty. Dua vetëm të kujtoj fjalët e Jezusit, i cili në një
moment kur e ndjeu vetveten të braktisur dhe të pakuptuar, tha: “Ai
që më dërgoi është me mua. Nuk më la vetëm, sepse unë gjithmonë
bëj çka i pëlqen atij” (Gjn 8, 29).
AKT BESIMI NË MISIONIN TËND
Akt besimi që Hyji pret prej teje në këtë moment është gjithashtu një
akt besimi në misionin tënd. Me fjalë të tjera, është akt besimi në
qëllimet drejt të cilave duhet të drejtosh jetën dhe punën tënde dhe
në angazhimin tënd si ministër pajtimi.
Pas pak kryhet në ty ai shndërrim i mahnitshëm që do të të bëjë
ministër të veçantë të Krishtit. Fjala e Ungjillit, që do të shpallësh,
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dhe hiri i sakramenteve të Krishtit, që do të administrosh, duhet të
lirojnë njeriun nga egoizmi i tij personal dhe shoqëror, duke mbjellë
farën e asaj drejtësie që është shenjë e dashurisë së Krishtit në mesin
tonë. Ti patjetër duhet të jesh shenjë e asaj dashurie që është
përsosmëria e ligjit.
Dhe kjo do të thotë së pari se ti duhet të bëhesh njeriu i të gjithëve, pa
dalluar mes qytetarit dhe fshatarit, të varfërit dhe të pasurit, të
bardhit dhe zezakut, të urtit dhe të injorantit. Do të thotë, së dyti, se
duhet të bëhesh atë shpirtëror i atyre që i janë besuar kujdesit tënd.
Familja jote nuk përfshin katër, pesë, gjashtë veta: do të jetë një
familje shumë më e madhe. Celibati meshtarak na hap për një atësi
shpirtërore që nuk mund të krahasohet me asnjë formë tjetër
dashurie. Dhe do të thotë, së treti, se do të bëhesh shërbëtor dhe
gëzohu për këtë. Ke shembullin e Marisë. Ka pranuar se është
shërbëtorja e Zotit dhe menjëherë u bë shërbëtorja e të tjerëve: ka
shkuar si shërbëtore në shtëpinë e Elizabetës. Dhe ka përcjellë një
gëzim të madh në atë shtëpi.
Sa bukur ka folur i Lumi Jordan për atin tonë shën Domenikun, kur
thotë se ishte mik i të gjithëve! Dhe Gerard de Frachet, kur thotë se
libri nga i cili Dominiku kishte mësuar më shumë ishte libri i
dashurisë! Si Maria, ishte i aftë të përcjellë gëzim dhe buzëqeshje në
rrethanat e tij. Të uroj se edhe ti të jesh vegël në duart e Zotit që, si
njeri dashurie, të përcjellësh gëzimin atyre që, në një botë aq të
rehatshme, jetojnë në dëshpërim. Të uroj t’u përcjellësh gjithmonë
buzëqeshje atyre që rreth vetes nuk shohim përveç fytyrave të
zemëruara.
Në Leximin e parë Isaia foli për misionin e Shpëtimtarit. Në fillimin e
ministrit të tij publik, Jezusi hyri në Sinagogën e Nazaretit dhe lexoi
pikërisht këtë tekst të Isaisë: jam dërguar “t’u kumtoj të vobektëve
Ungjillin, t’u shpall robërve çlirimin, të verbërve dritën e syve, t’i
lëshoj në liri të ndrydhurit, të shpall vitin e hirit të Zotit”. Pasi që e
lexoi këtë tekst, Jezusi tha: “Sot shkoi në vend kjo pjesë e Shkrimit
Shenjt që e dëgjuat me veshët tuaj.” Sikur kishte thënë: “Ky është
programi im, kjo është profecia që kryhet në mua dhe nëpër mua”. Ki
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parasysh, i dashur vëlla, se kjo profeci po zbatohet në ty sot. Sot Zoti
të thotë se ky duhet të jetë programi i jetës sate. Mos të kesh asnjë
program tjetër përveç këtij. Vetë Zoti të ka përgatitur këtë program.
Është programi i vetë Jezusit.
Në Leximin e dytë shën Pali na ka kujtuar se ne, që jemi bashkuar me
Krishtin, jemi bërë krijesë e re. Ky është një mister i mrekullueshëm
që është kryer në të gjithë të krishterët, kur janë bashkuar me
Krishtin. Por Pali foli gjithashtu për ministri që i ishte besuar atij:
ministri i pajtimit. Edhe ky është një mister i mrekullueshëm. Ne
meshtarët jemi ministrat e pajtimit mes njeriut dhe Hyjit dhe mes
njeriut dhe njeriut. Sa duhet të ndihemi të përvuajtur para Zotit, kur
vërejmë se Ai, i vetmi i shenjtë, ka zgjedhur ne, mëkatarë, që të
bëhemi vegla të këtij pajtimi!
AKT BESIMI NË OFERTËN TËNDE
Ka edhe një akt besimi tjetër që Jezusi pret prej teje sot. Është akt
besimi në ofertën tënde. Të kujtoj Ungjillin që sapo kemi dëgjuar. Ky
të frymëzon. Jezusi të thotë: “Nuk dua pasurinë që mund të kesh.
Dua veten tënde, terë personin tënd. Sepse unë të zgjodha të jesh bari
bashkë me mua. Unë jam bariu i mirë që dhashë jetën time për delet
e mia. Edhe ti duhet të japësh vetveten, jetën tënde, për mua dhe për
delet që do të të besoj ty”.
Besoj se s’ka asnjë fjalë tjetër me të cilën po abuzohet sot sesa fjala
“dashuri”. Shpërdorimin e seksit guxojmë ta quajmë “dashuri”, edhe
kur është thyerje e besnikërisë bashkë-shortore. Egoizmin e quajmë
“dashuri”, edhe kur shkel të drejtat e të tjerëve. Argëtimin pa kontroll
e quajmë “dashuri”, edhe kur është krejt në kundërshtim me çdo
parim moral.
Jezusi na ka mësuar çfarë është dashuria kur na tha se kokrra e grurit
duhet të vdesë, që të japë fryt. Nuk mund të ketë asnjë dashuri të
vërtetë pa eksperiencë vdekjeje dhe pa përvujtëri. Mos lejo kurrë që
dikush nga grigja e besuar ty të ketë frikë të të afrohet ty. Mos lejo
kurrë që qëndrimi yt të të bëjë të paaftë për t’i njohur delet e tua dhe
t’i thërrasësh me emër. Mos lejo kurrë që, për ndonjë arsye, për fajin
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tënd, delet të rrëmbehen prej dorës sate dhe të bëhen viktimë të
ujkut.
I dashur vëlla Geoffrey, sigurisht nuk do të harrosh kurrë këtë ditë.
Por dua që të kujtosh edhe dy detaje të lidhura me këtë ditë. Kujtohu
se po shugurohesh meshtar në këtë vit, 2009, kur po kremtojmë
“vitin meshtarak”. Dhe kujtohu se po shugurohesh meshtar në këtë
ditë, 5 shtator, kur po kremtojmë festën e së Lumes Terezë, bijë e
këtij vendi fisnik, Shqipërisë.
Duke kujtuar se po shugurohesh meshtar në vitin meshtarak, duhet
të kujtosh gjithmonë se je shermend që mund të japësh fryt vetëm
përderisa je bashkuar me Hardhinë, që është Jezusi. Po jetojmë në
një shoqëri ku gjithçka matet nga efektshmëria, nga sa prodhon. Por
“çfarë je” është më e rëndësishme nga “çfarë bën”, Zoti i të korrave
paraprin të korrat e Zotit dhe nuk mund të ndihesh i sigurt në botën e
apostullimit nëse nuk ndihesh rehat në shkretëtirë me Zotin. Lutja
jote e përditshme le të jetë oksigjeni për jetën tënde, si ka thënë
teologu i famshëm domenikan Yves Congar.
Dhe duke kujtuar se po shugurohesh meshtar në festën e së Lumes
Terezë, kujto gjithmonë mesazhin e këtyre fjalëve, nga një fjalim që
ajo u drejtoi meshtarëve: “Celibati meshtarak krijon në ju një
boshllëk, që ju lejon ta pranoni dhuratën më të mahnitshme që vetëm
Jezusi mund t’jua japë: dhurata e dashurisë hyjnore.... Hyji nuk
mund të mbushë atë që gati është mbushur. Mund të mbushë vetëm
atë që ende është bosh Sa më shumë lëmë boshllëk brenda nesh, aq
më shumë bëjmë vend për dhuratën hyjnore.... Shikoni Zojën Mari:
edhe ajo, para se është bërë ‘hirplote’, e mbushur me Jezusin, i duhej
të përjetonte këtë boshllëk”.
Çdo herë që do të kremtosh meshë te motrat Misionaret e Dashurisë,
duke u veshur për meshë, do të shohësh fjalët e Nënë Terezës:
“Meshtar i Hyjit, kremtoje këtë meshë sikur të ishte mesha jote e
parë, mesha jote e fundit, mesha jote e vetme”. Pak fjalë, por plot
urti!
Në çdo meshë do të lutesh: “Na prano, o Zot, të përvuajtur në shpirt e
të penduar në zemër”. Përvujtëria jote duhet të të bëjë gjithmonë
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mirënjohës ndaj Hyjit që të zgjodhi. Ti e di, më mirë se unë, sa shumë
Zoti të ka bërë të kalosh nëpër rrugë të çuditshme, derisa ke arritur
këtu.
Dhe, së fundi, sigurisht, po shpreh ndjenjat e dioqezës sonë dhe të
provincës domenikane malteze kur të them: Faleminderit për
bujarinë që i ke dëftuar Zotit dhe misionit domenikan maltez kur,
pikërisht para dhjetë vitesh, kur ishe ende i ri, njëzetvjeçar dhe
menjëherë pasi që kishe bërë kushtet e para në Urdhrin Domenikan,
ke pranuar të bashkohesh me ne, si misionar domenikan në këtë
vend. Ishte kohë e vështirë, por nuk ke pasur frikë. Dhe me të njëjtën
kurajë dhe me të njëjtin besim në Zotin e historisë, përballo të
ardhmen tënde. Të uroj: lër që entuziazmi, që ndien ti në këto ditë, të
mbetet gjithmonë në zemrën tënde dhe të të mbajë gjithmonë të ri në
shpirt.
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“George, a më do ti?”
Përurimi i Arqipeshkvit të ri të Tiranë – Durrësit
Rasti i sotëm më kujton atë ditë, para pak më shumë se dhjetë vitesh,
kur Imzot Rrok Mirdita më shuguroi ipeshkëv. Sot dua të shpreh
edhe një herë mirënjohjen time ndaj tij, atit të kësaj arkidioqeze.
Gjithçka në këtë Kishë Katedrale na kujton personin dhe angazhimin
e tij. Zoti e shpërbleftë për dashurinë e tij për Kishën, për popullin
shqiptar dhe për dioqezen që vetë Zoti ia kishte besuar.
Pikërisht para 50 viteve, qeveria komuniste shqiptare mori këtë
vendim: “Të shpronësohet Kisha Katolike e ndodhur në Bulevard
‘Stalin’ (Tiranë). Të shpronësohet dhe të shembet”. Sot nuk ekziston
më ajo kishë, e ndërtuar në vitin 1856, por sot kemi këtë Katedrale, të
ndërtuar përballë Mausoleumit që kishte ndërtuar për veten e tij, ai, i
cili kishte vendosur të vriste Zotin.
Leximet që kemi dëgjuar janë po të njëjtat që kisha zgjedhur atë ditë
kur u shugurova ipeshkëv, por sot për mua kanë një domethënie
tjetër. Leximi i parë na foli për thirrjen e Jeremisë profet. Jeremia
kishte frikë, sepse i tha Zotit, “Jam fëmijë”. Unë nuk mund të them, si
Jeremia, se “jam fëmijë”, por rrëfej sinqerisht se edhe unë kam frikë
të pranoj këtë përgjegjësi të re dhe të madhe. Megjithatë Zoti më
thotë ashtu sikurse i tha edhe Jeremisë: “Mos ki frikë, unë jam me
ty”. Në Leximin e dytë Shën Pali më kujton se, si përfaqësues i
Krishtit, jam mbarështues i pajtimit mes popullit dhe Hyjit dhe mes
njerëzve me njëri-tjetrin, ndërsa Ungjilli na flet për takimin e Krishtit
të ngjallur me Pjetrin. Tri herë rresht Jezusi e pyet Pjetrin: “A më do
ti?” – duke i ngarukar detyrën për të kullotur delet e tij. Sot e dëgjoj
Jezusin që, duke më thirrur me emër, më pyet: “George, a më do ti?”
dhe m’i beson delet e tij në këtë dioqezë.
Vëllezër e motra, më lejoni tani t’u drejtohem kategorive të ndryshme
të pranishme këtu.
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Së pari, u drejtohem meshtarëve dher regulltarëve. Ata i nxis
veçanërisht që të vlerësojnë thjeshtësinë dhe varfërinë ungjillore. E
theksoj këtë fjalë: ungjillore. Pra, nuk bëhet fjalë për atë thjeshtësi që
është naivitet. Madje Jezusi na ka thënë të jemi “të zgjuar si
gjarpërinjtë”. Nuk është fjala as për varfërinë shoqërore. Ne duhet ta
luftojmë varfërinë shoqërore, sepse ekzistenca e të varfërve në
shoqëri është gjithmonë provë e egoizmit, e padrejtësisë dhe
korrupsionit, është provë se nuk po zbatohet plani dhe vullneti i
Zotit, i cili ua besoi njerëzve, të gjithë njerëzve, pasurinë e tokës.
Kurse varfëria ungjillore është urtia e atyre që kanë gjetur thesarin e
fshehur të Mbretërisë së qiellit. Ata kanë kuptuar se është urtësi e
vërtetë të grumbullojnë thesaret në qiell, sesa këtu mbi toke. Por
kanë kuptuar gjithashtu se thjeshtësia dhe varfëria ungjillore na
bëjnë dëshmitarë më të besueshëm të Krishtit, i cili vetë ishte i varfër
dhe i kishte shumë për zemër të varfrit. Shoqëria shkandullohet jo
vetëm nëse mëkatojmë në fushën e seksualitetit, por edhe nëse na
sheh lakmues për t’u pasuruar.
Ja pse Shën Françesku, me thjeshtësinë e tij, ka tërhequr admirimin
e popujve deri më sot; ja pse Shën Dominiku, i varfër, me predikimin
e tij ka bindur shumë heretikë të heqin dorë nga jeta e tyre dhe të
kthehen në Kishën e Krishtit; ja pse Shën Tereza, të cilën ne
vazhdojmë ta thërrasim “Nënë Tereza”, u bë ndoshta personi më
popullor i shekullit XX. Ungjijtë përsërisin disa herë se Jezusi “fliste
me autoritet”. Flasim ne me këtë autoritet? Fjalët tona a janë
shoqëruar nga jeta dhe veprat tona? Njerëzit a shohin në ne Krishtin
in persona?
U drejtohem, së dyti, të gjithë besimtarëve tanë. Kisha nuk është
tempulli i ndërtuar me gurë të pajetë. Shën Pali thotë se secili prej
nesh është “tempull i Hyjit”, ndërsa Shën Pjetri na thërret “gurë të
gjallë”. Si mund të imagjinojmë një gur të gjallë? Ezekjeli profet flet
për eshtrat e thatë që morën mish dhe frymë. Zoti bën që ne, gurë të
pajetë, të marrim frymë dhe të bëhemi “gurë të gjallë”. Mos jini vetëm
nxënës të Krishtit. Jini, gjithashtu, apostuj, të dërguar të Krishtit.
Ishte kjo arsyeja pse keni pranuar sakramentin e krezmimit, që të
bëheni dëshmitarë, apostuj të Krishtit. Le të ndërtojmë së bashku
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Kishën e Krishtit në dioqezën tonë të Tiranë-Durrësit. Le ta
falënderojmë Zotin për mrekullitë që ka bërë me dioqezën tonë gjatë
këtyre njëzet e pesë viteve të fundit, por rrugëtimi ynë nuk është
ndalur: duhet të vazhdojë. Të mos kemi frikë të bëjmë reformat e
duhura, të mos kemi frikë të ndryshojmë strukturat. Por të mos
harrojmë se puna më e rëndësishme dhe më e vështirë nuk është
ndryshimi i strukturave, por ndryshimi i zemrës. Reformat, vetëm,
nuk janë të afta t’i ndryshojnë zemrat. Vetëm me anë të fesë dhe të
dashurisë mund t’i ndryshojnë zemrat dhe duke përdorur një
shprehje të Papa Françeskut ju them: “le të ndërtojmë ura dhe jo
mure”. Së bashku, le të ndërtojmë një kishë, sipas modelit që na
paraqet Papa Françesku: një kishë që pasqyron shpirtin e Krishtit në
thjeshtësi dhe përvujtëri, një Kishë që shërben, afër popullit
veçanërisht të varfërve, të braktisurve, të mënjanuarve për shkak të
ngjyrës ose të gjendjes së tyre shoqërore, viktimave të padrejtësisë,
një Kishë që bëhet zë për ata që s’kanë zë. Prandaj le t’u buzëqeshim
atyre që kërkojnë solidaritetin tonë, le t’u japim dorën atyre të cilëve
ua kishim mohuar, le t’i zgjerojmë zemrat tona që të varfërit dhe të
mënjanuarit të gjejnë në to vend strehimi.
U drejtohem së treti politikanëve. Kam shumë respekt për ju, sepse ju
jeni në shërbim të popullit për të mirën e përbashkët. E mira e
përbashkët ka përparësi mbi të mirën e partisë. Misioni juaj, si
politikanë, ju afron me popullin. Në fjalimin e saj të parë si
kryeministre e Britanisë së Madhe, Tereza Mei foli rreth drejtësisë
shoqërore. Ajo tha se kjo do të thotë “të luftosh padrejtësinë e
padurueshme ku, nëse ti lind i varfër, vdes mesatarisht 9 vjet më
herët se të tjerët; nëse je me ngjyrë, trajtohesh më rreptë se të
bardhët nga sistemi gjyqësor; nëse je i bardhë, por je klasë punëtore,
ke shanse më të pakta se të tjerët të ndjekësh universitetin; nëse
arsimohesh në shkollë publike ke më pak gjasa të kapësh poste të
larta se ata që arsimohen në shkolla private; nëse je femër paguhesh
më pak se meshkujt; nëse ke probleme mendore, nuk gjen ndihmë të
mjaftueshme dhe nëse je i ri e ke shumë më të vështirë se dikur për
t'u bërë me një shtëpi tënden.” E dini sa shumë Kisha i ka për zemër
të varfërit dhe të mënjanuarit. Por Kisha nuk mund të zëvendësojë
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qeverinë. Jemi komplementar në luftën tonë kundër korrupsionit dhe
padrejtësisë dhe në mbrojtjen e të varfërve dhe të mënjanuarve.
Është politika që mund të ndryshojë strukturat për një shoqëri më të
pastër dhe më të drejtë; por janë besimet që mund të ndryshojnë
zemrat për një shoqëri më vëllazërore dhe më paqësore.
Tani ju drejtohem juve, të rinjtë, shpresa e së ardhmes tonë. E di
mirë se shumë prej jush kanë vetëm një ëndërr: që të shkoni në një
vend të huaj ku mendoni se do të gjeni një parajsë tokësore, sepse do
të pasuroheni brenda pak ditësh! Së pari, dua t’ju referoj mësimin e
Shën Tomës nga Aquino, domethënë së virtyti i dashurisë përfshin
dashurinë për atdheun. Duajeni atdheun tuaj! Shqipëria jo vetëm që
është një vend shumë i bukur, por është nëna që ju ka mësuar shumë
vlera pozitive. Ju jeni trashëgimtarë të një kulture mikpritësie, në një
botë që na mëson anonimitetin; jeni trashëgimtarë të një kulture
solidariteti me njerëzit që kanë pësuar fatkeqësi; jeni trashëgimtarë
të një kulture që tregon respekt të madh ndaj të moshuarve, që në
shumë vende sot çmohen si një peshë për shoqërinë; jeni
trashëgimtarë të shumë vlerave që shumë vende më të pasura
financiarisht i ka përzier me mbeturina.
Por, ju duajeni atdheun që ju ka pasuruar me këto vlera. Tregohuni
gjithmonë guximtarë duke menduar si mund ta bëni atdheun tuaj
gjithmonë më të mirë, më të drejtë, më të pastër. Gjithashtu
tregohuni guximtarë edhe nëse Zoti ju thërret për një jetë ku mund t’i
shërbeni Kishës në mënyrë më rrënjësore, si meshtarë ose si motra.
Kemi shumë nevojë për të rinj dhe të reja të gatshshëm të jenë më
shumë bujarë me Zotin dhe që nuk kanë frikë t’i thonë Zotit: “Po, o
Zot, ja ku jam! Dua të të shërbej si meshtar, si frat, si murgeshë”.
Dhe, së fundi, ju drejtohem juve, të dashur përfaqësues të besimeve
në Shqipëri. Ashtu si paraardhësi im, i ndjeri Imzot Rrok Mirdita,
edhe unë dua të jem vegël për promovimin e harmonisë ndërfetare.
Një përshëndetje vëllazërore dhe të përzemërt ndaj udhëheqësve dhe
besimtarëve të kishës Ortodokse, vëllezërit tanë në besimin e
krishterë. Së bashku le të jemi frymëzim për të krishterët në Shqipëri
dhe në mbarë botën dhe t'i lutemi Zotit me zell të përtërirë për
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bashkimin e plotë të të gjithë nxënësve të tij. Vendi ynë pret prej nesh
një dëshmi bindëse të krishterë, në të gjitha sferat e jetës, personale
dhe shoqërore. E ardhmja e njerëzimit do të varet shumë nga aftësia
jonë për të dhënë dëshmi të përbashkët për Shpirtin e së vërtetës, në
këto kohëra të vështira.
Përshëndes gjithashtu përfaqësuesit e Kishës Ungjillore. Bashkohem
me ju në lutje në përvjetorin e 500-të të Reformimit Protestant.
ADN-ja ime si Domenikan dhe formimi im, së bashku me zellin tim
apostolik, përforcojnë bindjen time se ne nuk mund të qëndrojmë
pasiv në qetësinë e ndërtesave tona kishtare; kemi nevojë të kalojmë
nga një baritore e thjeshtë e ruajtjes tek një shërbim baritor
përfundimtar misionar.
Tani u drejtohem Myslimanëve dhe Bektashianëve, që janë përfaqësuar këtu nga udhëheqësit e tyre. Në shekullin njëmbëdhjetë, Papa
Gregori VII i shkroi një letër Mbretit të Mauritanisë, Al-Nasir, që
ishte mysliman. Në këtë letër Papa i drejtohet atij me fjalët “vëllai im
në Abrahamin, besimtar në Hyjin, një dhe krijues”. Në vitin 1965
Koncili II i Vatikanit botoi deklaratën Nostra Aetate, që flet për
marrëdhëniet mes Kishës Katolike dhe besimeve jo-të krishtera. Në
këtë dokument, Koncili shprehet se Kisha ka shumë respekt për
Myslimanët, të cilët adhurojnë një Hyj të vetëm dhe të amshuar, të
mëshirshëm dhe të gjithëpushtetshëm. Dhe këto pohime na ftojnë t’i
vlerësojmë më shumë të vërtetat dhe vlerat e përbashkëta, që duhet
të na angazhojnë për ndërtimin i një shoqërie më të denjë për
njeriun. Sepse, si besimi i krishterë, ashtu edhe besimi mysliman dhe
bektashian, i njohin njeriut një dinjitet të veçantë në krijim. Në
Kuran lexojmë fjalët e Allahut: “Dhe kur Zoti yt u tha engjëjve: ‘Unë
krijova në tokë zëvendës’”. Dhe poeti i famshëm Bektashian Naim
Frashëri ka shkruar: “Zemra e njeriut në jetë – është vendi i
Perendisë – atje është Zoti i vërtetë – deti i madh i gjithësisë”.
Vëllezër e motra, kemi filluar këtë meshë duke kërkuar mëshirën e
Zotit. Dhe unë dua ta përfundoj këtë fjalë, duke kërkuar mëshirën
tuaj. M’i falni gabimet e mia. Unë nuk gëzoj dhuratën e pagabueshmërisë. E di se kam gabuar shumë në jetën time. Do të bëj çmos mos
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të përsëris të njëjtat gabime, por nuk mund të jap asnjë garanci se
nuk do të bëj gabime të reja. Që nga tani kërkoj mirëkuptimin dhe
faljen tuaj.
Lutuni për mua, që Zoti të jetë gjithmonë drita ime për të mirën e
grigjës që Ai ia ka besuar një personi të dobët sikurse jam unë.
Falemnderit për praninë tuaj edhe për dashurinë e madhe që
gjithmonë më keni treguar, sigurisht pa e merituar. Falemnderit,
falemnderit shumë! Jam vëllai juaj Gjergj.
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Feja që vepron me dashuri
Homeli për shugurimin ipeshkvor të Gjergj Metës
I dashur vëlla dhe shok në rrugëtim, i dashur Gjergj:
i ke zgjedhur ti leximet që sapo kemi dëgjuar. Fjalët që do të t’i drejtoj
ty tani, dëshiroj që të jenë për ty, si edhe për mua, një meditim
ndërmjet tri personave, për të cilat bëhej fjalë në këto tri lexime dhe
kështu të mësojmë nga ata. Janë Isaia, Pali dhe Pjetri.
Isaia është thirrur të jetë profet. Shpeshherë mendojmë se profeti
është ai që parakallëzon të ardhmen. Por, në fakt, profeti është një
person me një mesazh për të tanishmen, duke pasur parasysh
situatën e tanishme dhe shenjat e kohës së tanishme; është dërguar
prej Zotit dhe flet në emrin e Zotit, me një mision të veçantë: duhet ta
qortojë popullin për gabimet e tij, por edhe t’i japë shpresë në
momentet e vështira. Isaia dhe profetët kanë hasur momente të
vështira. Ti je ende në “muajin e mjaltit”; ky muaj kalon, e do të vijnë
momente kur ndoshta do të ndihesh i vetmuar ose i keqkuptuar.
Është mirë që në jetën tonë të përjetojmë edhe eksperienca të tilla: të
pranuara me shpirt të krishterë, na mësojnë përvujtërinë dhe na
detyrojnë t’i drejtohemi Zotit e t’i themi: Ji ti, o Zot, fuqia ime!
Por Isaia është, gjithashtu, profet i shpresës. Në momentet më të
vështira në historinë e popullit, ka qenë ai që i ka thënë popullit: Mos
u tremb! Zoti është Emanuel, Zoti me ne. Ti vetë jeto me shpresë, por
ki kujdes që të frymëzosh gjithmonë shpresën tek besimtarët që do të
të besohen ty. Me një fjalim plot ankesa ose dënime i bën më shumë
dëm Kishës sesa mirë. Predikimi ynë le të jetë, gjithmonë dhe vetëm,
një lajm i mirë.
Isaia vë re se misioni profetik nuk është një mision i lehtë. Prandaj
bërtet: “I mjeri unë...” Nuk jam i denjë! I dashur vëlla, të nxis që, si
Isaia, edhe ti të vësh re se nuk je i denjë. Por, si Davidi, thuaji Zotit:
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“Kush jam unë, o Zot Hyj dhe ç’është shtëpia ime, që ti më bëre të
arrij deri këtu?” Kështu do të kuptosh gjithmonë sa bujar ka qenë
Zoti me ty.
Pali ishte zgjedhur që të bëhej apostull i popujve. Personi i Palit
paraqet një paradoks të madh. Imagjinoni Jezusin të vijë tek ne për
një këshillë. Na thotë: “Dua të caktoj një person të bëhet apostull i
popujve. Çfarë mendoni për Palin?” Besoj se do t’i kishim thënë:
“Zotëri, a po bën shaka? Pali? Ai farise fanatik, nga i cili të gjithë
nxënësit e tu trembeshin edhe vetëm duke përmendur emrin e tij?”
Por Zoti ynë nuk është një xhuxh. Është Zoti që u jep shpirtin e jetës
edhe eshtrave të thata dhe kalon nëpër dyer të mbyllura.
Pjesa që kemi dëgjuar në leximin e dytë nga Letra drejtuar Galatasve
është krejt në kundërshtim me atë që vetë Pali besonte dhe
predikonte si farise fanatik. Rrethprerja nuk vlen asgjë, as veprat e
mira që bëjmë nuk vlejnë asgjë, nëse nuk janë të frymëzuara nga feja.
Nuk janë traditat tona që na bëjnë katolikë të vërtetë, por, thotë Pali,
“feja që vepron me dashuri”. Janë fjalë, i dashur vëlla, që ti ke caktuar
si moto për stemën tënde, që, në fakt, do të thotë se do të të
shoqërojnë dhe të frymëzojnë në udhëheqjen e dioqezës që të është
besuar ty. Të uroj që feja të jetë gjithmonë arsyeja e çdo nisme dhe i
çdo aktiviteti, veçanërisht në marrëdhëniet e tua me popullin,
sidomos me të varfërit, në mënyrë që në fytyrën e çdo personi që do
të të afrojë të shohësh fytyrën e Jezu Krishtit. Kujtoji gjithashtu fjalët
që kemi dëgjuar gjithmonë në Leximin e Dytë: “Krishti na liroi që të
mbeteshim vërtet të lirë”. Të lirë për të bërë atë që është e drejtë. Pa
kompromis me persona të korruptuar, me persona që kërkojnë më
shumë të shërbehen nga Zoti dhe nga Kisha, sesa t’i shërbejnë Zotit
dhe Kishës. S’kemi nevojë për privilegje. Duam vetëm të shërbejmë
me “fe që vepron me dashuri”.
Së fundi, kemi figurën e Pjetrit. Është një mëkatar, i pakulturuar, i
dobët dhe frikacak, që nuk guxoi ta mbështeste Jezusin në atë
moment kur Jezusi kishte më shumë nevojë për mbështetjen e tij. E
mohoi për një, dy, tri herë. Megjithatë, pastaj pranoi mëkatin e vet,
qau dhe tani e shpalli dashurinë e tij për Zotin.
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Por ky tregim i bukur nga Ungjilli i Gjonit na paraqet gjithashtu
zemrën e mëshirshme të Jezusit. Ai takohet me atë të cilit një ditë i
kishte thënë “Ti je shkëmb!” Sipas logjikës sonë, Jezusi më mirë t’i
kishte thënë: “Ti vlen më pak sesa argjila dhe rëra! Nuk je shkëmb
fare!” Por, jo! Përkundrazi, Jezusi tani i jep Pjetrit rastin për të
shndërruar mohimin e tij në një pohim dashurie. Për tri herë Jezusi e
pyet: “A më do ti?” Dhe për tri herë Pjetri pohon me këmbëngulje
dashurinë e tij për Jezusin.
Dhe vetëm pasi Pjetri pohon dashurinë e tij Jezusi i beson atë mision
fisnik: “Kulloti qengjat e mi! Kulloti delet e mia!” Sepse kujdesi për
delet nënkupton dhe kërkon dashuri. Vetëm dashuria na bën të denjë
dhe të aftë të pranojmë dhe të kryejmë një mision që Zoti na beson.
Vetëm dashuria, fort i dashur vëlla, na aftëson t’i njohim delet dhe të
thërrasim secilën me emër. Vetëm dashuria na jep atë kurajo për ta
kërkuar delen e humbur dhe pasi ta kemi gjetur, nuk e rrahim, as e
qortojmë me fjalë dënimi, por e përqafojmë duke e çuar në vathë dhe
duke e mbrojtur nga ujku.
I dashur vëlla, në misionin tënd baritor do të kesh, padyshim,
mbështetjen e martirëve tanë, veçanërisht të atyre që ishin nga
Mirdita ose kanë punuar në Mirditë: të lumët Dom Jak Bushati, Dom
Mark Gjani, Marie Tuci, Anton Zogaj dhe veçanërisht Imzot Frano
Gjini, që ka shërbyer si Ipeshkëv në Orosh (Mirditë). Për ta mbrojtur
popullin që po torturohej nga komunistët, ai i ka shkruar dy herë
letër Enver Hoxhës, edhe duke rrezikuar jetën e vet. Në fakt, si
përgjigje të vetme mori arrestimin dhe torturat më çnjerëzore. Para
se ta pushkatonin tha këto fjalë të fundit: "Rrnoftë Krishti mbret,
rrnoftë Shqipnia edhe pa ne".
Rasti i sotëm ka një domëthënie shumë të veçantë për mua, për dy
arsye. Së pari, sepse kjo është hera e parë që po bëj një kremtim kaq
të veçantë dhe të rëndësishëm, shugurimin e një ipeshkvi. Së dyti,
sepse kandidati është ai, i cili, deri para dy muajsh, ka qenë dora ime
e djathtë në drejtimin e arqidioqezës Metropolitane të TiranëDurrësit, si Vikar i Përgjithshëm. Prandaj fjala e parë që dua ta
drejtoj ty, i dashur vëllai im Gjergj, është: Falemnderit! Menjëherë
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pas emërimit tim, si arqipeshkëv i Tiranë-Durrësit, të caktova si
zëvendësin tim dhe gjatë kësaj kohe të shkurtër (në fakt, vetëm shtatë
muaj) kam gjetur në ty një person me të cilin kam pasur mundësi të
këshillohem, të ndaj problemet e mia dhe të bisedoj për shumë lloj
argumentesh. Nuk e di çfarë do të thuash ti për mua, por, nga ana
ime, kam shumë gjëra për të cilat duhet të të jem mirënjohës.
Zoti të ka dhuruar shumë gjëra të bukura, ndër të cilat përmend
zgjuarsinë tënde dhe një karakter që të bën një bari shumë të
afrueshëm dhe të hapur për marrëdhënie të ngrohta. Përveç kësaj,
edhe në Kishën tonë eprorët e tu, duke filluar me Imzot Rrok Mirdita,
të kanë treguar një besim të madh dhe ke çuar përpara shumë detyra
të rëndësishme. Por mos harro se çdo gjë që kemi është dhuratë. Çdo
sukses në jetën tënde le të jetë rast për t’iu drejtuar Zotit duke i
thënë: “Falemnderit, o Zot, sepse më ke përdorur për ta zbatuar
planin tënd”. Gjithashtu, çdo zhgënjim le të jetë për ty rast për të
mësuar dhe përjetuar përvujtëri dhe atëherë nguli sytë e tu tek
Krishti i kryqëzuar dhe falënderoje, sepse të ka dhënë rast për t’u
rritur në shenjtëri. Gëzohu sepse Krishti të zgjodhi për të
bashkëpunuar me të në mënyrë më të ngushtë. Qoftë Ai gjithmonë
modeli yt dhe forca jote në kryerjen e misionit tënd fisnik. Amen.
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“Do t’ju jap vajin e gëzimit”
Homeli për shugurimin ipeshkvor të Giovanni Peragine-s
I dashur vëlla Giovanni,
Leximet që sapo kemi dëgjuar dhe që, ti vetë i ke zgjedhur për këtë
rast të veçantë, paraqesin një program për jetën e re, që po fillon sot.
Sepse sot ti po fillon një kapitull të ri në jetën tënde, me sfida të reja,
me aventura të reja. Një kapitull në të cilin Zoti do të të dhurojë
shumë raste të bukura për të paraqitur praninë dhe dashurinë e tij.
Në Ungjillin e Lukës lexojmë se një ditë të shtunë Jezusi hyri në
Sinagogë dhe atje hapi librin e Isaisë profet dhe lexoi pikërisht atë
pjesë që kemi dëgjuar në Leximin e Parë. Pasi e lexoi, Jezusi tha vetëm
këto pak fjalë: “Sot shkoi në vend kjo pjesë e Shkrimit të Shenjtë që e
dëgjuat me veshët tuaj.” Vetëm kaq ka mjaftuar. Sepse, në këtë
mënyrë, Jezusi, me fjalë të tjera, u tha: Çka ka paralajmëruar Isaia po
zbatohet në mua, në jetën time. Fjala e Isaisë shpalli programin e jetës
së Jezusit. Por nga ai Lexim dua të theksoj këto fjalë: “Shpirti më
dërgoi të shpall lajme të gëzueshme”. Fjala e Zotit është thelbësisht një
lajm i mirë. Ja pse, më përpara, Isaia tha: “Do t’ju jap vajin e gëzimit
në vend të zisë, këngën e lavdit në vend të zemrës së trishtuar”. Lajmet
e televizorit dhe të gazetave janë plot me lajme të këqija, që na
shkurajojnë. Po jetojmë midis një kulture dëshpërimi. Bota ka nevojë
të dëgjojë një fjalë që i jep shpresë, kurajo, gëzim. Ky shtë lajmi që bota
pret prej nesh, i dashur vëlla, ky është lajmi për të cilin Jezusi po të
dërgon si bari në këtë dioqezë. Populli ka të drejtë të dëgjojë prej nesh
një fjalë inkurajimi, ka të drejtë të shohë tek fytyra jonë një
buzëqeshje. Shenjtja Nënë Terezë e Kalkutës vazhdimisht u thoshte
motrave të saj: “Give a big smile! Jepni një buzëqeshje të madhe!”
Papa Françesku, në dokumentin e tij mbi Ungjillizimin, thotë se “ka të
krishterë, jeta e të cilëve është si kreshmet pa pashkët”. Mos të
harrojmë se gëzimi është një nga frytet e Shpirtit Shenjt. Pra, edhe
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Maria, duke ndarë gëzimin e saj me Elizabetën, tha: “Shpirti im me
hare i brohoret Hyjit, Shpëtimtarit tim”.
Shën Pali, në Leximin e Dytë, ka shprehur heroizmin e dashurisë së tij
ndaj Krishtit. “Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit?” – thotë ai,
i cili, vite më parë, i kërkonte nxënësit e Krishtit për t’i futur në burg.
Por tashti thotë: “Kur njëri bashkohet me Krishtin, bëhet një krijesë e
re”. Dhe ka folur nga eksperienca vetjake kur ka thënë këto fjalë.
Megjithatë, në këtë moment, dua të të kujtoj, o i dashur vëlla Giovanni,
ato fjalë të apostullit në Letrën drejtuar Filipianëve: “Vrapoj që, në
ndonjë mënyrë, të mund ta zë, sepse edhe vetë kam qenë zënë prej
Krishtit Jezus. Vëllezër, unë nuk mendoj se ia kam arritur; di vetëm
kaq: harroj çka kam lënë pas dhe zgjatem drejt së ardhmes, sulem
drejt qëllimit, drejt shpërblimit të thirrjes qiellore të Hyjit në Krishtin
Jezus.” Këto fjalë na mësojnë se jetën tonë duhet ta çmojmë si një
proces, gjatë të cilit identifikohemi me Krishtin. Por të kemi kujdes për
atë folje që përdor Pali: “zë”. Thotë: “Vrapoj për ta zënë Jezusin, sepse
edhe vetë kam qenë zënë prej Krishtit”. Është folje që përdoret për
peshkim: peshkatari zë peshq. Nuk e di a ke qenë ndonjë herë për
peshkim. (Unë kam qenë vetëm një herë dhe nuk kam pasur fat...
shpresoj të kem më shumë sukses si peshkatar njerëzish!). Për t’i zënë
peshqit, peshkatari përdor një grep, që peshku të mos arratiset. Kështu
edhe ne duhet ta zëmë Jezusin në mënyrë që të mos të arratiset. Jezusi
tashmë të ka zënë ty, i dashur vëlla. Por ti vazhdo të shkosh për
peshkim për Jezusin, që të identifikohesh krejtësisht me të e fjala jote
të bëhet më e besueshme dhe e pranueshme.
Në Ungjill kemi dëgjuar për atë takim shumë interesant të Krishtit të
ngjallur me Pjetrin. Jezusi i drejtoi Pjetrit një pyetje të thjeshtë: “A më
do ti?” Shën Augustini vëren se Krishti i ngjallur nuk bëri asnjë pyetje
tjetër përveç kësaj. Pra ishte një pyetje shumë e rendësishme.
Sot Jezusi po ta drejton të njëjtën pyetje ty, vëlla Giovanni: “A më do
ti?” Dhe pasi të bëhet i sigurt se ti e do, do të të urdhërojë: “Kulloti
qengjat e mi”. Këto janë fjalët që ti ke caktuar si moto për stemën
tënde: Pasce agnos meos. Kulloti qengjat për të cilët sot po
shugurohesh ipeshkëv. Së pari, me shembullin e jetës sate. Le të
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shkëlqejë tek ti drita e Krishit, që të mund të ndriçosh të tjerët. E
vazhdo t’i kullotësh me Fjalën dhe me sakramentet.
Dua të përmend se vendi ku është kryer ky dialog mes Jezusit dhe
Pjetrit ishte bregu i detit të Tiberiadit, që quhej, gjithashtu, Deti i
Galilesë ose edhe Liqeni i Gjenazaretit. Tri vite më parë, Jezusi e kishte
takuar Pjetrin, i cili kishte qenë për peshkim tërë natën, por nuk zuri
asgjë. Jezusi i urdhëroi: “hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk.” Dhe,
në fakt, zunë një sasi të madhe peshqish. Ky ishte rasti kur Jezusi për
herë të parë i tha Pjetrit: “Më ndiq mua”; dhe Pjetri e pranoi
menjëherë këtë ftesë, ndoshta duke menduar: “Patjetër që do ta ndjek!
Ky burrë do të më sjellë fat!” Tani, Krishti i ngjallur, për herë të dytë i
thotë Pjetrit: “Më ndiq mua!” Por tani Pjetri ka kuptuar se ndjekja e
Krishtit përfshin gjithashtu eksperiencën e Kalvarit, të kryqit. Dhe
kryqi që ti do të mbash mbi kraharorin tënd, i dashur Giovanni, le të të
kujtojë se, sikurse tha Dietrich Bonhöffer, nuk ka dishepullat pa
eksperiencën e kryqit.
I dashur Giovanni, mos harro se, sipas ligjit të Kishës, ti, që vjen nga
një familje rregulltare, nga Kongregata e Klerikëve të Shën Palit, ende
je anëtar i asaj familjeje rregulltare, edhe pse jo më i lidhur me
kushtin e dëgjesës ndaj eprorëve të Kongregatës. Kjo do të thotë se ti
do të vazhdosh të përjetosh karizmën e Kongregatës dhe shpirtin e
themeluesit të Kongregatës, Shën Anton Maria Zakaria. Të uroj
shumë të pasqyrosh shpirtin e tij, veçanërisht dashurinë e tij për të
varfrit, devotshmërinë e tij për eukaristinë e shenjtë dhe angazhimin
e tij për të parë një Kishë më të denjë që të quhet “nusja e panjollë e
Krishtit”, duke dënuar abuzimet që ishin një njollë për Kishën e asaj
kohe.
Dhe, së fundi, dua të përmend eksperiencën e bashkëpunimit tim me
Atë Giovanni-n gjatë këtyre njëzet viteve si misionarë në Shqipëri,
sepse ai ka ardhur këtu si misionar vetëm pak muaj, pasi kam ardhur
unë. Gjatë viteve kur unë isha Vikar i Përgjithshëm, me Imzot Rrok
Mirditën, e kam njohur Atë Giovanni-n nga shumë afër si famullitar
në Milot. Më kujtohet kur një ditë shkova me të për të bekuar një
kishë në një mal. Binte shumë shi dhe, pasi në vendin tim nuk kemi
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male, gjithmonë kam shumë frikë kur kaloj nëpër rrugë të ngushta në
male. Kam vlerësuar shumë sakrificat e mëdha të Atë Giovanni-t për
të punuar në ato kushte. Kam vlerësuar angazhimin e tij baritor,
zellin për të krijuar një bashkësi të krishterë në famullinë e tij. Ja pse,
për shumë vite, ka kryer detyrën si dekan i dekanatit verior në
dioqezën tonë dhe kështu ka krijuar edhe një shpirt vëllazëror të fortë
mes meshtarëve dhe rregulltarëve të atij dekanati. Kemi
bashkëpunuar shumë kur unë isha presidenti i Konferencës së
Eprorëve të Lartë dhe ai ishte sekretar i përgjithshëm. Më vonë, në
nivel evropian, u zgjodh anëtar i Këshillit Evropian të Konferencave
të Eprorëve të Lartë dhe para disa vitesh edhe presidenti i këtij
Këshilli Evropian.
Gëzohu, Giovanni, sepse Zoti të ka dhuruar shumë raste për t’i
shërbyer atij dhe Kishës së tij. Po i them këto fjalë, jo që të mburresh
me atë që ke, por për t’u përulur para Zotit për atë që ke marrë prej
tij. Sigurisht, do të gjesh mbështetjen dhe bashkëpunimin e plotë tek
të gjithë meshtarët dhe rregulltarët shumë të mirë dhe të zellshëm që
pasurojnë dioqezën tënde. Vlerëso gjithmonë misionin tënd si
ipeshkëv, si një thirrje të veçantë për të shërbyer, sipas shembullit të
atij që erdhi në botë jo për të qenë i shërbyer, por për të shërbyer. Ai
që, si Bariu i Mirë, është takuar me Marinë Magdalenë dhe e thirri
për emër, do të të mësojë si t’i njohësh delet e tua dhe t’i çosh drejt
atij që është Rruga, e Vërteta dhe Jeta, Jezu Krishti. Amen.
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Vrapoj, zgjatem, sulem
50-vjetori i meshtarisë
Fort të dashur,
Ju falënderoj, sepse keni dashur të bashkoheni me mua sot, duke
falënderuar Zotin për 50 vitet, gjatë të cilave i kam shërbyer si
meshtar. Ishte pikërisht pesëdhjetë vite më parë, më 7 prill 1969.
Ishte e hëna e Pashkëve, atëherë një ditë kur me shumë gëzim dhe
entuziazëm këndonim “Aleluia”. Sot nuk po këndojmë “Aleluia”,
sepse jemi në kohën e Kreshmëve, një kohë që na përgatit
shpirtërisht për gëzimin e Pashkëve.
Megjithatë, edhe kjo kohë e kreshmëve na fton për gëzim. Ungjilli që
kemi dëgjuar na tregon pse duhet të gëzohemi gjatë kësaj periudhe.
Shikoni atë grua mëkatare para Jezusit të shenjtë, një grua që “u zu
ndërsa po bënte mëkatin e kurorëshkeljes”. Skribët e farisenjtë që e
sollën para Jezusit e kapën, e gjykojnë, e akuzojnë, e dënojnë. Në
duart e tyre kanë gurë, janë të gatshëm për t’i hedhur gurët kundër
saj. Po Jezusi? A kishte të drejtë Jezusi të hidhte një gur kundër saj?
Madje, jo vetëm një! Megjithatë Jezusi duart e tij i ka bërë të pista me
punë, por jo me gurë për t’i hedhur kundër një mëkatari. Fjala e tij
drejtuar asaj gruaje nuk ishte një fjalë dënimi; përkundrazi ishte:
“Nuk të dënoj, por shko, mos mëkato më!” Sa fjalë të ëmbla që Jezusi
i shenjtë i drejton një gruaje mëkatare! Ndërsa atyre që ende
mbartnin gurë në duar u tha: “Kush është prej jush pa mëkat, le ta
qesë i pari gurin në të”. Janë fjalët që Jezusi na i drejton edhe neve,
edhe mua, që sot paraqitem para jush si një meshtar i vjetër: kush
jam unë për të gjykuar, për të akuzuar, për të dënuar?
Dhe sot po e falënderoj Zotin sepse, për pesëdhjetë vjet, më ka
caktuar të bëhem pjesëmarrës i veçantë i misionit të tij. Më ka bërë
ambasador të tij, që, si ambasador, flet në emrin e udhëheqësit të tij,
ashtu edhe unë, flas në emrin e atij që më dërgoi, Jezu Krishti. Më ka
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bërë ndërmjetës të tij, si kanë qenë Abrahami dhe Moisiu, që kanë
ndërmjetësuar për popullin në çastet e vështira të historisë së tij. Dhe
më ka bërë pajtues, në mënyrë që njeriu të mund të pajtohet me
Hyjin dhe njeriu të pajtohet me njeriun. Dua të rrëfej se çastet që më
kanë kënaqur më shumë ishin kur ia dola t’i pajtoja dy persona,
ndërsa çastet që më kanë zhgënjyer më shumë ishin pikërisht kur jam
përpjekur t’i pajtoj dy persona dhe nuk ia dola.
Në Leximin e Dytë kemi dëgjuar një pjesë shumë të bukur nga Letra e
Shën Palit drejtuar Filipianëve dhe ky lexim ka një domethënie të
veçantë për mua sot. Dëgjoni çfarë tha apostulli: “Nuk kam arritur
përsosmëri, por vrapoj që, në ndonjë mënyrë, të mund ta zë, sepse
edhe vetë kam qenë zënë prej Krishtit. Unë nuk mendoj se ia kam
arritur, di vetëm kaq: harroj çka kam lënë pas dhe zgjatem drejt së
ardhmes, sulem drejt qëllimit, drejt shpërblimit të thirrjes qiellore të
Hyjit në Krishtin Jezus”. Vini re cilat janë foljet që ka përdorur Shën
Pali në këtë pjesë: vrapoj, zgjatem, sulem. Janë folje që shprehin
vendosmërinë dhe zellin e apostullit për ta fituar Krishtin.
Por edhe një folje tjetër që përdor dhe që meriton vëmendjen tonë
është folja zë. Është një folje që përdorim për peshkim. Vetë kam
qenë vetëm një herë për peshkim dhe rrëfej se nuk pata fat, sepse
zura vetëm një këpucë të vjetër në grep. Por e di se në peshkim
përdorim grepin, që mos të humbasim peshkun, që ky mos të
arratiset. Dhe pikërisht për këtë arsye Shën Pali përdor këtë folje, zë.
Thotë, me fjalë të tjera, do ta kap Jezusin në mënyrë që mos ta
humbasë, sepse edhe Ai vetë më ka kapur mua. Sot po e falënderoj
Jezusin, sepse Ai më ka kapur mua duke më zgjedhur si mbarështues
të tij. Por vazhdimisht më duhet të përdor “grep”, që të mos e
humbas; dhe grepi im duhet të jetë lutja e sinqertë dhe e përvuajtur.
Kur Monsinjor Mirdita më shuguroi ipeshkëv, para trembëdhjetë
viteve, në fjalimin tim në fund të meshës kam cituar fjalët e Davidit:
“Kush jam unë, o Zot Hyj dhe ç’është shtëpia ime, që ti më bëre të
arrij deri këtu?” (2 Sam 7, 18). Duke përsëritur këto fjalë edhe sot,
dëshiroj të citoj edhe një fjalë të profetit Isaia. Në librin e tij, Isaia flet
për një person misterioz, që ai e quan “Shërbëtorin e Perëndisë” dhe
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që tradita e krishterë e ka identifikuar me Jezusin. Dhe për këtë
Shërbëtor, Isaia thotë se “kallamin e copëtuar nuk e thyen, fitilin
tymues nuk e shuan”. Unë ndihem si ai kallam i copëtuar dhe ai fitil
tymues. Pra, pse prapë Zoti më ka përdorur, me gjithë mungesat e
mia.
Për disa ditë, para asaj dite të 7 prillit 1969, kam qenë i sfilitur nga
një mendim i keq: A jam i aftë t’i kushtohem Zotit krejtësisht, për
tërë jetën time? A mund t’i përgjigjem “po” një herë e përgjithmonë
thirrjes së tij? Por më dha kurajë fjala e Shën Palit: “Gjithçka
mundem me ndihmën e Atij që më jep fuqi!” Është e vërtetë, vetëm
nuk isha, madje as sot nuk jam, as i aftë, as i denjë t’i kushtohem
Zotit njëherë e përgjithmonë.
Dietrich Bonhoeffer, teolog i famshëm protestant, i cili, në moshën
39 vjeçare, u vra në një kamp përqendrimi nga Nazistët, natën e
Krishtlindjes së vitit 1943, nga vendi ku ishte burgosur, ka shkruar:
“Ka errësirë në mua, ndërsa në ty ka dritë. Jam vetëm, por Ti nuk më
braktis. Nuk kam kurajë, por ti më ndihmon; jam i paqetë, por në ty
ka paqe. Në mua ka hidhërim, në ty ka durim. Nuk i kuptoj rrugët e
tua, por Ti e di cila është rruga ime”. Edhe unë, si Bonhoeffer,
nganjëherë jam ndier në errësirë, i shkurajuar, i paqetë. Por edhe pse
ndoshta nuk kam qenë besnik sa duhet ndaj Zotit, Zoti ka qenë
gjithmonë besnik ndaj meje Ai ka qenë për mua dritë në errësirë.
S’ka asgjë që Zoti nuk mund ta bëjë pa mua. Por ka shumë gjëra që
Zoti ka dashur t’i bëjë nëpërmjet meje, përderisa pranoj të jem vegël
në duart e tij. Fizionomia autentike e meshtarit gjendet në
vendosmërinë e tij që t’i jepet krejtësisht Krishtit, Kryepriftit të
madh, në mënyrë që të mos kemi ndjenja dhe dëshira të tjera, përveç
atyre që janë të Jezu Krishtit. Sot dua të përsëris fjalët që, në fillimin
e shekullit të shtatëmbëdhjetë, ka thënë shkrimtari anglez John
Donne: “O Zot, dua të jem muzika jote!” Por njëkohësisht dua të
përsëris gjithashtu fjalët e Rabbinit hebre Elimelek: “Dua që Zoti të
këndojë brenda meje!”
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Më falni nëse ndoshta kam folur shumë për vetveten, por nuk pata
mundësi të përmbahem, t’i kontrolloj emocionet e kësaj dite dhe të
fsheh çka kam në zemër.
Më lejoni të përfundoj me një fjalë që, në fakt, e kam thënë para disa
ditësh, në fillimin e kësaj kohe të kreshmëve: “Jemi një popull që e
duam atdheun. Gjatë historisë sonë nuk na kanë ndarë besimet, i
krishterë a mysliman; nuk na ka ndarë variantet gjuhësore, toske apo
gege. Të mos lejojmë të na ndajë politika. Le të angazhohemi për një
Shqipëri më të drejtë dhe më vëllazërore. Së bashku, le të ëndërrojmë
një Shqipëri më të denjë për Shqiptarët”. Dhe mund t’ia arrijmë, me
ndihmën e Zotit, Amen!
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Në pervjetorin e 15-të të shugurimit meshtarak, me familjen e vet
(07.04.1984)
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Revolucioni i Krishtit
Krishtlindja e parë i shkatërroi muret që ndajnë njerëzit nga njëritjetrit.
Çdo Krishtlindje që ne kremtojmë duhet të shkatërrojë muret që
kemi ndërtuar ne, me paragjykimet tona, me ambiciet tona, me
mendjemadhësitë tona. A je i gatshëm ti, që sivjet, duke kremtuar
Krishtlindjet, të afrohesh me ata, nga të cilët je ndarë? A je i gatshëm
t’i urosh përzemërsisht “Gëzuar Krishtlindjet!”?
Krishtlindja e parë ka ndërtuar një urë të madhe mes qiellit e tokës.
Por kjo urë është ndërtuar mbi një shumicë të madhe urash që
bashkojnë njerëzit me njëri-tjetrin. Dhe në qoftë se shkatërron një
urë që të bashkon me një tjetër, atëherë nuk mund ta kalosh urën që
të çon tek qielli.
Në Krishtlindjen e parë, foshnja Jezus ishte qendra e vëmendjes së të
gjithëve. Engjëjt zbritën nga qielli, barinjtë erdhën nga kullotat e tyre
dhe të gjithë, bashkë me Marinë e Jozefin, e kanë nderuar foshnjën
Jezus!
Çdo Krishtlindje na kujton që jeta jonë duhet të na drejtojë tek
Jezusi, i cili për mua e për ty ka pranuar dobësitë tona.
Në grazhd të shpellës së Betlehemit e shohim Hyjin të bashkuar me
njeriun në mënyrë më intime: Ai vetë është bërë njeri:
•
Është bërë njeri për të shpëtuar e jo për të dënuar. Erdhi për të
na shpëtuar nga egoizmi, nga gara për pasuri e për pushtet, nga
ndarjet mes nesh. Mos ta ndërtojmë të keqen që Krishti ka
shkatërruar, as mos ta shkatërrojmë të mirën që Krishti ka ndërtuar!
•
Është bërë njeri për t’i mbrojtur viktimat e padrejtësisë
shoqërore: që nga lindja e tij, Ai bashkohet me të varfërit e të
përvuajturit; që nga lindja e tij vet është bërë viktimë e ambicjes së
Herodit!
•
Është bërë njeri për të ndërtuar një shoqëri të re, të themeluar
mbi revolucionin e dashurisë, në të cilen nuk ka më burrë apo grua,
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hebre apo grek, hutu apo tutsi, iraken apo amerikan, jude apo
palestinez, shqiptar apo serb!
•
Le të bashkohemi me të për të ndërtuar këtë shoqëri, le të
marrim pjesë në këtë revolucion të Krishtit: revolucioni i vetëm që
mund ta ndryshojë zemrën e njeriut. ËSHTË REVOLUCIONI I
DASHURISË!

Krishtlindja
Krishti hyn në jetën familjare
Krishtlindja është festa e familjes. Biri i Hyjit është bërë njeri, ka
jetuar dhe është rritur brenda një familjeje.
Qoftë Ungjilli i Mateut, qoftë ai i Lukës, flasin për historinë e kësaj
familjeje, të cilën ne e quajmë “Familja e Nazaretit”. Kështu, Biri i
Hyjit na u tregua ne, përmes familjes në të cilën ai ishte qendra. Dy
Ungjilltarët na japin imazhe realiste të jetës në familje, me momentet
e saj të gëzimit dhe të trishtimit. Gëzimi i nënës, e cila lind një jetë të
re, gëzimi i Marisë dhe i Jozefit, të cilët dëgjojnë këngën e engjëjve
dhe presin barinjtë e dijetarët që kishin ardhur për të takuar
foshnjën, gëzimi i Marisë dhe Jozefit, të cilët dëgjojnë lavdërimin e
Simonit dhe të Anës në tempull.
Këto janë edhe provat, nëpër të cilat janë duke kaluar edhe shumë
familje shqiptare.
Tipike në traditën e popullit shqiptar është mikpritja e madhe.
Ndoshta Maria dhe Jozefi do të kishin pasur më shumë fat po të
gjendeshin në Shqipëri, se në Betlehem. Do të kishin gjetur një
familje, e cila do t’i kishte pritur.
Por shumë familje po kalojnë momente pasigurie si familja e
Nazaretit. Shprehje e kësaj pasigurie është kërkimi i një vendi ku
mund të jetohet në qetësi, apo prova e strehimit në një vend tjetër,
ose humbja e fëmijëve. Familja shqiptare është një familje shumë e
bashkuar dhe sigurisht e ndien shumë mungesën e fëmijëve që janë
strehuar apo kanë emigruar në vendet e huaja për një të ardhme më
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të sigurt e të lumtur. Por, ashtu sikurse besimi ishte një forcë tek
Maria dhe Jozefi, po ashtu mund të jetë edhe tek këto familje, të cilat
kalojnë përmes këtyre provave.
“Mos ki frikë!” – “Mos kini frikë!” Këto fjalë do t’i gjejmë shumë
shpesh në liturgjinë e ardhjes. Do t’i dëgjojmë nga goja e Isaisë për
një popull të dëshpëruar, nga goja e engjëllit për Marinë dhe po nga
goja e engjëllit për Jozefin, si dhe nga goja e engjëjve për barinjtë në
Betlehem. Janë fjalë, të cilat i dëgjojmë edhe sot, kur falë zhvillimit
jemi bërë të zotët e vetes, por menjëherë vëmë re se jemi më të
brishtë se kurrë. Shoqëria e sotme, më shumë se kurrë, ka nevojë për
engjëj që mund ta përcjellin porosinë: “Mos ki frikë, sepse Hyji është
Emanuel – Hyji me ne!” Dhe këta engjëj, duhet të jemi ne. Duke
pasur përvojën vetjake me Hyjin, duke e pasë takuar në madhështinë
e brishtë të Betlehemit, të mund të shpallim po të njëjtin Lajm të
Mirë, të shpallur nga Ai dymijë vjet më parë.

Në shpellën e Betlehemit
Krishtlindja na fton të mësojmë nga një foshnjë. Së pari, ai na mëson
dinjitetin e njeriut, të çdo njeriu. Në fytyrën e Jezusit fëmijë shohim
fytyrën e çdo njeriu, mashkull ose femër, i bardhë ose i zi, i ditur ose i
pashkolluar. Me ardhjen e tij në botë Jezusi ka shtruar themelet për
një dinjitet të ri për njeriun. Nga grazhdi, Jezusi na urdhëron të
respektojmë dinjitetin dhe të drejtat e çdo njeriu. Prandaj njeriu s’ka
nevojë t’i afrohet një deputeti që t’i ofrohet puna, s’ka nevojë të
paguajë një kirurg në një spital publik që të bëjë një operacion, s’ka
nevojë të korruptojë një gjyqtar që të marrë vendimin e drejtë në
gjykatë, s’ka nevojë të pijë drogë që të gjejë gëzim, as ka nevojë të lypë
nëpër rrugë që të fitojë bukën e ditës.
Në shpellën e Betlehemit shohim një familje. Është një familje e
thjeshtë, e varfër, por shumë e lumtur. Asnjëri nuk e dëgjon dënesën
e kësaj foshnjeje, përveç prindërve, njerëz të thjeshtë. Nuk e dëgjon
Herodi, në pallatin e tij; as e dëgjojnë priftërinjtë e popullit, në
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tempullin e tyre. Por e dëgjojnë i ati, Jozefi, një marangoz, dhe e ëma,
Maria, shtëpiake.
Megjithatë jemi të ftuar t’i afrohemi grazhdit ku është shtrirë Jezusi
dhe të dëgjojmë dënesën e Jezusit. Por dënesa e tij përzihet me një
buzëqeshje. Po, ai na buzëqesh dhe buzëqeshja që ai i drejton secilit
prej nesh tregon pastërtinë e syve të tij. Po, sytë e Jezusit janë të
pastër, të kthjellët. Ai nuk përdor syze të errëta. Na shikon pa
paragjykime. Të gjithë jemi shumë të bukur para syve të tij. Le të
mësojmë, nga shikimi i tij, si të shikojmë njëri-tjetrin. T’u japim
dorën atyre të cilëve ua kemi mohuar deri tani.
Kemi zbuluar Krishtin. Kemi gjetur një rrugë të re që na çon drejt
gëzimit të vërtetë. Ky është gëzimi ynë, gëzimi që tregohet në këtë
fëmijë të brishtë. Ky është urimi im për ju me rastin e Krishtlindjes.

Nën shenjën e kryqit
Lexojmë në Librin e Zanafillës se “Hyji e vuri në provë Abrahamin”
(Zan 22, 1) kur Ai kërkoi që Abrahami t’ia flijonte djalin e vet të
vetëm. Por kjo provë ka qenë rast për ta forcuar Abrahamin në fe.
HESHTJA E HYJIT
Edhe heshtja e Hyjit e vë njeriun në provë, në mënyrë që ky tundohet
që të pyesë: “Ku është Hyji im?”
Dy çaste të rëndësishme që shënuan fillimin dhe mbarimin e jetës
tokësore të Jezusit janë edhe të karakterizuara nga “heshtja e Hyjit”.
Ku ishte Hyji kur Maria, në orët e fundit të shtatzënisë së saj, nuk
gjeti asnjë vend të hapur përveç shpellës? Dhe ku ishte Hyji kur
Jezusi, i varur mbi kryq, lëshoi atë britmë: “Hyji im, Hyji im, përse
hoqe dorë prej meje?” Por paradoksi i madh gjendet pikërisht këtu:
që në lakuriqësinë e foshnjës së Betlehemit dhe në lakuriqësinë e të
kryqëzuarit mbi Kalvar është dukur fuqia e Hyjit në të gjithë
madhështinë e saj.
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Në të dyja rastet, Maria ishte afër atij. Nuk tha asnjë fjalë. Por ishte
gruaja “kontemplative”, e cila, si e përshkruan ungjilltari Lukë, “i
mbante mend me kujdes të gjitha këto ngjarje dhe i shoshiste në
zemrën e vet” (Lk 2, 19). Në të dy rastet, Jezusi dhe Maria bashkohen
me më të vegjlit (ata që në Shkrimin e Shenjtë quhen anawim të
mënjanuar. Shoqëruesit e tyre janë të mënjanuar: në Betlehem janë
barinjtë, mbi Kalvar janë disa gra dhe një djalë me emër Gjon. Në të
dyja rastet, kemi Kishën embrionale të të varfërve, pa asnjë pushtet
përveç asaj që vjen nga dashuria e mishëruar dhe e flijuar.
DERA PËR NJË JETË TË RE
Një nga drejtorët e revistës Playboy, një revistë pornografike, në një
intervistë që i bënë para disa vitesh, është rrëfyer: “Në Playboy nuk
lejohet të flitet për fëmijë, burg, sëmundje, pleq.... Por mbi të gjitha
rreptësishtë ndalohet të flitet për vdekjen”. Biseda për vdekjen
pengon ata që duan ta gëzojnë jetën. Edhe ne mundohemi të
shmangim biseda të tilla dhe përdorim shumë “eufemizëm”: “Filani
ka ndërruar jetën”; dhe fëmijëve u themi: “Gjyshja ka ikur tek Zoti”.
Megjithatë feja e krishterë bën që të vlerësojmë vdekjen të ndriçuar
nga kryqi i Krishtit. Në fakt, sipas Ungjijve, çdo herë që Jezusi
parakallëzoi vdekjen a vet, atëherë paralajmëroi edhe ngjalljen. Ashtu
edhe kur, atë ditë të ngjalljes së tij, iu dëftua nxënësve të Emausit, u
tha: “A nuk u desh që Mesia t’i pësojë të gjitha e kështu të hyjë në
lavdinë e vet?” (Lk 24, 26). Por është sidomos Ungjilli i Gjonit që
nënvizon vdekjen e Krishtit si kalim për një jetë të re. Në fakt, Gjoni e
paraqet tregimin e larjes së këmbëve me fjalët: “Jezusi, duke ditur se
i erdhi koha të kalojë prej kësaj bote tek Ati. ”
Jezusi kishte folur për vetveten si Bariu i mirë i cili jep jetën e vet për
delet. “Askush nuk mund të ma marrë (jetën), por unë e jap prej
vetes” (10, 18). Në kopshtin e Gjetsemanit është ai që i afron ushtarët
dhe i pyet: “Kë kërkoni?
Nëse, pra, më kërkoni mua, lërini këta të
shkojnë”. Dhe kur Pilati i thotë: “A nuk e di se kam pushtet të liroj e
kam pushtet të kryqëzoj?”, Jezusi përgjigjet: “Kurrfarë pushteti s’do
të kishe mbi mua po të mos ishte dhënë prej së larti” (19, 10-11).
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Prandaj vdekja nuk ishte një ngjarje që Jezusi i duhej të pësojë, por
një vepër që ai pranoi vullnetarisht dhe me dashuri të plotë.
EKSPERIENCA E KRYQIT
Do të ishte mirë po të ishte jeta jonë gjithmonë pranverë, pa të
ftohtin e dimrit e pa nxehtësinë e verës. Do të ishte mirë po të kishim
mundësi të jetonim gjithmonë si në një parajsë tokësore. Por kjo
është një utopi. Dhe, në fakt, njeriu rritet nëpërmjet eksperiencës së
vuajtjes, jo vetëm nga pikëpamja shpirtërore, por edhe nga
pikëpamja psikologjike. Dietrich Bonhoeffer (një teolog luteran i
vrarë nga nazistët në moshën 39), në librin e tij Çmimi i
Dishepullatit, flet për krizën në kishën e asaj kohe, sepse shumë
kënaqen me “hir të lirë”, domethënë, sipas teologut, “hiri pa
dishepullatin, hiri pa eksperiencën e kryqit”, është “hir i lirë”, por i
pavlefshëm!
Si të krishterë, mos të harrojmë asnjëherë ato fjalë të Krishtit të
ngjallur: “A nuk u desh që Mesia t’i pësojë të gjitha e kështu të hyjë në
lavdinë e vet?” Krishti i ngjallur është ai që, në paraqitjet e tij, u
tregon shikuesve shenjat e gozhdëve, që t’i kujtojë se vetëm nëpër
eksperiencën e kryqit mund të arrihet tek ngadhënjimi i jetës së re.
Dhe vëzhguesit e kanë njohur pasi që i panë këto shenja.
Dhe në shumë mënyra ne bëjmë këtë eksperiencë të kryqit dhe të
vdekjes. Ashtu, për shembull, në luftën tonë kundër së keqes: vdesim
për vetveten kur u biem mohit veseve tona, kur durojmë të tjerët (që
mund të jenë shumë afër nesh: mund të jetë burri ose djali yt, mund
të jetë fqinji yt ...), kur durojmë dhimbjet ose sëmundjet tona. Nuk
mund ta shmangim kryqin..... por as mos të dëshpërohemi duke e
përballuar. Një shkrimtar amerikan tha: “Jeta është një mister që
duhet ta përjetojmë; nuk është një problem që duhet ta zgjidhim”. Po
ta pranojmë jetën si një problem, atëherë dëshpërohemi: kot
mundohemi ta zgjidhim. Ndërsa po ta pranojmë si një mister,
veçanërisht nën dritën e misterit të kryqit të Krishtit, atëherë e
gjejmë paqen nëpërmjet atij që tha: “Unë jam rruga, e vërteta dhe
jeta”.
301

Ngjallja e Krishtit
Çfarë do të thoshte një gazetar i sotëm, po të kishte shkuar tek varri
ku ishte varrosur kufoma e Jezusit dhe ta gjente bosh? Ndoshta se
dikush nga nxënësit e kishte fshehur që judenjtë të mendonin se, në
fakt, ishte ngjallur. Ose se dikush e kishte vjedhur kufomën për t’i
shitur organet. Mund të mendojë për shumë hipoteza të ndryshme.
Maria Magdalena shkon tek varri dhe mendon se dikush e ka marrë.
Pjetri shkon tek varri dhe nuk merr vesh çfarë ka ndodhur. Dy nxënës
të tjerë nga fshati i Emausit dëgjojnë se varri u gjet bosh, por janë të
dëshpëruar sepse ndihen të zhgënjyer.
Por nxënësi i dashur, Gjoni, sheh dhe kupton atë që asnjë gazetar nuk
mund të verejë dhe beson diçka që as Maria Magdalena, as apostulli
Pjetër, as nxënësit e Emausit nuk e kishin kuptuar. “Pa dhe besoi”. Pa
varrin bosh dhe besoi se Jezusi u ngjall.
Ditën e Parë të Javës
Ishte “dita e parë e javës” – dita e diel – dhe “në mëngjes, ende pa
dalë drita, erdhi Maria Magdalenë te varri”. Varri është vendi i
vdekjes, që hapet vetëm për të pranuar një kufomë dhe rihapet vetëm
për të përpirë një kufomë tjetër. Por tashti bëhet profecia e jetës.
Qysh atëherë, Kisha, për 20 shekuj, nuk ka pushuar së kremtuari
ditën e diel si ditën e ngjalljes. Është dita e krijimit të ri. Është dita që
na tregon se Zoti krijues, Zoti i natyrës, është më i fuqishëm se ligjet e
natyrës që Ai vetë ka krijuar.
Por ngjallja e Krishtit nuk është thjesht një ngjarje në të kaluarën që
ne përkujtojmë çdo vit, si kur përkujtojmë përvjetorin e shumë
ngjarjeve historike gjatë vitit. Ngjallja e Krishtit është ngjallja e atij
që, sipas fjalëve të Izaisë profet, ishte Qengji i pafajshëm, viktimë e
xhelozisë dhe e urrejtjes, njeri dhimbjesh, që mbi shpatullat e veta i
ngarkoi dhimbjet tona, por tani doli ngadhënjyes nga varri. Ngjallja e
Krishtit është aventura e atij që, para një viti, vdiq nën rrënojat e
tërmetit në Japoni. Është aventura e atij ose asaj që është viktima e
xhelozisë në shkollë apo në punë, sepse është person i drejtë. Është
aventura e atij që e urrejnë, sepse lufton korrupsionin dhe
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padrejtësinë. Për të gjithë këta, aventura e fundit nuk do të jetë
vdekja ose padrejtësia, por ngjallja në saje të ngjalljes së Krishtit.
Itinerari ynë
Dhe sot ne jemi të thirrur të bëjmë të njëjtin itinerar. Ndoshta, si
Maria Magdalenë dhe gratë e tjera, do të shkojmë tek varri duke
menduar se do ta gjejmë kufomën e Jezusit. Mund të shkojmë për të
treguar respektin tonë ndaj Jezusit, me lule në duart, ose me një qiri.
Por atje një engjëll do të na thotë, si u tha grave që kishin shkuar atje,
të mos kërkojmë mes të vdekurve atë që është i gjallë. Atje Jezusi pret
prej nesh të bëjmë një hap tjetër, duke shpallur besimin tonë në
ngjalljen e tij. Krishti u ngjall. U ngjall përnjëmend!
Në kulturën e sotme të vdekjes, që na ka bërë ekspertë si të vrasim
dhe të vetëvritemi, Kisha sot shpall Ungjillin e Jetës. Është Ungjilli që
shpall personin e Jezu Krishtit, ngadhënjyes mbi mëkatin dhe
vdekjen, i cili i ka “shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtet të
djallit”, si lexojmë në Veprat e Apostujve.
Ngjallja e Krishtit është tabelë që tregon rrugën për secilin prej nesh.
Është revolucioni që ka përcaktuar domethënien e historisë. Feja në
ngjalljen është mohimi më rrënjësor e çdo lloji materializmi. Ja pse
Shën Pali na thotë: “Nëse u ngjallët bashkë me Krishtin, kërkoni çka
është lart ...”
Porosia e Pashkëve
Bota po kalon nëpër kriza të tmerrshme financiare dhe politike dhe
krizën e nxehtësisë globale: janë kriza që mund të thellojnë edhe më
shumë problemin e varfërisë. Dhe në një situatë të tillë mund të
thuash: çfarë rëndësie mund të ketë historia e ngjalljes së Krishtit për
njeriun e sotëm, i rrethuar nga aq shumë pasiguri, padrejtësi,
tragjedi, dhimbje?
Ngjallja e Krishtit na kujton se dashuria është gjithmonë ngadhënjyese mbi urrejtjen. Në atë natë të errët, kur Jezusi varej mbi kryq
dhe pastaj u vendos në varr, fuqitë e errësirës mendonin se kishin
dalë fituese. Por kanë gabuar. Varri bosh u bë po dëshmitar i ngadhënjimit të dashurisë mbi urrejtjen. Jezusi vetë kishte parakallëzuar
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këtë, kur u tha apostujve: “Kur të lartësohem, do të tërheq tek unë të
gjithë njerëzit”.
Kur, para tridhjetë vitesh, as ishte e mundshme të përmendet emri i
Jezu Krishti, kur as ishte e mundshme të përgatisnin vezë për
Pashkët, armiqtë e Zotit menduan se e kishin varrosur njëherë e
përgjithmonë. A ka nevojë të bëj ndonjë koment? Shikoni ju vetë:
shikoni sa shumë pagëzohen çdo vit në festën e Pashkëve. Nuk kanë
vendosur të bëhen të krishterë, sepse kanë gjetur në besimin e
krishterë opiumin për jetën e tyre, por sepse kanë zbuluar në
mësimin e Krishtit bariun e duhur për shërimin e shpirtit, kanë
zbuluar në personin e Krishtit atë që nuk kishin zbuluar në asnjë
ideologji politike, domethënë atë të vërtetë që çon drejt jetës.

Nëntori
Nëntori është një muaj shumë interesant. Fillojmë muajin me një
festë të madhe: festa e të gjithë shenjtërve, ndërsa të nesërmen bëjmë
përkujtimin e të gjithë besimtarëve të vdekur. Më 1 nëntor, Kisha na
thotë: “Gëzohuni!” ndërsa të nesërmen na thotë: “Trishtohuni!”
Por, në fakt, nuk është ashtu. Dy ditët e para të nëntorit na kujtojnë
se jemi një Kishë e vetme që përmban tri faza: ne që ende jemi të
gjallë, “Kisha tokësore”, por të bashkuar me ata që janë në fazën e
pastrimit, para se të shohin Zotin ballë për ballë dhe që quhen “Kisha
purgatore”, si edhe të bashkuar me ata që gëzojnë fytyrën e Zotit dhe
që formojnë atë që quhet “Kisha qiellore”.
DITA E PARË E NËNTORIT jo vetëm na vë në praninë e të gjithë
shenjtërve, që një ditë ishin edhe ata shtegtarë mbi tokë si ne, por sot
janë në praninë e Perëndisë në lavdinë e amshuar. Kjo ditë na kujton
gjithashtu se të gjithë ne jemi të thirrur të bashkohemi me ta.
Domethënë, kjo festë na kujton se të gjithë ne besimtarët, në saje të
pagëzimit jemi të thirrur dhe të ftuar të bëhemi shenjtër. Nuk janë
vetëm priftërinjtë dhe murgeshat që janë të thirrur dhe kanë
mundësi, të bëhen shenjtër, por secili prej nesh që ka pranuar sakra304

mentin e pagëzimit, që ushqehet vazhdimisht me Fjalën dhe me
Korpin e Krishtit, që, edhe pse, nganjëherë ose shpeshherë, gabon
dhe largohet prej Zotit, ka gjithmonë mundësi të pajtohet me Zotin
nëpërmjet sakramentit të rrëfimit.
Thirrja për shenjtërimin na nxit të mos kënaqemi kurrë me çfarë
jemi, të mos kënaqemi kurrë me një jetë të krishterë mediokre, me
minimumin. Le të rritemi shpirtërisht! Të mos mbetemi si fëmijë në
jetën tonë të krishterë. Le të guxojmë të japim gjithmonë edhe një
hap përpara, ndoshta duke treguar më shumë dashuri ndaj personave
që nuk na dukeshin simpatikë... duke duruar më shumë burrin apo
gruan ose fëmijët... duke lënë pak më shumë kohë për Zotin në lutje...
duke përdorur më mirë kohën që kemi në dispozicionin tonë.
DITA E DYTË E NËNTORIT ka gjithashtu një qëllim të dyfishtë. Së
pari, na kujton se edhe ne duhet të përballojmë vdekjen kjo është e
sigurt! Së dyti, se me lutjet tona mund të ndërmjetësojmë për ata që
ende janë në gjendje pastrimi.
Ernst Bloch, një filozof marksist, në një shkrim të tij ka kujtuar sa
shumë habitej, kur ishte ende i ri, duke vërejtur sa njerëz që kishin
pozitë të lartë në parti, kur ishin në prag të vdekjes, fshehtazi
kërkonin të vizitoheshin nga një prift. Çdo njeri, në çdo kulturë, në
çdo kohë dhe në çdo besim ka ndier në brendësinë e vet se vdekja nuk
është kapitulli përfundimtar i aventurës së tij. Përkujtimi i të gjithë
besimtarëve të vdekur na nxit të jemi gjithmonë të përgatitur për atë
ditë kur do të takohemi me Jezu Krishtin, je më thjesht si Shpëtimtar,
por se si Gjyqtar.
Por përkujtimi i besimtarëve të vdekur na kujton se, me lutjet tona,
kemi mundësi të ndërmjetësojmë për të vdekurit, të cilët ende presin
çlirimin e tyre duke pritur shikimin e Zotit. Në Bibël lexojmë se në
kohën e Judës Makabe, gati dy shekuj para Jezusit, Juda dha urdhër
të kushtoheshin fli për të vdekurit, sepse jo vetëm besonte në jetën
pas vdekjes, por edhe ishte i bindur se me lutjet tona mund të
ndërhyjmë për faljen e mëkateve të të vdekurve.
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Jemi NJË KISHË. Ne që jemi ende të gjallë jemi shtegtarë drejt
atdheut tonë, që është në qiell. Sa mirë që Zoti na ka zbuluar këtë
mister dhe këtë të vërtetë! Të angazhohemi, pra, në këtë botë duke
jetuar sa më mirë, që një ditë të mund të marrim pjesë në lavdinë e
Krishtit të ngjallur.

Arti i lutjes
Lutja është art. Apostujt ishin të vetëdijshëm për këtë. Ja pse lexojmë
në ungjillin se pasi e kishin parë Jezusin të lutej, ata i thanë: “O Zot,
na mëso të lutemi!”
Në jetën time jam përpjekur të jem gjithmonë shumë afër njerëzve të
varfër dhe mund të them me ndershmëri se u jam shumë borxhli
atyre, sepse ishte pikërisht nëpërmjet këtyre njerëzve, më shumë se
nëpërmjet çdokujt tjetër, që kam thelluar edhe më shumë dijen mbi
artin e lutjes.
Në të vërtetë, eksperienca e lypjes na ndërgjegjëson për nevojat e tyre
dhe mënyrat me të cilat ata luten, këto më kanë ndihmuar të
reflektoj.
Së pari, pse ata vijnë tek ne, priftërinj dhe rregulltarë/e? Thjesht,
sepse e dinë që dyert dhe zemrat tona janë gjithmonë të hapura për
ta, sepse jemi të ndjeshëm ndaj nevojave të tyre. Me fjalë të tjera,
vijnë tek ne sepse besojnë tek ne.
Së dyti, ata nuk heqin dorë lehtësisht edhe nëse përgjigjja jonë e parë
ishte: “Nuk mund të të ndihmoj!” Ata vazhdojnë të këmbëngulin,
derisa marrin pak ndihmë të cilën e kanë kërkuar.
Së treti, shumë prej tyre nuk kanë turp të lypin. Ata janë të detyruar
ta bëjnë, sepse kanë shumë nevojë. Por nëse ata druhen ta bëjnë këtë
personalisht, çfarë bëjnë? Ata dërgojnë fëmijët e tyre. Ndoshta kjo
është një nga arsyet pse Zoti ynë na nxit të bëhemi si fëmijët e vegjël:
fëmijët janë më shumë të vetëdijshëm për pafuqinë e tyre, kur
nevojitet ndihmë, e kështu nuk janë të ndrojtur. Ata janë duarbosh.
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Tani këto janë arsyet pse kam thënë se lutja është një art dhe se
lypësit më kanë ndihmuar të rritem në artin e lutjes. Pse i kërkojmë
Hyjit në lutje? Saktësisht sepse besojmë në Të, jemi të bindur se Ai
është pranë secilit prej nesh dhe për dashurinë e Tij atërore. Disa
filozofë, si Aristoteli, nuk mund të ëndërronin kurrë për një Hyj i cili i
qëndron afër njerëzimit. Për ta, Hyji është tërësisht transcendent; si
është e mundur që një qenie e pakufishme të preket nga një vështirësi
e brishtësisë njerëzore? Por ky nuk është Zoti i Biblës, Zoti i cili e
zbuloi Vetveten si një Atë i dashur. Gjithashtu, Jezusi do të na
drejtojë tek ai me të njëjtin kumbim. Apostujt e panë Jezusin duke u
lutur dhe i kërkuan: “Na mëso të lutemi!” Jezusi u përgjigjet duke u
mësuar atyre një lutje e cila i drejtohet Hyjit si “Atë”, e cila këtu
përkthen fjalën Aramaike “Abba”, një fjalë që është më e
përshtatshme të përkthehet me fjalën “baba”. “Abba” është një fjalë
shumë e njohur me të cilën një fëmijë Hebre do t’i drejtohej të atit.
Kështu që lutja krijon një marrëdhënie të veçantë me Hyjin si një Atë
i dashur. Jezusi vazhdon ta theksojë këtë lloj marrëdhënieje kur
thotë: “Cili prej jush që është baba, po i lypi djali peshk, në vend të
peshkut do t’i japë gjarpër? Ose, nëse i lyp vezë, do t’i japë akrep?”
Një pikë tjetër, përsa i përket lutjes, është fakti se është një ushtrim
mbi besimin. Por nuk bëhet fjalë për një besim abstrakt; është një
besim ekzistencial, i cili kërkon përqëndrim në lutje dhe një
angazhim për t’u lutur. Sërish, në ungjill Jezusi thekson nevojë për
t’u lutur duke treguar shëmbëlltyrën e njeriut, i cili shkon tek miku i
tij në mes të natës, me këmbëngulje duke kërkuar tri bukë. Mesazhi
që përcjell kjo shëmbëlltyrë është se lutja është e efektshme. Për
shumë vjet shën Monika u lut dhe derdhi shumë lot, duke dëshiruar
kthimin e djalit të saj, Augustinit. Këto lutje u dëgjuan, por kaluan
shumë vjet para se ajo të shihte frytin e lotëve të saj. Por ajo kurrë
nuk hoqi dorë. Këmbëngulja në lutje shpreh besimin tonë në
efektshmërinë e lutjes.
Dhe lutja duhet të shoqërohet gjithmonë me një qëndrim të thjeshtë e
të përulur. Ishte pikërisht përulja e tagrambledhësit, i cili hyri në
tempull krejt i vetëdijshëm për nevojën e domosdoshme që kishte për
mëshirën e Hyjit, që e udhëhoqi drejt kthimit të tij. Kështu që, pikë307

risht kur kemi thjeshtësinë e një fëmije, i cili është i vetëdijshëm se
nuk është i vetëkënaqur, atëherë mund të mësojmë të lutemi. Duhet
t’i afrohemi Hyjit duarbosh. Po, dhuratat e Hyjit janë për duarboshët.
Nëse ato janë të mbushura me zhavorrë, nuk lëmë hapësirë për
dhuratat e Tij.
Në Librin e Zanafillës kemi shembullin e Abrahamit, i cili me
thjeshtësi, por edhe me shumë familjaritet hyn në dialog me Hyjin
duke ndërmjetësuar për njerëzit e Sodomës dhe Gomorrës. Vetë
Abrahami e pranon se po fliste me shumë guxim me Hyjin, ndonëse
tha: “Unë jam vetëm pluhur dhe hir”. Kjo na kujton dy figurat e
mëdha të Besëlidhjes së Vjetër, të cilët guxuan të flisnin me Hyjin me
të njëjtin guxim, familjaritet dhe çiltërsi: Moisiu dhe Jeremia. Lutja
na hap ndaj Hyjit në një mënyrë që na lejon të flasim me shumë
familjaritet me Të.
Megjithatë, lutja nuk është thjesht lypëse; është gjithashtu lavdërim,
falënderim dhe kërkim faljeje. Kur flas me fëmijët për llojet e
ndryshme të lutjes e gjej shumë të thjeshtë t’ua shpjegoj këtë duke iu
referuar katër fjalëve: “Përshëndetje”, “Të lutem”, “Faleminderit” dhe
“Më fal”. Lutja nuk është vetëm “Të lutem”, është gjithashtu
“Përshëndetje”, “Faleminderit” dhe “Më fal”. Ja, pra, pse lutjet e Hyjit
përfshijnë jo vetëm fjalët “na jep bukën tonë të përditshme”, por edhe
thirrjet “u shenjtëroftë emri yt, ardhtë mbretëria jote.. Na i fal fajet
tona”.
Shembulli i Jezusit i inkurajon apostujt të kthehen tek ai dhe ta
pyesin: “Të lutem, na mëso të lutemi! Por si lutemi ne? Lutemi si
Abrahami apo Moisiu, apo Jeremia? Lutemi si Jezusi?
Ne mund të lutemi në një mënyrë që edhe të tjerët të tërhiqen nga
shembulli ynë për t’u kthyer tek Hyji me një besim si të një fëmije,
duke iu drejtuar Atij me fjalët: “Ati Ynë!”
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Zoja Mari,
shenjë shprese për jetën e familjes
Kur për disa ditë qielli është i vranët, shiu nuk pushon, fryn erë e
fortë, balta e mbulon faqen e rrugës dhe mezi guxojmë të dalim nga
shtëpia, ne ruajmë shpresën se së shpejti do të dalë dielli. Kur në
jetën tonë përballojmë disa probleme dhe vuajtje, mbrohemi nga
dëshpërimi duke ruajtur shpresën se problemet do të kalojnë e jeta
do të kthehet tek normaliteti. Është shpresa që na jep fuqi dhe kurajë
në çaste të vështira të jetës; është shpresa që na shtyn drejt një të
ardhmeje më të mirë.
Atëherë mund të kuptojmë pse, në lutjen ‘Të falemi, Mbretëreshë!’,
ne e thërrasim Marinë me titujt: “jeta, ëmbëlsimi dhe shpresa jonë”.
Dhe, duke pasur parasysh mësimin e Besëlidhjes së Re për sa i përket
Marisë, mund të kuptojmë gjithashtu pse Maria është shenjë shprese
për familjet tona.
Mos të mendojmë se jeta e Marisë ka qenë një parajsë tokësore. Edhe
ajo, si të gjithë ne, ka përjetuar ankthin dhe dhimbjen. Madje ka
merituar titullin Mater dolorosa – Nënë dhimbjesh. Kur, përpara
engjëllit, i është përgjigjur “po” thirrjes së Zotit, ajo ka pranuar të
përballonte të gjitha sfidat dhe rreziqet që përfshinte kjo thirrje.
Sa e dhimbshme ka qenë eksperienca e saj në Betlehem, kur, në orët
e fundit të shtatëzanisë së saj, nuk gjeti vend ku ta lindë djalin e vet!
Ishte rast gëzimi dita kur ajo, bashkë me Jozefin, e kushtoi Jezusin,
dyzetditësh, në tempullin e Jeruzalemit; por ishte pikërisht në këtë
rast që ajo e dëgjoi parakallëzimin e Simonit, se Jezusi “do të jetë
shenjë, të cilën njerëzit do ta kundërshtojnë, edhe ty vetë një shpatë
do ta shporojë shpirtin”. E në fakt, Jezusi ishte akoma fëmijë kur
ishte kërkuar për t’u vrarë nga Herodi, e Maria dhe Jozefi ishin të
detyruar të shkonin në mërgim, në Egjipt, për ta shpëtuar.
Gjithashtu, ishte e vështirë për të të kuptonte fjalën e Jezusit,
dymbëdhjetëvjeçar: “Më duhet të merrem me punët e Atit tim”, pasi
që ajo, bashkë me Jozefin, të dy të pikëlluar, e kishin kërkuar për tri
ditë dhe e gjetën në tempullin e Jeruzalemit.
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Por prova më e madhe dhe më e dhimbshme për jetën e saj ishte
momenti kur e shihte Jezusin të dënuar për vdekje, të frushkulluar, të
kurorëzuar me ferra, të kryqëzuar, kinse ishte një kriminel i madh! E,
megjithatë, ajo qëndronte atje, afër kryqit të tij, plot kurajë.
Sa shumë prindër kanë përjetuar të njëjtë eksperiencë si Maria! Dhe
Maria ka një fjalë për të gjithë këta: “Mos kini frikë! Kini shpresë!”
Maria vetë bëhet shpresë për ata, për të gjithë ne.
Ajo, e cila lindi dhe ka jetuar brenda një familjeje dhe ishte vetë e
martuar dhe nënë, sot është nëna e familjes së madhe të mbarë
njerëzimit. Në jetën e saj, ajo pranoi të quhej dhe të bëhej
“shërbëtorja e Zotit”. E fortë në besimin e saj në Zotin e historisë, ajo
përballonte të gjitha sfidat dhe dhimbjet me shpresë të fortë, sepse, si
thotë Shën Pali, “Hyji në gjithçka bashkëpunon me ata që e duan”
(Rom 8, 28).

Dashuria mund të ndryshojë botën
Asnjë i krishterë nuk ka të drejtë të thotë sikurse Kaini, “Unë nuk jam
roja i vëllait tim”. Dashuria e krishterë është solidariteti në veprim.
Ne nuk jemi indiferentë. Ne duhet të kujdesemi për njëri-tjetrin.
Dashuria e krishterë është e bazuar në dy të vërteta të krishtera
themelore. E para, e vërteta se njeriu u krijua në shëmbëllim dhe
përngjasim të Hyjit dhe prandaj besimtari mund të shohë
shëmbëllimin e Hyjit në fytyrën e çdo njeriu, pavarësisht nga ngjyra e
tij, raca, gjendja shoqërore apo feja. E dyta e vërteta se Biri i Hyjit
mori mbi vete natyrën tonë njerëzore dhe kështu mishërimi i Birit të
Hyjit është në themel të vëllazërisë sonë. Dhe ai aq shumë u bë pjesë
e natyrës njerëzore, saqë mundi të thotë që çfarëdo gjëje që i bëni
dikujt në nevojë, ne ia kemi bërë atij. Kjo është dashuria që mund të
shndërrojë shoqërinë.
Shumë mendimtarë dhe heronj të mëdhenj përgjatë historisë kanë
ëndërruar t’i japin historisë një fillim të ri. Në shekullin e
tetëmbëdhjetë, Napoleoni me sloganin: Liberté (liri), Egalité (barazi),
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Fraternité (vëllazëri) kujtoi se po ndërtonte një Evropë të re. Por jo!
Karl Marksi në shekullin e nënëtëmbëdhjetë kujtoi se Manifesti
Komunist dhe lufta e proletariatit do të ishin themelet për një shoqëri
më të drejtë ku secili do të ishte i barabartë me të tjerët. Por kjo ishte
larg nga e vërteta. Në shekullin e njëzetë, Francis Fukuyama
parashikoi “fundin e historisë” dhe kujtoi se, me rënien e ideologjive
të mëdha politike edhe si pasojë e konflikteve ideologjike, bota po
hynte në një fazë të re, në një ardhme të amullt, por paqësore. Por,
pak më pas, ai vetë konstatoi se kjo paskësh qenë vetëm një dëshirë e
kotë.
Si një i ri, unë kam ndarë idetë e rinisë, e cila, në vitet 60, po reagonte
ndaj status quo-s së shoqërisë bashkëkohore. Mbaj mend Beatniks
dhe modeli i jetës së tyre interesante larg nga rrëmuja e qyteteve; stili
i jetës së tyre ishte një mesazh i qartë për shoqërinë. Mbaj mend
revoltat e studentëve në shumë qytete të Evropës, në vitin 1968.
Gjithashtu, unë ndaja bashkë me ta ëndrrat e tyre në atë kohë. Edhe
unë mendova se shoqëria kishte shumë nevojë për një ndryshim
rrënjësor në strukturat e saj. Por unë mendoj se çka bota ka kaluar,
veçanërisht gjatë 20 viteve të fundit, krijon në ne bindjen se kjo është
larg nga e vërteta.
Ajo për çka bota ka nevojë nuk është një ndryshim i strukturave, por
një ndryshim i zemrave. Dhe vetëm dashuria mund të ndryshojë
zemrat. Ky vit është shpallur si viti i luftës kundërt varfërisë. Por,
gjithashtu, ky është edhe viti në të cilin përkujtohet 100-vjetori i një
personi të madh shtatimët, me emrin nënë Tereza, e cila është me
origjinë shqiptare. Nëse Ungjilli i saj i jetës do të ishte pranuar me të
njëjtin zell dhe entuziazëm, sikurse është pranuar ungjilli i
konsumizmit, ndoshta, bota do të kishte qenë sot në një gjendje më të
denjë për jetën e njeriut.
Sloganet e shoqërisë së shekullarizuar, sipas Harvey Cox, janë:
dashuri, vëllazëri, solidaritet, paqe, drejtësi, dinjitet njerëzor, të
drejta njerëzore etj., të cilat, gjithnjë sipas vetë Cox-it, janë vlera me
bazë të krishterë. Por ato mbeten thjesht slogane dhe kurrë nuk do të
mund të jenë konkrete dhe vlera udhëzuese po të mos frymëzohen
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nga ai besim që na ndriçon ne në mënyrë që të shohim fytyrën e Zotit
në fytyrën e çdo njeriu. Kjo është arsyeja pse Nënë Tereza i tronditi
themelet e shoqërisë së anonimitetit. Askush nuk mund të pyesë çfarë
bënte pa pyetur, gjithashtu, se përse e bënte. Dhe kjo gjë e dallon
dashurinë e krishterë nga filantropia.
Më bie ndër mend një këngë që ishte shumë popullore në fëmijërinë
time (është kënduar prej Perry Como-s): Love makes the world go
round (dashuria e bën botën të vijë rrotull). Qoftë gjithmonë dashuria
jonë shprehja e bindjes sonë të thellë që vetëm dashuria mund ta
ndryshojë botën.

Dhëmbshuria dhe drejtësia shoqërore
Në një nga tekstet më të bukura që, në Besëlidhjen e Vjetër, flitet për
dashurinë ndaj të afërmit, Hyji rreptësisht na tërheq vëmendjen që të
mos shfrytëzojmë as mos të shtypim të huajin, vejushën, jetimin dhe
të varfrin (Dal 20-26). Sa mirë u tingëllon kjo fjalë atyre që ndihen të
mënjanuar në shoqëri! Sa ngushëlluese është për ta të lexojnë këto
fjalë, që na e paraqesin Hyjin si mbrojtësin e të braktisurve!
I jemi shumë mirënjohës Ungjilltarit Lukë, i cili në Ungjillin e tij, na
ka treguar dy shëmbëlltyrat më të bukura që dolën nga goja e Jezusit:
atë të djalit plëngprishës dhe atë të Samaritanit të mirë. Në fund të
kësaj shëmbëlltyre, Jezusi pyet atë mësues të ligjit: “Cili prej këtyre të
treve, të thotë mendja, u dëftua i afërmi i atij njeriu që ra ndër cuba?”
Dhe ai iu përgjigj: “Ai që pati mëshirë për të!”
Mëshira sot është një virtyt në krizë. Së pari, sepse ka humbur
ndjenja e mëkatit, e, prandaj, as e ndiejmë nevojën për mëshirën e
Hyjit. Përveç kësaj, njeriu mendon se është krejt autonom, aq sa nuk
ndien nevojë për shëlbim: është i vetëmjaftueshëm. Por, ndoshta,
shkaku kryesor i kësaj krize është një theksim i tepruar mbi të drejtat,
aq sa as guxojmë të flasim për mëshirë dhe falje. Para shumë vitesh
Charlie Chaplin,në filmin Diktatori i Madh (Great Dictator) tha: Ne
mendojmë tepër shumë, por ndiejmë shumë pak. Një shoqëri e
ndërtuar vetëm mbi ligjin dhe të drejtat është një shoqëri pa shpirt.
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Papa Benedikti XVI na kujtoi se “dëshmia e dashurisë së Krishtit,
nëpërmjet veprave të drejtësisë, paqes dhe të zhvillimit, është pjesë e
ungjillëzimit”. Në fakt, që nga koha e apostujve, Kisha ishte e bindur
për këtë mision. Letra e Shën Jakobit është kod i drejtësisë dhe jehon
porosinë e profetit Amos, profeti i madh i drejtësisë shoqërore. Po të
kishte lexuar shkrimet e Amosit, e Shën Jakobit dhe e të Etërve të
shenjtë, si të Gjon Gojartit, Karl Marx-i sigurisht do të kishte qenë më
i kujdesshëm para se të kishte shpallur besimin si “opiumi i popullit”.
Paqja e shpallur nga besimi i krishterë nuk është inerci, as është
pranimi i verbër i një rendi të padrejtë. “Nëse e do paqen, angazhohu
për drejtësi” – tha Papa Gjon Pali II.
Fatkeqësisht, sot zhvillimi përkufizohet nga numrat. Shikoni, për
shembull, Indeksin e Zhvillimit Njerëzor, ku kriteret për të matur sa
është zhvilluar një komb janë: mosha mesatare e të vdekurve (= sa
vjet të jetës), analfabetizmi (= sa vjet shkollimi) dhe produkti per
capita (= sa lekë fiton).
Më lejoni të citoj një vajtim të bërë nga Jacques-Yves Cousteau: “Pse
flasim për efektshmëri? Për t’u mburrur për pasurinë e një të pestës
së popullsisë dhe për varfërinë e katër të pestës së njerëzve të tjerë?
Flasim për efektshmëri, për ta shtuar papunësinë, për të krijuar
milionat e të varfërve dhe të të braktisurve në vendet e pasura, për të
harxhuar pasuri në vendet tona, të cilat mungojnë në vende të tjera?
Flasim për efektshmëri, për t’u paraqitur të rinjve një ideal të vetëm:
të bëhen të pasur? Në qoftë se ekonomia e tregut të lirë nuk
kontrollohet rreptësisht dhe nuk i nënshtrohet një sistemi të ri të
vlerave morale, do të bëhet aq mizore, sa që do të vrasë me më shumë
egërsi, sesa ligji i xhunglës, që ne vetë e kishim dënuar”.
Si të krishterë, ne urojmë që në programet politike dhe shoqërore të
jemi gjithmonë të ndriçuar nga besimi ynë, i cili tregon shumë qartë
dinjitetin e pazëvendësueshëm të njeriut. Ne besojmë jo vetëm që
njeriu është krijuar në përngjasimin e Hyjit, por edhe se Biri i Hyjit u
bë njeri, pranoi natyrën tonë njerëzore, hyri në historinë tonë, në këtë
shekull plot me lot. Kjo nuk është mitologji. Është një e vërtetë
historike. Dhe nga ai çast, kur bota ka dëgjuar dënesën e asaj
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foshnjeje të Betlehemit, njeriu ka gjetur një themel të ri vëllazërie dhe
solidariteti, në mënyrë që të mund të shohim fytyrën e Krishtit në
fytyrën e çdo lypësi, të çdo të sëmuri, të çdo të huaji, të çdo të
burgosuri. Ai na kujton vazhdimisht: “Çkado bëtë për njërin ndër
këta vëllezërit e mi më të vegjël, e bëtë për mua”.

Mëshira dhe matja e suksesit
Kënga e Marisë në shtëpinë e Elizabetës – sigurisht shumë lexues e
dinë përmendsh – është jo vetëm një këngë në të cilën Zoja Mari e
lavdëron dhe e falënderon Hyjin. Është një program drejtësie
shoqërore që ka frymëzuar shumë lëvizje me shpirt të krishterë për
mbrojtjen e të mënjanuarve, e të varfërve, e viktimave të padrejtësisë.
Maria e lavdëroi Hyjin, i cili “i rrëzoi princat prej froneve të tyre dhe i
lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanin,
e të pasurit i nisi duarthatë”. Për Marinë ky nuk ishte një program
politik, por një program jete i cili, prapëseprapë, duhet të ngjallë
programet politike me frymëzime të krishtera.
Mëshira dhe Drejtësia Shoqërore
Në një nga tekstet më të bukura që, në Besëlidhjen e Vjetër, flasin për
dashurinë ndaj të tjerëve, Hyji qorton shumë fortë popullin: “Mos e
shfrytëzo as mos e shtyp të huajin.... Mos e dëmtoni vejushën as
bonjakun.... Nëse do t’i huani para ndokujt prej skamnorëve mos i
merrni kamatë” (Dal. 22, 20-26). Sa bukur u tingëllon ky mesazh të
mënjanuarve në shoqëri! Sa të ngushëlluar ndihen kur lexojnë fjalë të
tilla, që tregojnë sa afër është Zoti me të mënjanuarit: të huajt,
vejushat, jetimët, të varfrit!
Duhet të ndihemi shumë mirënjohës ndaj Shën Lukës, i cili, në
Ungjillin e tij (me të drejtë i quajtur “Ungjilli i mëshirës”), ka
regjistruar dy shëmbëlltyrat më të bukura që dolën nga goja e Jezusit:
shëmbëlltyrën e djalit plëngprishës dhe atë të Samaritanit të mirë.
Një mësues i ligjit e pyeti Jezusin: “Kush është i afërmi im?” Dhe pasi
kishte mbaruar me shëmbëlltyrën e Samaritanit të mirë, Jezusi e
pyeti atë mësues: “Cili prej këtyre të treve, të thotë mendja, u dëftua i
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afërmi i atij njeriu që ra ndër cuba?” Dhe mësuesi iu përgjigj: “Ai që
pati mëshirë për të!”
Mëshira sot është një virtyt në krizë. Së pari, sepse njeriu po humb
ndjenjën e mëkatit, e prandaj as ndien nevojë për mëshirën e Hyjit.
Përveç kësaj, ai ndihet aq i pavarur, saqë as e ndien nevojën të
shëlbohet: është vetëmjaftues. Një arsye tjetër është fakti se flasim
shumë tepër për të drejtat, saqë nuk guxojmë të flasim për mëshirën
dhe faljen. Tashmë para shumë vitesh, Charlie Chaplin-i, në filmin
interesant “The Great Dictator”, tha: We think too much, but we feel
too little (Mendojmë shumë, por ndiejmë pak). Dhe sot kemi krijuar
forma të reja legalizmi, që po ndërtojnë një shoqëri anonime. Një
shoqëri e themeluar vetëm mbi ligjin dhe të drejtat është një shoqëri
pa shpirt.
Në Enciklikën “Caritas in Veritate” Papa Benedikti XVI thotë se
ungjillëzimi përfshin dëshminë e dashurisë së Krishtit nëpërmjet
veprave drejtësie, paqeje dhe zhvillimi. Kisha ka qenë gjithmonë e
bindur se kjo bën pjesë në misionin e saj. Letra e Shën Jakobit është
një kod drejtësie dhe jehon mesazhin e profet Amozit. Amozi ishte
profet i madh drejtësie shoqërore. Karl Marx, po të ishte familjar me
shkrimet e Amozit dhe të Jakobit, dhe të një shkrimtari të krishterë si
Shën Gjon Gojarti, ndoshta s’do të kishte folur për besimin si “opiumi
i popullit”. Paqja që shpall Kisha nuk është inerci, as pranim i verbër i
një situate konkrete të padrejtë. Siç thoshte Papa Gjon Pali II: “Nëse
e do paqen, angazhohu për drejtësi”.
Parimi: “Kisha nuk duhet të ndërhyjë në çështjet politike” është i
drejtë në kuptimin se politika është relativisht autonome, ndërsa
mësimi dhe misioni i Kishës nuk është lidhur me asnjë ideologji
politike. Por ai parim nuk do të thotë se Kisha duhet të mbetet
indiferente në çështjet shoqërore. Kur Jezusi tha: “Jepni Cezarit çka i
përket Cezarit e jepni Hyjit çka i përket Hyjit”, Ai po i jepte Kishës atë
liri të plotë për të ushtruar misionin e vet pikërisht duke e ndarë nga
pushteti politik. Por është detyra e Kishës ta denoncojë mëkatin
shoqëror: padrejtësinë, diskriminim, korrupsion dhe çdo gjë që çon
drejt injorancës, skamjes, papunësisë etj.
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Matja e Progresit
Në “Caritas in Veritate” Papa Benedikti thekson se zhvillimi autentik
përmban tërë personin njerëzor. Fatkeqësisht, mentaliteti i sotshëm
kufizon zhvillimin për numrat dhe teknikën. Kriteri për të matur
vlerën e personit dhe të shoqërisë është numri. Shikoni, për
shembull, Indeksin e Zhvillimit Njerëzor. Sipas tij, kriteret sa është
zhvilluar një shoqëri janë: mosha mesatare e vdekjeve (d.m.th. sa vite
jeton një njeri), analfabetizmi (d.m.th. sa vite shkollimi) dhe produkti
për kapital (d.m.th. sa para fiton).
Natyrisht, sipas këtyre kritereve kombet më të zhvilluara janë kombet
perëndimore, ato më të pasura.... pa konsideruar vlerat morale, siç
janë besnikëria, solidariteti, dashuria dhe pa përmendur faktorët
negativë, siç janë korrupsioni, kriminaliteti, vetëvrasjet, droga,
abuzimet seksuale etj.
Para shumë vitesh Jacques-Yves Cousteau tha: “Pse flasim për
efektshmëri? Për t’u krenuar për pasurinë e njërit prej çdo pesë të
popullsisë dhe për varfërinë e katër prej çdo pesë? Për t’i favorizuar
spekulatorët e sotshëm? Për të rritur papunësinë dhe për të shtuar
miliona të varfër në kombet më të pasura? Për të harxhuar e për të
hedhur poshtë shkathtësitë tona që janë të dobishme për kombe të
tjera? Flasim për efektshmëri për t’u ofruar të rinjve tanë një ideal të
vetëm: që të pasurohen në kohë më të shkurtër?” Dhe pastaj shtoi:
“Përderisa ekonomia e tregut të lirë nuk do të kontrollohet dhe nuk
do t’i nënshtrohet një sistemi të ri me vlera morale, do të bëhet aq
mizore, saqë do të vrasë me të njëjtën masë si ‘ligji i xhunglës’ që ne
vetë e kemi denoncuar.”
Si të krishterë, ne urojmë që në programet politike dhe shoqërore të
jemi gjithmonë të ndriçuar nga parimet e krishtera, që tregojnë qartë
dinjitetin e pazëvendësueshëm të njeriut. Ne jo vetëm besojmë se
njeriu u krijua në përngjasimin e Hyjit; besojmë edhe se Biri i Hyjit u
bë njeri, mori natyrën tonë, hyri në historinë tonë. Kjo nuk është
mitologji. Është një e vërtetë historike. Nga çasti kur bota dëgjoi
dënesën e foshnjës së Betlehemit, njeriu gjeti themele të reja
vëllazërie dhe solidariteti, në mënyrë që mund të shohim fytyrën e
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Krishtit në fytyrën e çdo lypësi, e çdo të sëmuri, e çdo të huaji, e çdo
të burgosuri. Ai na kujton: “Çka keni bërë me njërin prej këtyre më të
vegjëlve të mi, e keni bërë me mua”.
Këtu kemi diçka që politika, vetëm, nuk mund të na e japë. Na e jep
vetëm feja dhe praktika e besimit. Pas Luftës së Dytë Botërore janë
krijuar shumë institucione ndërkombëtare me qëllim që të krijojnë
më shumë drejtësi dhe solidaritet, janë shkruar shumë deklarata mbi
të drejtat e njeriut, të grave, të fëmijëve, të emigrantëve etj. A mund
të themi se këto deklarata kanë krijuar një shoqëri më njerëzore?
Assesi!
Forma të reja të Intolerancës
Ankesat që ka shprehur Jacques-Yves Cousteau rreth efektshmërisë a
nuk vlejnë edhe për pluralizmin? A nuk është ironi që pluralizmi, nga
i cili shpresonim më shumë tolerancë, ka hapur dyert për forma të
reja racizmi, luftëra etnike dhe intolerance? Mjaft të përmendim
luftërat në Ballkan. Sot jemi më të vetëdijshëm për të drejtat e
minoriteteve. Asnjeri nuk mund të pretendojë që shumica të
imponojë idetë dhe stilin e jetës së saj mbi pakicat. Por a nuk është e
vërtetë që nganjëherë po harrojmë se edhe shumica ka të drejtat e
veta? A nuk është e vërtetë se shpeshherë sot po ndodh që disa
minoritete po imponojnë idetë dhe stilet e tyre mbi shumicën? A nuk
është ky rasti i LGBT-së, për shembull? A ishte mirë kur Gjykata
Evropiane vendosi – një vendim që pastaj u revokua – që kryqi të
hiqet nga klasat e shkollave në vende të krishtera që mos të fyejnë
ndjenjat e minoriteteve jo të krishtera? A ishte mirë që Bashkimi
Evropian pranoi që kultura e saj kishte rrënjë heleniste dhe romake,
ndërsa kishte turp të pranonte se kishte gjithashtu rrënjë të
krishtera? A mund të mohojmë historinë dhe trashëgiminë tonë?
Francis Fukuyama në 1989 ka botuar shkrimin e tij The End of
History në të cilin shprehet se tani, me rënien e ideologjive që kishin
përçarë njerëzimin, u shfaq një ylber paqeje. Por pas pak vuri re se
kishte gabuar dhe në 1995 botoi një libër tjetër, Trust, ku shprehu
shqetësimin e tij për rritjen e kriminalitetit dhe të luftërave
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ndërracore dhe tregoi rolin e veçantë të atyre që ai i quajti “virtyte
shoqërore”, të cilat, sipas tij, e bëjnë të mundshme jetën e bashkësive.
Sa ideologji të ndryshme janë paraqitur në shekullin e njëzet, që
dhanë përshtypje se ishin “mesianizma” apo eskatologji tokësore, po
që në fakt ishin vetëm një iluzion! Politika mund t’i ndryshojë
strukturat, por është vetëm besimi që mund t’i ndryshojë zemrat.
Jonathan Sacks, Rabbi kryesor i Commonwealth-it Britanik, ka
shkruar: “Politikanët kanë pushtet, por besimet kanë diçka më të
fortë: kanë ndikim. Politikanët lëvizin pjesët mbi dërrasën e shahut.
Besimi ndryshon jetët. Paqja mund të firmoset mbi tryezën e
konferencës, por nëse nuk rritet në zemrat dhe në mendjet e popullit,
nuk mund të zgjasë. Madje as mund të fillojë!”
Me shumë arsye, Papa Pali VI ka pohuar se shkaku kryesor i
nënzhvillimit është mungesa e vëllazërisë mes popujve. Është e
vërtetë se politika mund të përmirësojë sistemet e drejtësisë dhe
ruajtjen e të drejtave njerëzore, por vetëm revolucioni i dashurisë, i
përuruar nga Krishti, mund të krijojë vëllazëri, dhembshuri dhe falje.
Dua të mbaroj duke cituar Enciklikën Populorum Progressio të Palit
VI: “S’ka humanizëm të vërtetë përveç atij që i është hapur Hyjit”.
Pastaj, duke cituar teologun Henri de Lubac, vazhdon: “Njeriu mund
ta ndërtojë botën pa Hyjin, por në këtë rast do ta ndërtonte për
shkatërrimin e vet. Një humanizëm i mbyllur Transhendencës është
një humanizëm çnjerëzor”.

Promovimi njerëzor
Të rikujtojmë “Caritas in Veritate”
Para pesë vitesh, e pikërisht më 29 qershor 2009, Papa Benedikti
XVI botoi letrën enciklike “Caritas in Veritate”. Dëshiroj të ndaj me ju
disa reflektime mbi promovimin njerëzor, sipas kësaj letre enciklike.
Kisha, thotë Papa Benedikti, nuk mund të japë zgjidhje teknike për
problemet shoqërore, as përpiqet të ndërhyjë në politikën e shteteve
(n. 9). Megjithatë, e udhëhequr nga doktrina e Krishtit, me doktrinën
318

e saj shoqërore, Kisha mund të ndriçojë politikën për sa i përket
promovimit njerëzor (siç kishin mësuar edhe Pali VI dhe Gjon Pali II
në shumë dokumente të tyre). “Caritas in Veritate” thotë se “dashuria
është rrugë kryesore e doktrinës shoqërore të Kishës” (2). Bëhet fjalë
për atë dashuri “të marrë dhe të dhuruar” nga Zoti (5). Kjo dashuri “i
jep vlerë teologale dhe shpëtimtare çdo angazhimi të drejtësisë në
botë” (6).
“Caritas in Veritate” vë në dukje se vepra ekonomike është lidhur me
tema themelore të doktrinës shoqërore të Kishës, për sa u përket
dinjitetit të personit njerëzor, solidaritetit, subsidiaritetit, të mirës së
përbashkët. Kështu, thekson se personi njerëzor duhet të jetë në
qendër të çdo plani për zhvillim. “Kapitali i parë që duhet mbikëqyrur
dhe fuqizuar është njeriu, personi, në tërësinë e tij” (25). “Çështja
shoqërore është bërë rrënjësisht çështje antropologjike” (75).
Zhvillimi, që të jetë zhvillim i vërtetë, duhet të bëjë të rritet njeriu në
tërësinë e vet. Prandaj enciklika flet për ambientin, tregun,
globalizimin, çështjen etike, jetën, kulturën... domethënë për fushat e
ndryshme në të cilat njeriu zbaton aktivitetin e vet. Në mënyrë të
veçantë duhet të përmendim referimin e Papës për martesën dhe
familjen. “Bëhet një nevojë shoqërore dhe madje ekonomike, t’u
propozohet brezave të rinj bukuria e familjes dhe e martesës,
përshtatshmëria e këtyre institucioneve ndaj kërkesave më të thella të
zemrës dhe të dinjitetit të personit. Në këtë perspektivë, shtetet janë
të thirrur të miratojnë politika që nxisin qendërsinë dhe integritetin e
familjes, të bazuar në martesën mes një burri dhe një gruaje, qelizë e
parë dhe jetësore e shoqërisë, duke marrë përsipër edhe problemet e
saj ekonomike e fiskale, në respektin e natyrës së saj marrëdhëniore”
(44).
Por zhvillimi i vërtetë nuk duhet të mbyllë njeriun në horizontin krejt
tokësor, e pra duhet të ketë parasysh edhe vlerat e vërteta dhe
transhendencën e njeriut. Atëherë njeriu nuk është thjesht një objekt
në një proces, por është subjekti i këtij procesi. Prandaj “Caritas in
Veritate” vazhdon: “Zhvillimi është i pamundur pa njerëz të drejtë, pa
veprues ekonomikë e politikanë që e jetojnë fuqishëm në ndërgjegjen
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e tyre thirrjen e së mirës së përbashkët” (71). Sepse korrupsioni dhe
ilegaliteti pengojnë zhvillimin e vërtetë (22); “mëkati origjinal”
pengon ndërtimin e shoqërisë (34). Enciklika i referohet “njeriut të
ri” në kuptimin biblik (12) dhe thotë se feja pastron arsimin dhe e
ndihmon për të krijuar një rend më të drejtë në shoqëri (28). “Larg
prej Hyjit, njeriu është i paqetë dhe i sëmurë” (76). Prandaj në
numrin e fundit të Enciklikës flitet për lutjen dhe për kthimin.
Ndoshta një ndër pikat më interesante në “Caritas in Veritate” është
ajo që flet për principium fraternitatis (parimi i vëllazërisë) dhe
principium gratuitatis (parimi i dhurimit). “Zhvillimi ekonomik,
shoqëror e politik, nëse dëshiron të jetë përnjëmend njerëzor, ka
nevojë t’i bëjë vend parimit të dhurimit falas si shprehje vëllazërie”
(34). Ka nevojë për forma të brendshme solidariteti, që të bëhemi një
familje njerëzore. Sepse “zhvillimi i popujve varet sidomos prej
pranimit se jemi një familje e vetme, që bashkëpunon në bashkim të
vërtetë dhe përbëhet prej subjekteve që nuk jetojnë thjeshtë pranë
njëri-tjetrit” (53). Fjala çelës që shpreh këtë nevojë është:
“vëllazërim”.
Cilat mund të jenë pasojat praktike të “parimit të dhurimit” në
aktivitetin ekonomik? “Caritas in Veritate” përgjigjet se tregu dhe
politika kanë nevojë për “individë që janë të hapur për dhurimin
reciprok”. “Pa format e brendshme të solidaritetit dhe të besimit të
ndërsjellët, tregu nuk mund ta kryejë plotësisht funksionin e vet
ekonomik.... Të varfrit nuk duhet të konsiderohen si një ‘peshë’, por
një burim edhe nga këndvështrimi vetëm ekonomik” (35). Dhurimi
bën që njerëzit të kuptojnë se, përveç të mirave të së drejtës
ekzistojnë të mirat e dhurimit (34).
“Caritas in Veritate” na kujton se “të drejtat njerëzore rrezikojnë të
mos respektohen” kur “privohen prej themelit të tyre transhendent”
(56), d.m.th. kur harrojmë se “Hyji është garanti i zhvillimit të vërtetë
të njeriut, sepse, pasi e ka krijuar në shëmbëlltyrë të vet, themelon
edhe dinjitetin e tij transhendent” (29).
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Familja si bërthamë e shoqërisë
Familja sot është e sulmuar, dhe çuditërisht, këto sulme po bëhen
nën maskimin e të drejtave (por jo të detyrave!). E drejta e burrave të
kenë marrëdhënie jo të kufizuara nga angazhime të qëndrueshme; e
drejta e grave të jenë të pavarura nga burrat; e drejta e grave të
ndërpresin shtatzëninë; e drejta e homoseksualëve të formojnë
marrëdhënie që të njihet si “martesë” me të gjitha të drejtat e të
martuarve. Fatkeqësisht, kur mbrojmë disa parime thelbësore etike
rrezikojmë të keqkuptohemi ose keqinterpretohemi. Nëse mbrojmë
të drejtën për jetën e fetusit paditemi si të prapambetur; nëse
mbrojmë natyrën e martesës si bashkim heteroseksual paditemi si
homofobë.
Panseksualizmi i filozofisë së Freud-it dhe etika e re e mjeteve të
komunikimit kanë ndikuar që seksualiteti të shkëputet nga dashuria,
dashuria nga angazhimi, martesa nga lindja e fëmijëve dhe lindja e
fëmijëve nga përgjegjësia për rritjen dhe edukimin e tyre. Në çdo
kulturë seksualiteti ka qenë konsideruar dhe çmuar në lidhje me
jetën martesore. Por në një shoqëri panseksualiste dhe amorale,
është ndarë nga koncepti i martesës dhe si pasojë, janë në rritje
marrëdhëniet seksuale paramartesore dhe jashtëmartesore, kështu
që janë rritur shumë rastet e mosbesnikërisë martesore.
Flitet për të “drejtën” e gruas të ndërpresë shtatzëninë, por jo për të
drejtën për jetën e re që është ngjizur në të; flitet për të “drejtën” e
homoseksualeve për një “martesë” dhe atëherë edhe për të drejtën të
birësojnë fëmijë, por jo për të drejtën e fëmijës që të rritet brenda një
martese të vërtetë, pra, heteroseksuale.
Duhet të vlerësojmë gjëra pozitive që në shoqërinë e sotme kanë
ndihmuar goxha për një jetë më të rehatshme familjare. Ashtu mund
të përmend, për shembull, atë që në anglisht quhet welfare state,
domethënë shteti që angazhohet t’i ndihmojë shtresat më të varfra (si
janë jetimët, vejushat, invalidët, të moshuarit, të papunësuarit etj).
Gjithashtu pozitiv është fakti se sot familja nukleare apo bërthamore
ka zëvendësuar familjen patriarkale, në të cilën burri dhe gruaja edhe
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pse kishin krijuar familjen e tyre të re, nuk ishin mjaft të lirë për të
marrë vendime për familjet e tyre, por ishin të detyruar të kërkonin
këshillën dhe lejen e gjyshërve e të kunetërve. Në këtë mënyrë jeta
familjare sot është bërë më “demokratike”.
As mund të harroj të përmend lëvizjen për emancipimin e gruas, që
ka ndihmuar në vlerësimin e jetës martesore si bashkim i dy
personave të barabartë. Në lutjen e ritit të martesës në Kishën
Katolike lexojmë se vetë Hyji ka dashur që martesa të jetë një lidhje
mes dy personave të barabartë në dinjitet. Në fakt Shën Pali tha: Nuk
ka më: mashkull-femër! Të gjithë ju jeni Një në Krishtin Jezus!”
Pikërisht këtu shohim rolin e besimeve për mbrojtjen e familjes.
Besimet nuk mund ta zëvendësojnë shtetin dhe t’i zbatojnë detyrat e
shtetit. Por familja ka nevojë për diçka që politika, vetëm, nuk mund
ta realizojë. Politika ka pushtet, por besimi ka diçka më të fortë:
ndikim. Politika mund t’i ndryshojë strukturat, por vetëm besimi
mund t’i ndryshojë zemrat. Politika mund të përkufizojë, mirë apo
keq, konceptin e martesës, por vetëm besimi mund të krijojë tek
bashkëshortët atë ndërgjegje që mund t’i ndriçojë që të arrijnë vlerat
thelbësore të jetës familjare dhe t’i aftësojë për të zbatuar
besnikërisht angazhimet martesore.
Kur flasim për familjen, flasim për një realitet dinamik dhe jo statik.
Prandaj Papa Gjon Pali II, në dokumentin e tij kryesor mbi familjen,
përdor shprehjen: “Familje, bëhu ajo që je!” Kur një çift martohet,
shpeshherë, pasi mbaron festa, shumë njerëz thonë: “Tani mbaroi
edhe kjo punë”. Në fakt, nuk është kështu! Dita e martesës shënon
fillimin e një jete të re. Është një jetë në ecje, sepse siç thotë i njëjti
Papë Gjon Pali II: “Familja ka misionin të bëhet çdo ditë e më shumë
ajo që është”, domethënë bashkësi jete dhe dashurie.
Martesa është, së pari, një bashkësi, total i dy personave, mashkull
dhe femër. Në librin e parë të Biblës, “Libri i Zanafillës”, shkrimtari i
shenjtë e paraqet martesën si një institucion hyjnor: vetë Zoti, në
planin e krijimit, ka dashur që burri dhe gruaja të bashkohen në
mënyrë që të bëhen “një trup i vetëm”. Kjo shprehje nuk duhet të
kuptohet kinse martesa është thjesht bashkim i sekseve; është
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bashkim i personave, në zemër dhe në trup. Bibla thekson dashurinë
martesore dhe kështu seksualiteti bëhet shprehje e bashkimit
dashuror mes burrit dhe gruas dhe nuk është aspak një prirje egoiste,
një gjë thjesht erotike. Gjithashtu, në tregimin e krijimit martesa
paraqitet si bashkim monogamik dhe i pandashëm, sepse, lexojmë:
“Çka Hyji bashkoi, njeriu të mos e ndajë”. Dhe këto fjalë na tregojnë
se martesa nuk është thjesht një kontratë para shtetit, por më së pari
një realitet i shenjtë.
Por martesa ka edhe një qëllim të veçantë, sepse është një institucion
në shërbimin e jetës. Jeta lind brenda bashkimit mes burrit dhe gruas
në martesë. Kemi thënë se marrëdhënia seksuale në martesë është
shprehje e asaj dashurie që i bashkon si dy persona heteroseksualë.
Prandaj fëmijët janë fryti i asaj dashurie që u shpreh në
marrëdhënien seksuale mes bashkëshortëve. Mund të ndodhë dhe në
fakt ndodh, se një çift i martuar nuk ka pasur fëmijë. Kjo nuk cenon
domethënien e plotë të asaj martese (përveçse në rastin kur ata vetë
të kenë vendosur mos të kenë fëmijë). Megjithatë çdo martesë duhet
të jetë, parimisht, e hapur për lindjen e fëmijëve.
Por familja nuk është një realitet apo shoqëri e mbyllur. Përsëri i
referohem Papa Gjon Palit II, që thotë: “Familjet, si veçmas, ashtu
edhe të bashkuara, mund dhe duhet t’u kushtohen veprave të
shumëfishta të shërbimit shoqëror, sidomos në dobi të të varfërve
dhe sidomos të të gjithë atyre personave e situatave, që organizimi i
sigurimit dhe i asistencës i autoriteteve publike nuk mund t’i arrijë.”
Dhe vazhdon: “Detyra shoqërore e familjeve është e thirrur të
shprehet edhe në formën e ndërhyrjes politike. Pra, familjet duhet të
kujdesen të parat që ligjet dhe institucionet e shtetit jo vetëm të mos i
shkelin, por edhe t’i mbështesin dhe t’i mbrojnë pozitivisht të drejtat
dhe detyrat e familjes”.
Njësitë që e përbëjnë shoqërinë nuk janë individët, por familjet.
Shëndeti i një shteti matet nga shëndeti i familjes. Familja, pra, ka
detyrë të ndikojë në zhvillimin e shoqërisë.
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Papa Gjon Pali II
na ka mësuar si të jetojmë dhe si të vdesim
Në vitet e fundit të jetës së Gjon Palit II, çdo herë që e kemi parë në
televizor, besoj se shumë prej nesh e bënin pyetjen: “I shkreti! Pse
nuk e jep dorëheqjen?”
Por pasi e kemi ndjekur me vëmendje agoninë e tij, ndoshta kemi
kuptuar atë që nuk e kishim kuptuar më parë, domethënë se ishte e
rëndësishme që Gjon Pali II, mësuesi i madh i vlerave njerëzore dhe
të krishtera, të na kishte mësuar jo vetëm si të jetojmë, por edhe si të
vdesim. Sa shumë e dhimbshme ka qenë për të kur, gjashtë ditë para
vdekjes së tij, për festën e Pashkëve, duke u paraqitur tek dritarja e
apartamentit të tij në Vatikan me shpresë t’u thoshte një fjalë mijëra
vetëve që ishin mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit, u gjet krejt i
paaftë për të thënë vetëm një fjalë! Dhe gjatë agonisë së tij, duke qenë
se, si theksoi zëdhënësi i Vatikanit, Doktor Joaquin Navarra Valls,
Papa ka mbetur i vetëdijshëm pothuaj deri në fund, fytyra e tij ka
treguar një serenitet të veçantë. Dhe pati mundësi të komunikonte
dëshirën e tij që t’i lexoheshin pjesë nga Besëlidhja e Re.
Gjon Pali II, si Papë, na ka mësuar si duhet të jetojmë; por ishte
dashur të vdiste si Papë që, si Papë, të na mësonte gjithashtu si duhet
të vdesim. Ai, që kishte folur për kulturën bashkëkohore si “kulturë
vdekjeje”, na ka mësuar se duhet të besojmë jo në vdekjen, por në
jetën; dhe se si duhet ta përballojmë vdekjen me serenitetin e atij që e
dëgjon Fjalën e Jetës së shpallur nga Ai që është ringjallja dhe jeta.
PAPA QË KA FALUR DHE KA KËRKUAR FALJE
Një nga momentet më të prekshme gjatë pontifikatit të gjatë të tij
ishte kur u takua me Alin Agca-n, i cili, kohë më parë, ishte munduar
ta vriste. Gati pak kohë pas atentatit, nga shtrati i tij në spitalin
“Gemelli”, Gjon Pali II kishte thënë publikisht se e kishte falur atë që
kishte kryer këtë krim. Ishte një hap guximtar kur ai vendosi të
shkojë në burg për ta takuar këtë njeri që ishte përpjekur t’ia hiqte
jetën. Falja nuk është virtyti i të dobëtve dhe i frikacakëve;
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përkundrazi, është virtyt i të fortëve. Duhet guxim i madh për të falur
të tjerët. Dhe duhet guxim i madh edhe për ta kërkuar falje. Është
guximi i përvuajturisë (që nuk mund të krahasohet me kompleksin e
inferioritetit) dhe i çiltërsisë (që nuk do të thotë të flasësh pa
menduar ose pa u kujdesur për ndjenjat e të tjerëve). Këto janë
virtyte të të fortëve.
Dhe Gjon Pali II ka qenë për ne shembull i këtyre virtyteve. Ai jo
vetëm që ka falur, por gjithashtu ka kërkuar falje, me shumë
përvuajturi dhe çiltërsi. Në shumë raste dhe për shumë arsye ai ka
kërkuar falje në emrin e Kishës: ka kërkuar falje për gabimet që janë
bërë, në emrin e ungjillëzimit, kundër indigjenëve kur është zbuluar
Amerika; ka kërkuar falje për mungesat e Kishës që kanë hapur
rrugën për ndarje të mëdha mes të krishterëve; ka kërkuar falje për
gabimet kundër popullit hebre; ka kërkuar falje për mungesën e
angazhimit, në disa periudha, për promovimin e gruas; ka kërkuar
falje për shumë lloje të intolerancës dhe të përdorimit të dhunës,
edhe në emrin e shërbesës së të vërtetës. Rrëfime të tilla i ka bërë
sidomos gjatë kremtimeve të Jubileut të Madh të vitit 2000, kur ishte
duke kremtuar vitin e hirit dhe të pajtimit.
I HAPUR PËR DIALOG
Menjëherë pas vdekjes së tij, kemi dëgjuar shumë mesazhe që kanë
folur për Papa Gjon Palin II, si një person i stolisur me cilësi të
ndryshme dhe të jashtëzakonshme dhe si një person që ka zhvilluar
një rol të veçantë në historinë bashkëkohore, duke përfshirë edhe
kontributin e tij për rënien e komunizmit në vitin 1989. Besoj se
duhet të kalojnë disa vite për të vlerësuar kontributin e tij në këtë
fushë. Dikush e ka përshkruar si Papa që, gjatë njëzet shekujve të
krishterimit, ka lënë ndikimin më të madh në shoqëri.
Duke konsideruar rëndësinë shumë të madhe që mjetet e
komunikimit në mbarë botën, edhe të besimeve të ndryshme, i kanë
dhënë Papës Gjon Palit gjatë agonisë dhe pas vdekjes së tij, duhet të
pranojmë se sigurisht ka qenë njeri me një karizëm të
jashtëzakonshme që ka lënë vulën e vet jo vetëm mes katolikëve, por
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në fusha të ndryshme të shoqërisë. Kemi dëgjuar çfarë kanë thënë për
të myslimanët dhe hebrenjtë, ortodoksët dhe protestantët;
personalitete politike si Bush-i dhe Blair-i, Shroeder-i dhe Chirac-u,
Lula dhe Castro-ja, Barroso dhe Anan-i. Nuk kanë munguar fjalë të
bukura as nga Presidenti i Republikës, Alfred Moisiu.
Ishte Papa i parë që guxoi të hynte në një xhami dhe në një sinagogë.
Hebrenjtë thanë se më shumë se paraardhësit të tij kishte hapur
dialog me ta. Nuk mund të harrojmë takimin për lutjet për paqen, që
udhëhoqi në Assisi, që bashkoi një numër shumë të madh të feve të
ndryshme. As mund të harrojmë iniciativat e tij në fushën ekumenike
me udhëheqësit e kishave ortodokse, anglikane dhe protestante.
I NDJESHËM NDAJ BRITMËS SË TË LËNËVE PAS DORE
Papa Gjon Pali jo vetëm vendosi t’i vizitojë favelas (barakat) në Rio
de Janeiro (kur nxori nga gishti i tij unazën që ia kishte dhuruar Papa
Pali VI kur e zgjodhi kardinal, për t’ua dhuruar të varfërve), por me
shumë guxim foli qartë për angazhimin (që është detyra e shenjtë e
politikanëve) për të ndërtuar një sistem më të drejtë në shoqëri, ku
duhet të respektohet dinjiteti i pazëvendësueshëm i njeriut, i çdo
njeriu, pavarësisht nga ngjyra e lëkurës, klasa shoqërore, ose besimi
fetar. Me shumë guxim foli qartë kundër çmendurisë së organizatave
si Mafia dhe Camorra ose të atyre që udhëheqin luftëra “të shenjta”
në emrin e Allahut. Me shumë guxim foli qartë kundër sistemeve që
më shumë e përdorin njeriun sesa i shërbejnë atij. Me shumë guxim
foli qartë kundër luftës në Irak. Me shumë guxim foli qartë kundër
sanksioneve që ndoshta e ndëshkojnë qeverinë e vendit, por më
shumë ndëshkojnë mijëra ose miliona viktima të pafajshme. Gjon
Pali ka ndjerë nevojën që të bëhej zëri i atyre që nuk kanë zë, sepse
padrejtësisht u është mohuar ky zë.
Jehojnë edhe sot fjalët që tha në fillimin e shërbesës së tij si Papë:
“Hapni krejtësisht dyert për Krishtin”. Dhe pontifikati i tij ka dhënë
prova se hapja e dyerve për Krishtin përfshin edhe hapjen për të
tjerët; dhe dëgjimi i lajmit të mirë të Krishtit kërkon edhe dëgjimin e
britmës së të braktisurve dhe të lënëve pas dore. Le të shpresojmë se
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bota, e cila ka vlerësuar kulturën, dinamizmin, kurajën dhe shpalljen
e Gjon Palit II, të pranojë përzemërsisht mesazhin që ai ka komunikuar gjatë pontifikatit të tij.

Hareja e dashurisë (Amoris Laetitia)
disa reflektime
Kisha Katolike ka botuar shumë dokumente mbi martesën dhe
familjen gjatë shekullit XX. Të gjitha këto dokumente paraqesin
idealin, si duhet të jetë martesa dhe familja e krishterë. Kjo Nxitje
Apostolike Amoris Laetitia, pa ndryshuar doktrinën (në fakt, gjatë
Sinodit të vitit 2015 Papa Françesku ka theksuar se “doktrina nuk
ndryshohet”), ka ndryshuar boshtin e diskutimit. Asnjë Papë nuk
kishte thënë kurrë kaq qartë se nuk mund të futen të gjithë ata që
janë në situata “të çrregullta” në të njëjtin thes duke menduar se të
gjithë janë në gjendjen e mëkatit.
Dy fjalë që Papa përdor shumë në këtë dokument janë: inkulturim
dhe shoshitje. Fjalën inkulturim e përdor duke pohuar se normat
morale duhet të kenë parasysh situatën e vendit me traditat dhe
sfidat vendase – çfarë nuk do të thotë “etika e situatës” (situation
ethics) ose relativizëm, por do të thotë se norma morale duhet të ketë
parasysh situatën konkrete të personit dhe të shoqërisë.
Fjalën shoshitje e përdor veçanërisht në Kapitullin 8, që ka si titull:
“Të Shoqërosh, të Shoshitësh dhe të Integrosh Dobësinë”. Me këtë
fjalë Papa na tregon se duhet të shqyrtojmë çdo situatë si një situatë
të veçantë, që prandaj meriton një kujdes të veçantë: “Jemi të thirrur
t’i formojmë ndërgjegjjet, jo t’i zëvendësojmë”. Pra dokumenti nuk
është një mbledhje normash që tregojnë çka duhet të bësh çka jo.
Është një instrument i dobishëm për t’i ndihmuar të martuarit dhe
familjet të kuptojnë më mirë marrëdhënien e tyre me Zotin.
Dy argumente për të cilat gazetarët, gjatë Sinodit të tetorit, ishin më
shumë interesuar qenë: qëndrimi i Kishës ndaj homoseksualëve dhe
rreth martesave gay, si edhe mendimi i Sinodit për sa u përket të
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divorcuarve dhe të rimartuarve. Përgjigja e Papës për këto dy
argumente gjendet në Kapitullin 8. Këtu Papa flet qartë se çfarë është
martesa dhe thotë shprehimisht që “ekzistojnë disa forma bashkimi,
të cilat kundërshtojnë rrënjësisht konceptin e martesës”. Është e
qartë se këtu bëhet fjalë së pari për martesat mes personave të së
njëjtës gjini. Gjithsesi në Kapitullin 6 Papa përmend personat me
prirje homoseksuale, të cilët s’kemi asnjë të drejtë t’i dënojmë e ndaj
të cilëve duhet të tregojmë respekt duke denoncuar çdo diskriminim
ndaj tyre.
Në të njëjtin kapitull Papa me këmbëngulje flet për pazgjidhshmërinë
e martesës. Ai tregon shqetësimin e tij për rritjen e numrit të
divorceve – një dukuri që ndeshet edhe këtu në Shqipëri, ku lidhjet
familjare kanë qenë gjithmonë shumë të forta. Dhe Papa përmend
pasojat negative të divorcit te fëmijët.
Megjithatë pastaj Papa flet shumë për situatat “e çrregullta”,
domethënë të personave të divorcuar dhe të rimartuar. Dhe pohon:
“Të shmangim gjykimet që nuk mbajnë parasysh kompleksitetin e
situatave të ndryshme”. Dhe thotë se këta mund të japin shërbim në
Kishë në shumë mënyra. Mbi të gjitha, të divorcuarit nuk duhet të
ndihen si “të shkishëruar”.
Prapëseprapë Papa me këmbëngulje thekson nevojën t’u paraqesim
çifteve idealin. Prandaj thotë se “sot angazhimi baritor për t’i forcuar
martesat e kështu të parandalojmë divorcin është më i rëndësishëm
sesa kujdesi baritor për martesat e dështuara”.

Apostull i mëshirës
Papa i surprizave. Gjashtë vite pas zgjedhjes së Papes Françesk
Mund të themi shumë gjëra rreth pontifikatit të Papë Françeskut. Por
të paktën një gjë është jashtë diskutimit: që është Papa i surprizave!
Surprizën e parë e morëm atë ditë kur u zgjodh si Papë. Në fakt ishin
shumë surpriza, e jo vetëm një! Ka caktuar si emër “Françesk”. Vetë
328

emri tashmë tregoi se do të ndiqte një stil jetese të thjeshtë, sipas
gjurmëve të shenjtit të Asizit. Përshëndetja e parë e tij, “Buona sera”,
tregoi se do të ishte më afër popullit. Ka kërkuar që të gjithë të
pranishmit në sheshin e Shën Pjetrit (por edhe ata që ndiqnin këtë
ngjarje në media) të luten për të – që tregoi se do të kërkonte lutjen
mbështetëse të popullit.
Dhe menjëherë vendosi të marrë si rezidencë jo pallatin ku, për
shumë shekujt, banonin paraardhësit e tij, por Casa Santa Marta, ku
do të ishte më afër të gjithë atyre që banonin në atë shtëpi dhe të
kremtonte meshë në kapelën në të njëjtën Casa, ku një përfaqësim i
popullit mund të jetë i pranishëm për meshë dhe ta takojë
personalisht atë në fund të meshës. Të nesërmen ka shkuar në
Bazilikën e Santa Maria Maggiore për të kërkuar ndihmën
shpirtërore të Zojës Mari.
Nuk mund të harrojmë mënyrat me të cilat na ka habitur në fillimin e
pontifikatit të tij. Por surprizat kanë vazhduar.
Pas zgjedhjes së tij si Papë, vendosi, që në stemën e tij të shkruhen, si
moto për pontifikatin e tij, fjalët Miserando atque eligendo. Janë
fjalë me të cilat Shën Beda komentoi thirrjen e apostullit Mateu.
Thotë Shën Beda: “Jezusi e pa tagrambledhësin dhe duke e parë me
mëshirë dhe duke e zgjedhur [miserando atque eligendo], i tha: ‘Më
ndiq mua’”. Fjalë që kanë paralajmëruar se do të jetë apostull i
mëshirës. Dhe në fakt na ka habitur kur shpalli Jubileun e Mëshirës,
një jubile krejt i veçantë. Por ky jubile na ka kujtuar fjalët e profetit
Oze (6, 6), të cituara dy herë nga Jezusi: “Mëshirë dua dhe jo fli”. Dhe
na dha rast të reflektojmë mbi “veprat e mëshirës” si edhe fjalët e
Jezusit në Mt 25: 35 “Isha i uritur, e më keni dhënë të ha...”
Papa Françesku na ka habitur edhe me letrën e tij enciklike “Laudato
Sì”. Kemi pasur, pa dyshim, Papë që kanë folur për mjedisin. Por
Enciklika e parë e kushtuar ekskluzivisht mjedisit ishte pikërisht kjo,
Enciklika e Papë Françeskut. Kujdesi për mjedisin është përgjigje
besnike e vullnetit të Hyjit krijues, si edhe përgjegjësi për brezat e
ardhshëm, të cilëve duhet t’u lemë një botë të denjë dhe të frytshme.
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Na ka habitur edhe me temën që caktoi për Sinodin e Ipeshkvijve në
vitin 2015, mbi martesën dhe familjen (në fakt ishin dy Sinode: njëri i
jashtëzakonshëm në 2014 me pjesëmarrjen e Kryetarëve të
Konferencave Ipeshkvore, tjetri i zakonshëm në 2015). Na habiti
sepse ky argument kishte qenë tema e Sinodit të Ipeshkvijve tashmë
në vitin 1980. Megjithatë Françesku, shumë i ndjeshëm për shenjat e
kohërave, vuri re se gjatë tridhjetë viteve pas “Familiaris Consortio”
(Nxitja Apostolike e botuar si fryti i Sinodit të 1980) gjendja e
shoqërisë kishte ndryshuar rrënjësisht, martesa dhe familja po
përballonte shumë sfida të reja. Fryti i këtyre dy Sinodeve të viteve
2014 dhe 2015 ishte Nxitja Apostolike “Amoris Laetitia”, një
dokument shumë i rëndësishëm dhe shumë i bukur (edhe pse shumë
“profetë të mjerimit” e kanë cilësuar si një “dokument të
rrezikshëm”).
Një surprizë tjetër ishte edhe caktimi i kardinalëve. Ka hequr dorë
nga tradita t’u japë beretën e kuqe, kardinalëve, ipeshkvijve të
qyteteve të mëdha dhe kryesore. Mjaft të mendojmë sa qytete të
mëdha në Itali ishin konsideruar kinse me të drejtë të kenë një
ipeshkëv kardinal, ndërsa Françesku nuk ka ndjekur këtë traditë;
përkundrazi ka caktuar një kardinal, të një qyteti që sigurisht nuk
është ndër qytetet kryesore të Italisë, Agrigento (me Kardinalin
Montenegro). Nga ana tjetër ka caktuar shumë kardinalë nga vendet
që kurrë nuk kishin pasur një kardinal (disa prej tyre janë vende
shumë të varfra). Kështu kolegji i kardinalëve është bërë më
“katolik”, më ndërkombëtar.
Nuk duhet të harrojmë një surprizë tjetër: fakti që caktoi Shqipërinë
si vendin e parë në Evropë që ai ka vizituar në shtator 2014. Kjo ishte
shenja e parë që ka treguar për dashurinë e tij për Shqipërinë. Por
pastaj kanë vijuar edhe dy shenja të tjera: caktimi i Dom Ernest
Troshanit si Kardinal më 19 nëntor 2016 dhe shenjtërimi i Nënë
Terezës më 6 shtator 2017.
Papa Françesku ndoshta është Papa më popullor në këta shekujt e
fundit. Megjithatë nuk kanë munguar problemet serioze që ai ka
përballuar. Së pari, përmend stilin e tij të thjeshtë, që nuk u pëlqen
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atyre që kishin nostalgji për një Kishë triumfale dhe të privilegjuar,
që ëndërrojnë një Kishë para Koncilit II të Vatikanit, një liturgji
spektakolare në një gjuhë që as ata vetë nuk e kuptojnë, ndërsa
dënojnë një Kishë që flet për dialogun me botën, me të krishterët jo
katolikë, me besimet e tjera dhe që përdor një filozofi të ndryshme
nga ajo aristotelo-skolastike.
Por, problematika më e madhe që ai ka trashëguar është ajo e
meshtarëve që kanë qenë akuzuar për pedofili. Nuk është një
problem që e ka ai krijuar, por një problem që ai e ka trashëguar.
Papa Benedikti kishte dhënë norma shumë të rrepta për të
disiplinuar abuzuesit dhe për të treguar më shumë ndjeshmëri dhe
ndihmë ndaj viktimave të pedofilisë. Por gjatë këtyre tre viteve të
fundit më shumë skandale të tilla kanë dalë në pah. Papa Françesku i
është përgjigjur kësaj krize me shumë përgjegjësi dhe kurajë. Vetë
kam qenë i pranishëm (këtë vit) për takimin e veçantë të kryetarëve
të Konferencave Ipeshkvore të mbarë botës, që ai ka organizuar për të
diskutuar këtë problem dhe tregoi vendosmërinë e tij për të ndaluar
çdo skandal të tillë.
Përvjetori i gjashtë i zgjedhjes së tij në udhëheqjen e Kishës Katolike
le të jetë për ne rast për ta falënderuar Zotin i cili na ka dhuruar një
Papë aq të urtë, për të lexuar shenjat e kohërave, por edhe le t’i
lutemi Zotit që Ai ta mbrojë e ta forcojë Papën tonë në një kohë aq të
vështirë.

Gëzim dhe buzëqeshje
tek Shën Tereza e Kalkutës
Friedrich Nietzsche-ja, që, sipas teologut të shquar Paul Tillich-it
ishte “ateist i famshëm dhe armik i zellshëm i besimit dhe i
krishterimit”, ka bërë një koment kundër atyre të krishterëve që
duken tepër seriozë dhe të trishtuar. Ai ka thënë: “Nxënësit e Jezusit
duhet të paraqiten më të lumtur”.
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Ndoshta Nietzsche-ja kishte arsye të bënte këtë koment, sepse në disa
periudha të historisë kemi dhënë përshtypjen se gëzimi është diçka
lëndore, jo e denjë për njeriun shpirtëror. Por anglezët thonë: “Long
faces do not make saints” (“fytyra të mërzitura nuk bëjnë shenjtër”).
Madje Shkrimi i Shenjtë flet vazhdimisht për gëzim (“Shërbeni Zotin
me hare” [Ps 99], “Gëzohuni në Zotin” [Fil]); vetë Jezusi e quajti
mesazhin e vet “lajm i mirë” dhe i fton të mërziturit dhe të braktisurit
që të shkojnë tek ai, “dhe unë do t’ju çlodh” (Mt 11, 28). Paul Tillich-i
thotë: “Për njerëzit e Besëlidhjes së Vjetër dhe të Besëlidhjes së Re,
mungesa e gëzimit është pasoja e ndarjes së njeriut nga Perëndia,
ndërsa përvoja e gëzimit është fryti i pajtimit me të”..
Jeta e së lumes Tereza është shembull tipik i kësaj të vërtete. Fytyra e
saj rrezatonte gëzim dhe një gëzim të tillë saqë nuk mund të pyesim
“çfarë ka bërë?” pa pyetur njëkohësisht “pse e ka bërë?”. Është mjaft
e njohur përgjigja e saj një vizitori amerikan, i cili, shumë i habitur
duke parë me sa durim dhe kujdes po lante plagët e të gërbulurve, i
tha: “S’do të bëja punën që po bën ti as për një milionë dollarë”.
Përgjigja e saj ishte: “As unë!” Pse pra e bënte? Sepse feja e saj ishte
themeli i asaj dashurie që tregonte ndaj çdo njeriu, pavarësisht nga
besimi, ngjyra, kombësia, klasa sociale. Feja e saj e bindi që tek çdo
njeri ka një dinjitet të pazëvendësueshëm. Dhe ky, ndoshta, është
kontributi më i madh i Nënë Terezës për njerëzimin në shekullin XX.
Ky ishte gjithashtu burimi i gëzimit të saj. Përsëri citoj Paul Tillichin: “Gëzimi është i mundshëm vetëm kur tërhiqemi drejt gjërave dhe
personave, sepse janë ato që janë dhe jo sepse do të marrim diçka
prej tyre”..
Nënë Tereza ndihej shumë e lumtur kur vinte re se kjo dashuri linte
një përshtypje pozitive tek vizitorët, jo për qëllim vetëmburrjeje, por
sepse ishte e bindur që ishte një dëshmi pozitive për Ungjillin e
Krishtit. Një ditë i tha një gazetari: “S’do të harroj kurrë shikimin i
një njeriu në Kalighat, i cili shikonte një nga motrat tona që kujdesej
për një të sëmurë. Motra nuk e dinte se ai e po shikonte. Pas pak kohe
ky burrë erdhi tek unë dhe më tha: ‘Nënë, kur erdha këtu tek ju nuk
besoja në asgjë. Por sot, në atë motër, në mënyrën si vështronte atë të
sëmurin dhe si kujdesej për të, e kam gjetur Zotin’”.
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Kënaqësia më e madhe për Terezën ishte t’u dhuronte pak gëzim të
lënëve pas dore, varfanjakëve, pleqve të flakur e të braktisur, të
sëmurëve, të vetmuarve. Ja çka thotë: “I lajmë të sëmurët dhe
kujdesemi për ta dhe përpiqemi t’i ushqejmë. Në këtë mënyrë
mundohemi t’u tregojmë sa të rëndësishëm janë për ne. Ne duam që
këta persona të cilët shpeshherë s’kanë pasur asgjë në jetën e tyre, të
paktën në fazën e fundit të jetës së tyre të shohin para tyre një fytyrë
që rrezaton dashuri për ta. Ndërsa ata lëshojnë këtë botë, duam që të
paktën një herë në jetën e tyre të mësojnë çfarë do të thotë të jesh bir
i Hyjit dhe të dinë se ka persona të gatshëm për t’u shërbyer”.
Një ndër shenjtërit që ka ndikuar më shumë në përshpirtshmërinë e
Terezës ishte pa dyshim Shën Tereza e Jezusit fëmijë, e cila, në
shkrimet e saj, shpeshherë ka theksuar se ajo zgjodhi “rrugën e vogël”
të përshpirtshmërisë, që kërkon t’i kryesh veprat e vogla me një
dashuri të madhe. Nënë Tereza ishte e bindur se zbatimi i veprave të
bamirësisë kërkon dy kushte të domosdoshme: dashuri dhe gëzim.
Për këtë arsye me këmbëngulje përsëriste me motrat fjalë si këto: “Të
varfërve mos u jepni vetëm përkujdesjen, por njëkohësisht edhe
zemrën tuaj”. Dhe: “Pa dashuri, shërbimi nuk mund të bëhet një
dhuratë”. Ose: “Kemi nevojë për dy duart për të shërbyer dhe një
zemër për t’i dashur”.
Në fakt, një ndër kushtet që ajo vendosi për një kandidate për
Kongregatën e saj ishte pikërisht gëzimi. Në Kushtetutat e
Kongregatës, në kapitullin që flet për shpirtin e Kongregatës, ka një
nen vërtet të bukur për gëzimin. Atje, pasi flitet për themelin biblik të
gëzimit, ky përshkruhet si lutje, dashuri, rrjetë dashurie, nevojë dhe
njëkohësisht fuqi. Natyrisht, këtu flitet për atë gëzim që është një nga
frytet e Shpirtit Shenjt. Janë katër aspekte apo cilësi të gëzimit që
meritojnë vështrimin tonë dhe që pa dyshim shprehin përvojën
shpirtërore personale të së lumes Tereza.
Pse, pra, gëzimi është lutje? Tereza e dinte mirë se lutja nuk është një
monolog, por hapja e zemrës për Zotin, që nuk vjetrohet kurrë dhe që
është burimi i gëzimit që nuk perëndon; është një qëndrim ku njeriu
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ndihet më shumë pasiv sesa aktiv, që përgatit njeriun për t’i shërbyer
Zotit me gëzim.
Gëzimi është dashuri, madje një dashuri që shprehet në buzëqeshje.
Në shumë shkrime dhe fjalime Tereza foli për vlerën e buzëqeshjes.
Shpeshherë u thoshte motrave: “Give a big smile – Jepni një
buzëqeshje të madhe”. Ka thënë: “Mirësia qoftë në fytyrën tuaj, në
sytë e buzëqeshjen tuaj dhe në ngrohtësinë e përshëndetjen tuaj.
Fëmijëve, të varfërve dhe gjithë atyre që vuajnë e janë të vetmuar,
jepuni gjithmonë buzëqeshjen e gëzimit!” Dëshiroj këtu të përmend
fjalët e Kardinalit Suenens: “Të buzëqeshësh do të thotë t’i shikosh të
tjerët me sytë e Krishtit. Një buzëqeshje është një rreze ndriçuese nga
fytyra e Zotit”..
Gëzimi është “një rrjet dashurie”. Citoj nga shkrimet e Nënë Terezës:
“Ne nuk dimë sa shumë mirë mund të bëjë një buzëqeshje!” Dhe
përsëri: “Të jemi të gatshëm për të shndërruar një buzëqeshje.
Buzëqeshja është prologu i dashurisë”. Vërtet, një buzëqeshje e
sinqertë është shenjë që kemi pranuar atë person. Para shumë vitesh
një mjek holandez ka shkruar një ese mbi buzëqeshjen e parë të një
fëmije. Nëna qëndron afër djepit të fëmijës së vet, me buzëqeshje flet
me të, flet me të edhe pse fëmija nuk kupton asgjë. megjithatë arrin
dita kur fëmija përgjigjet me një buzëqeshje. Buzëqeshja e parë e
fëmijës është përgjigja e saj për përkujdesjen e s’ëmës, kinse po thotë:
“Po, e di se jam pranuar, jam dashur, ndihem i rrethuar nga
dashuria!”
Dhe së fundi, gëzimi është një nevojë dhe njëkohësisht një fuqi,
sepse, sipas nënë Terezës, “vazhdimisht na përgatit për të bërë të
mirë”. Besoj se përvoja jonë tregon se kjo është e vërtetë. Kur
ndihemi tepër të mërzitur, humbasim dëshirën për të punuar,
bëhemi të paqëndrueshëm.
Por gëzimi nuk do të thotë një jetë krejt pa përvojë pikëllimi. Gëzimi
dhe pikëllimi bashkekzistojnë në jetën e krishterë, sepse pikëllimi,
vuajtja, nuk e prish shpresën. Pra mund të kuptojmë pse vetë Jezusi,
vetëm pak orë para arrestimit të tij, u tha apostujve fjalë si: “Jua
thashë këto që gëzimi im të jetë në ju e gëzimi juaj të jetë i plotë” (Gjn
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15, 11); “Askush s’do t’jua marrë gëzimin tuaj” (16, 22); “Jua thashë
këto që ta keni paqen në mua... Unë e munda botën” (16, 33). Mund
të kuptojmë pse shën Pali, i lidhur me zinxhirë në burg, shumë herë u
përsërit Filipianëve fjalët: “Gëzohuni në Zotin”. Mund të kuptojmë
gjithashtu pse edhe në përvojën e errësirës shpirtërore, Nënë Tereza
vazhdoi duke dëshmuar gëzim me buzëqeshje, si rrëfen ajo vetë në
një letër. Dhe vazhdon: “Nëse vuajtja ime do ta shuajë etjen tënde,
atëherë ja ku jam, o Zot, me gëzim do të pranoj gjithçka deri në
vdekje dhe t’i buzëqesh fytyrës sate të fshehur”.
Dëshiroj të mbaroj këtë fjalim me dy citime nga shkrimet e së lumes
Tereza. E para është fjala e fundit e nenit që kam cituar më parë nga
Kushtetutet e Misionarëve të Dashurisë, që flet për gëzimin: “Mënyra
më e mirë për të treguar mirënjohjen tonë ndaj Perëndisë dhe ndaj
popullit është të pranojmë gjithçka me gëzim. Një motër e lumtur
është si drita e dashurisë së Hyjit, shpresa e lumturisë së amshuar,
flaka e dashurisë që digjet”.
Dhe citimi i dytë është nxjerrë nga teksti shumë i njohur, Jeta është:
...Jeta është bukuri, adhuroje.
Jeta është bekim, provoje...
Jeta është një e mirë, kujdesu për të.
Jeta është dashuri, shijoje...
Jeta është një këngë, këndoje...
Jeta është një aventurë, bëje me guxim.
Jeta është jetë, mbroje.
Jeta është fat, shfrytëzoje.
Jeta është tepër e vlefshme, mos e shkatërro!
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Gëzimi i të jetuarit
Më kujtohet një kohë, para Koncilit të Dytë të Vatikanit, kur madje
edhe kremtimet liturgjike të krijonin përshtypjen se të krishterët e
devotshëm duhej të ishin të ngrysur. Kjo e shtyu Friedrich Nietzschen të komentonte se "nxënësit e Jezusit duhej ta tregonin veten më të
shëlbuar".
Nxitja Apostolike e Papa Françeskut mbi Ungjillizimin e Ri fillon
pikërisht me fjalët “Evangelii Gaudium”. Evangelium do të thotë
"lajm i mirë". Në këtë Nxitje Papa Françesku vë me të drejtë në dukje
se "ka të krishterë jeta e të cilëve duket si Krezhme pa Pashkë."
E megjithatë edhe në kohën e Kreshmëve kemi një të diel që quhet “e
Diela Laetare” (Gëzohu), që na kujton se thelbi i periudhës së
Krezhmeve, me theksin që vë tek kthimi dhe pajtimi, është lajm i
mirë, lajm për kthimin në shtëpinë e Atit. Dhe rrugëtimi ynë gjatë
asaj periudhe Krezhme nuk përfundon në malin e Kalvarit te kryqi i
Jezusit. Ai përfundon te kopshti ku, afër një varri të hapur dhe bosh,
do të dëgjojmë zërin e ëmbël të Jezu Krishtit që na drejtohet me emër
ndërsa kthehemi drejt tij dhe përgjigjemi: Rabuni!
Tomë Akuini e përkufizon gëzimin si ngazëllimin që ngjall zotërimi i
një të mire. Dhe ai pohon se gëzimi nuk është virtyt, por është pasojë
e dashurisë. Unë nuk mund ta korrigjoj Shën Tomën, por do të më
pëlqente të thosha se gëzimi është pasojë e shpresës.
Nga një studim i kryer më 1995 nga Michael Rutter-i dhe David
Smith-i “Çrregullimet Psikologjike tek të Rinjtë” rezulton se gjatë 40
vjetëve që i kishin paraprirë këtij studimi ishin rritur ndjeshëm rastet
e depresionit, të çrregullimeve psiko-shoqërore, të përdorimit të
substancave narkotike dhe alkoolit, si dhe të vetëvrasjeve në radhët e
të rinjve. Më lejoni të shtoj se shtimi i numrit të vetëvrasjeve mes të
rinjve të këtij vendi, gjatë pesëmbëdhjetë vjetëve të shkuar, është
alarmues. E akoma më shqetësues është fakti tragjik se mes të
vetëvrarëve ka fëmijë të moshës tetë deri dhjetë vjeç. Përse dikush
vendos të kryejë vetëvrasje? Pikërisht sepse ka humbur çdo shpresë.
Shpresa nuk lind optimizëm, por lind kurajë që na mundëson t'u
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bëjmë ballë edhe situatave të vështira. Qe shpresa ajo që e bëri Shën
Palin të ngazëllente edhe pse i prangosur në burg dhe që e shtyu t'u
thoshte Filipianëve të galdonin me të në Zotin.
Dhe mendoj se do t'ju ndihmonte nëse ju lexoj një pasazh nga libri i
Paul Tillich-ut “Qenia e Re”: "Zbrazëtia është mungesa e lidhjes me
sendet, personat dhe domethëniet; madje është edhe mungesa e
lidhjes me vetveten. Prandaj përpiqemi t'i largohemi vetvetes dhe
vetmisë, por pa arritur të krijojmë me të tjerët dhe botën e tyre një
marrëdhënie të mirëfilltë. Dhe i përdorim ata për një lloj kënaqësie
që mund të quhet 'qejf'. Por nuk është si qejfi kreativ që shpesh
shoqëron dëfrimet; përkundrazi, është një mënyrë 'të bëri qejf' e
cekët, hallakatëse dhe lakmitare. Dhe nuk është rastësore që kjo lloj
zbavitjeje komercializohet lehtë, sepse ka ecuri të parashikueshme,
pa pasion, pa rrezik, pa dashuri. Nga të gjitha kërcënimet që i
kanosen qytetërimit tonë, ky është një nga më të rrezikshmit: t'i
vidhesh zbrazëtisë me anë të një 'qejfi' që e bën gëzimin të
pamundur" (“The New Being”, f. 146-7).
Pika e fundit që do të doja të përmendja ka të bëjë me detyrën që
kemi për ta përhapur gëzimin tonë. Ka raste kur gëzimi që ndajmë
me të tjerët i shëmbëllen një karikature gëzimi. Është 'qejf', jo gëzim.
Zoja ndjeu nevojën për ta ndarë gëzimin e vet me Elizabetën. Shën
Pali e ndau gëzimin e vet me Filipianët. E lumja Terezë këmbëngulte
shpesh me motrat e veta: "Dhuroni buzëqeshje". Sepse buzëqeshja
tregon se ti e pranon tjetrin dhe po ndan me të gëzimin që ke.
Kardinali Suenens shkruan se "buzëqeshja është një rreze vezulluese
prej fytyrës së Hyjit; të buzëqeshësh është njëlloj sikur t'i shohësh të
tjerët me sytë e Hyjit".
Shpirti Shenjt na ndriçoftë për të zbuluar visaret e gëzimit të
krishterë dhe për të gjetur mënyra për përhapjen e këtij gëzimi.
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“Nuk kam kohë!”
Por a është e vërtetë?
Jemi ende në muajin e parë të vitit të ri. Është një periudhë e cila na
fton të vlerësojmë kohën, në një shoqëri kaq shumë të ngarkuar me
punë saqë shpesh herë nuk na lë kohë për gjërat e rëndësishme –
kohë për të biseduar me Zotin, me familjen, me të tjerët – ndërsa
humbasim shumë kohë me gjëra të tjera më pak të rëndësishme ose
të kota.
“Nuk kam kohë për t’u lutur! Nuk kam kohë të shkoj në meshë të
dielën!” Të tilla shprehje i kam dëgjuar shpesh herë. Por ji i sinqertë:
gjen kohë për të parë televizor ose për të lundruar në internet, për të
biseduar me persona të panjohur nëpërmjet facebook-ut?
Jetojmë në një kulturë pragmatiste, ku qenia njerëzore konsiderohet
si një makinë prodhimi dhe konsumi. Kur fillojmë të mësojmë një
gjuhë të huaj, tre foljet e para që mësojmë janë jam, kam dhe bëj,
sipas radhës së rëndësisë. Por sot bëj ka marrë përparësi mbi jam.
Shpesh herë mendohet se për të qenë besimtar ka më shumë rëndësi
bëj, të kryesh një veprim, të organizosh diçka konkrete. Kjo,
fatkeqësisht, ka ndikuar edhe në jetën e meshtarëve dhe të
rregulltarëve. Natyrisht, duhet që këta të jenë apostuj dhe barinj
aktivë në Kishë e në botë, por mbi të gjitha duhet të jenë dishepuj.
Nuk ka apostullim të vërtetë nëse nuk ka dishepullizim.
Koha është para së gjithash një dhuratë e çmuar. Nëse vërtetë
besojmë që është një dhuratë, atëherë si çdo dhuratë tjetër, duhet të
përdoret me përgjegjësi. Shkrimi i Shenjtë përdor dy fjalë greke, të
cilat përkthehen kohë: chronos dhe kairos. Chronos është koha
historike, ndërsa kairos shkon përtej kohës historike ku zhvillohen
ngjarjet. Shkrimi i Shenjtë thekson fjalën “sot” (për shembull tek
Psalmi 94 lexojmë: “Sot, nëse dëgjoni zërin e tij, mos e ngurtësoni
zemrën“; dhe shumë tekste te tjera). Do të thotë se çdo “sot”, çdo
moment, duhet të konsiderohet si një thirrje e Zotit që kërkon
përgjigjen tonë për të përmbushur vullnetin e tij. Çdo moment i
pranisë së Zotit, është një moment hiri. Sa i ndryshëm është ky
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këndvështrim nga ai i Orazio Flacco-s me shprehjen e tij të famshme:
“Carpe diem!” (Kape çastin) dhe “Quid sit futurum cras noli quarere”
(Mos u brengos për të nesërmen) ose “Gaudeamus igitur juvenes
dum sumus” (Të gëzohemi sa jemi të rinj), nga një këngë e Mario
Lanza-s e cila para disa vitesh ka qenë shumë e famshme.
Sot, fatkeqësisht, pleqtë dhe njerëzit e brishtë janë të mënjanuar nga
shoqëria. Jetojmë në një shoqëri kontradiktash, e cila flet shumë për
të drejtat e njeriut dhe kundër çdo lloj forme të diskriminimit, e
megjithatë diskriminon personat që kanë më shumë nevojë për
dashurinë dhe mbështetjen tonë: fëmijët dhe pleqtë, të cilët, edhe pse
duhet të konsiderohen si një bekim, në fakt për shoqërinë dhe
familjet tona janë vetëm një peshë. Jetoj në Shqipëri, e cila është
ndoshta shteti me popullsinë më të re në Europë dhe që, deri para
pak kohe, kishte shumë familje të mëdha. Por hapja e rrugëve drejt
perëndimit i mësoi “artin” e kontrollit të lindjeve! Megjithatë pleqtë
ende respektohen në këtë shtet dhe shpresoj të mos mësojnë nga
perëndimi e t’i konsiderojnë si një peshë!
Duhet të bëjmë dallimin midis dëgjesës pasive dhe asaj aktive. Mjetet
moderne të komunikimit na kanë bërë ekspertë të dëgjesës pasive. I
krishteri është i shtyrë të vlerësojë heshtjen, e cila na çon drejt
dëgjesës së vërtetë. Por ja dhe një problem tjetër: duket paradoksale
të ftosh heshtjen në një botë plot zhurmë! Kemi frikë nga heshtja!
Heshtja na fton drejt dëgjesës. Dëgjesa është një pasuri. Izraeli në
Besëlidhjen e Vjetër ishte mësuar të dëgjonte. Në librat e Besëlidhjes
së Vjetër lexojmë shumë tekste të cilat fillojnë me fjalët: “Dëgjo
Israel…” Nga kjo duhet të kuptojmë se edhe lutja jonë duhet të
përfshijë dëgjesën. Le të shohim se çfarë roli ka dëgjesa në familjet
tona. A e gjen çifti kohën për të dëgjuar njëri-tjetrin? A e gjejnë
prindërit kohën për të dëgjuar dhe për të diskutuar me fëmijët e tyre?
Në fund, koha na jep mundësinë t’i dhurohemi më shumë tjetrit. Kur
Papa Françesku shpalli “Jubileun e Mëshirës”, citoi shkrimin e shën
Gjonit të Kryqit: “Në fund të jetës do të gjykohemi mbi dashurinë”.
Më kujtohet kur para shumë vitesh pata një bisedë me një ipeshkëv
Ortodoks, i cili më tha: “Në ditën e gjykimit Zoti nuk do të na pyesë
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nëse kemi besuar apo jo në Filioque, por nëse i kemi dhënë për të
ngrënë një të urituri!”
Shpresoj se duke lexuar këtë artikull, lexuesi të bëhet më mirënjohës
ndaj dhuratës së kohës dhe më i përgjegjshëm në përdorimin e mirë
të kohës.

Forma të reja skllavërie
Në mesazhin e tij me rastin e Ditës së Paqes më 1 janar 2015, Papa
Françesku mori, si argument për këtë mesazh, temën: “Jo më
Skllevër, por Vëllezër”.
Në n. 3 të mesazhit vijon pjesa më interesante, ku Papa Françesku
flet për format e ndryshme të skllavërisë. Së pari, Papa flet për
institucionin e skllavërisë, një institucion shumë i lashtë dhe që ishte
pranuar dhe miratuar në shumë kultura, i rregulluar nga ligji. Ky ligj
“caktonte se kush lindte i lirë dhe kush, në të kundërt, lindte skllav, si
dhe se në çfarë kushtesh personi, i lindur i lirë, mund ta humbte
lirinë e vet, apo ta rifitonte atë”. Natyrisht, një institucion i tillë bie
ndesh jo vetëm Shkrimit të Shenjtë, që tregon një dinjitet shumë të
veçantë për njeriun, por edhe me ligjin natyror, që tregon natyrën e
njeriut, i cili nuk mund të çmohet si një objekt pronësie. Dhe
çuditërisht, institucioni i skllavërisë ka vazhduar të ekzistojë edhe në
kohët moderne. Madje zbulimi i kontinentit amerikan e forcoi dhe
është përpjekur të justifikojë këtë institucion.
Papa Françesku vëren se “sot, pas një evolucioni pozitiv të
ndërgjegjes së njerëzimit, skllavëria, krim i njerëzimit të cenuar,
është shfuqizuar formalisht në botë”. Megjithatë Papa vazhdon të
ankohet se, mjerisht, edhe sot, “miliona persona – fëmijë, burra e gra
të çdo moshe – privohen prej lirisë dhe detyrohen të jetojnë në
kushte të ngjashme me ato të skllavërisë”.
Cilat janë këto forma të reja skllavërie? Papa përmend, në vendin e
parë, punëtorët, në vende ku “legjislacioni i punës nuk është në
përputhje me normat e me standardet minimale ndërkombëtare”,
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domethënë në ato vende ku nuk janë njohur të drejtat e punëtorëve, e
prandaj punëtori nuk është i mbrojtur dhe mund të shfrytëzohet më
lehtësisht. Por edhe në vendet ku legjislacioni e mbron punëtorin,
ekzistojnë shumë raste ku të drejtat e tij janë shkelur. Edhe pse
ekzistojnë ligje shumë të drejta për t’i mbrojtur punëtorët, megjithatë
në praktikë s’ka kontroll mbi rrogën që marrin punëtorët, s’ka
kontroll as mbi orët e punës, s’ka kontroll as për shkarkimin nga
puna. Teorikisht po, flitet për ligjin për të drejtat e tyre dhe detyrat e
punëdhënësve, por në fakt situata është shumë e ndryshme. Shumë
punëdhënës përfitojnë nga fakti se punëtorët janë të pambrojtur...
përfitojnë nga numri i lartë i papunësisë… punëtori nuk do të
protestojë, nga frika se mund të shkarkohet, ose nga frika se nuk do
të gjejë një punë tjetër. Sa shumë punëtorë të shkretë kënaqen me një
rrogë shumë të ulët, vetëm sepse, thonë, ‘më mirë kaq sesa hiç!’
Pastaj Papa flet për kushtet e jetës së shumë emigrantëve. Përmend
itinerarin e tyre, shumë të rrezikshëm, gjatë të cilit “vuajnë prej urisë,
privohen prej lirisë, zhvishen prej të mirave të tyre dhe keqpërdoren
fizikisht dhe seksualisht”. Dhe çfarë gjejnë pas këtij udhëtimi aq të
tmerrshëm? Shpeshherë mbahen “në kushte çnjerëzore”, “pranojnë
të jetojnë e të punojnë në kushte të padenja”. Mund të shtoj edhe
përuljet që shumë e shumë herë duhet të përjetojnë, për shkak të
paragjykimeve dhe urrejtjes që ekzistojnë në shumë vende kundër
emigrantëve, që konsiderohen si uzurpues të vendit të destinacionit.
Forma e tretë e skllavërisë për të cilën flet Papa Françesku është ajo e
personave që janë “të detyruar të prostituohen, mes të cilëve ka
shumë të mitur”, “skllavet dhe skllevërit seksualë”, “gratë e detyruara
të martohen”, “gratë e shitura për martesë ose të përçuara në
pasardhësi një familjari pas vdekjes së bashkëshortit” ndoshta pa
pëlqimin e tyre. Edhe pse dukuri të tilla mund të jenë të rralla në
Shqipërinë e sotme, megjithatë ende ekzistojnë shumë raste,
veçanërisht në shumë fshatra, kur me martesë vajza bëhet si skllave e
familjes së bashkëshortit. Sigurisht, në këto 15 vitet e fundit situata e
gruas është përmirësuar, por mendoj se duhet të angazhohemi më
shumë për emancipimin e saj.
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Pastaj përmenden personat që janë bërë “objekt i trafikut dhe i
tregtisë për eksplantimin e organeve, për t’u rekrutuar si ushtarë, për
të lypur, për veprimtaritë e paligjshme sikurse prodhimi apo shitja e
substancave narkotike, ose për forma të maskuara të birësimit
ndërkombëtar”.
Më në fund Papa përmend viktimat e terroristëve, që grabiten dhe
mbahen në robëri si luftëtarë ose, në rastin e vajzave dhe grave, si
skllave seksuale. “Disa prej tyre zhduken, disa shiten disa herë,
torturohen, gjymtohen, apo vriten”. Këtu duhet të përmend mbi
dyqind vajza nga Chibok-u në Nigeri, të grabitura nga Boko Haram-i.
Asnjë vend nuk ka bërë asnjë protestë kundër terroristëve Boko
Haram siç është bërë kundër terroristëve në Paris! Asnjë President
ose Kryeministër nuk ka derdhur lot për këto vajza ose për viktimat e
tjera në Nigeri, siç kanë derdhur lot për Charlie Hebdo-në. Asnjë
person nuk ka ngritur tabelë me fjalë “Unë jam vajza nga Chibok-u”,
siç kanë ngritur tabela me fjalët “Unë jam Charlie”! Ndoshta sepse
Afrika nuk është Evropa dhe Nigeria nuk është Franca.
Papa përmend korrupsionin si një nga shkaqet e skllavërisë. Ka
njerëz “që janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për t’u pasuruar”.
Fabrikantët e shumë formave të ndryshme të skllavërisë janë njerëz
të pandërgjegjshëm dhe mizorë, personifikimet e shprehjes së
Thomas Hobbes-it “homo homini lupus” (njeriu që bëhet ujk për
njeriun). Këtu Papa përmend një parim që është përmendur qindra
herë në doktrinën shoqërore të Kishës Katolike: “Në qendrën e çdo
sistemi shoqëror apo ekonomik duhet të jetë personi dhe jo pasuria”.
Kur në korrik 2013 Papa shkoi në ishullin Lampedusa, në atë det që
është bërë varrezë për mijëra emigrantë nga Afrika, ai ka përdorur
shprehjen “globalizimi i indiferencës”. Bota shikon, por pa marrë
masat, pa marrë përsipër përgjegjësi.
Por Papa përmend edhe “punën e pamasë e të heshtur që shumë
Kongregata rregulltare, sidomos femërore, çojnë përpara në ndihmë
të viktimave”. Në fakt, Kongregatat e Motrave në Shqipëri janë
shumë të angazhuara në punë për shpëtimin e shumë grave që në një
mënyrë ose në një tjetër janë viktima të personave pa shpirt.
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Gjithashtu përmend institucione katolike si Fondacionin “Mary Ward
Loreto” dhe sidomos Caritas-in Shqiptar me sektorin e antitrafikimit.
Të gjithë njerëzit vullnetmirë që janë dëshmitarë të plagës së
skllavërisë bashkëkohore janë të thirrur “të mos bëhen
bashkëpunëtorë të kësaj të keqeje” as të mbeten indiferentë, por të
bëjnë çmos që t’u jepet viktimave dinjiteti i duhur, për të cilin kanë të
drejtë. Dhe citoj fjalët e fundit të mesazhit: “Globalizimi i
mospërfilljes, që sot peshon mbi jetët e shumë motrave e shumë
vëllezërve, na kërkon të gjithëve ne që të bëhemi nismëtarë të një
globalizimi të solidaritetit dhe të vëllazërisë, që mund t’u rijapë atyre
shpresë dhe t’i bëjë të rimarrin me guxim ecjen nëpërmjet
problemeve të kohës sonë dhe perspektivave të reja që ajo sjell me
vete e që Hyji vë në duart tona.”

Kam blerë një palë këpucë në treg
Ishte e diel dhe isha në Romë. Së bashku me dy priftërinj të tjerë,
shkuam në një treg të famshëm në Porta Portese. Këta dy priftërinj
nuk kishin qenë më parë atje dhe ky treg ishte me të vërtetë tërheqës,
sepse është një treg shumë i madh dhe mund të gjesh gjithçka në të
dhe me çmime mjaft të ulëta.
Isha nisur në treg me një këpucë të grisur, duke shpresuar se, nga
tregu i Porta Portese-s, do të gjeja një palë këpucë të lira. Dhe në fakt
gjeta një palë të lira… shumë të lira. Ishin pak të dala nga moda, por
nuk prishte punë… për mua pati rëndësi vetëm që ishin të lira. Dhe i
bleva. Dhe i mbatha atje, pikërisht atje. Dhe këpucët e grisura i lashë
tek mbeturinat që ishin në treg.
Në të njëjtën ditë, pasdite, dola me të njëjtët priftërinj për një
shëtitje. Isha duke ngjitur shkallët madhështore të Sheshit të Spanjës.
Dhe i mjeri unë, sepse më ra thembra e këpucës së djathtë dhe me
hapin e parë që bëra me këpucë pa thembër, për pak nuk u rrëzova
nga të gjitha shkallët!
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Sa budallenj jemi ne nganjëherë… gëzohemi kur blejmë diçka të lirë,
pa menduar se duhet të paguajmë shtrenjtë më vonë… sepse gjëja që
blihet lirë, vlen pak!
Pra kini kujdes kur blini këpucë nga tregu... Më kujtohet edhe kur
miku im bleu një palë këpucë nga i njëjti treg në Romë dhe kur u
kthye në shtëpi vuri re se këpucët nuk ishin njëlloj! (ose: nuk ishin të
barazuara???)
Kini edhe kujdes nga “sakramente në treg”. Shumë njerëz kënaqen
me “sakramente në treg”, do të thotë me sakramente që mund t’i
marrin shumë lirisht. Kënaqen, sepse sakramentin e kanë pranuar,
edhe pse asgjë s’ka ndryshuar në jetën e tyre. Sakramente të lira... që
pranohen shpejt dhe pa zor.
Mund të jetë pagëzimi, që disa pretendojnë ta pranojnë pa shkuar për
katekizëm. Nuk kuptojnë domethënien e këtij sakramenti; e
konsiderojnë, ndoshta, vetëm si regjistrim në Kishën Katolike.
Ose mund të jetë edhe mesha (euharistia). Mos të flasim për ata (dhe
janë shumë!) që asnjëherë nuk vijnë për meshën e së dielës. Por le të
flasim për ata që vazhdimisht vijnë për këtë meshë me shumë vonesë.
Më e keqe është sjellja e tyre gjatë meshës. E vlerësojnë Fjalën e Zotit
dhe e dëgjojnë me vëmendje? E vlerësojnë kungimin, Bukën e Jetës,
Trupin e Krishtit, ushqimin tonë shpirtëror? Janë mirënjohës Zotit
për këtë dhuratë?
E çfarë themi për rrëfimin? Sa shumë njerëz e afrojnë pa qenë të
penduar për mëkatet e tyre! Është sakramenti i pajtimit; por s’mund
të ketë pajtim pa pendesë.
Këpucët që kisha blerë nga tregu duhej t’i hidhja. Isha shumë i
lumtur që i kisha blerë lirë, por... Dhe duhej të blija një palë të tjetra,
nga një dyqan serioz. Nuk mund të kthehesha në vendin tim me një
këpucë pa thembër, që jo vetëm më detyroi të eci si Çarli Çaplini, por
përveç kësaj ishte edhe e rrezikshme për këmbën time.
Mjaft me “sakramente në treg”. Sepse, si ajo këpucë, mund të bëhen
rrezik për ne. Le të jemi të krishterë seriozë dhe, kurdoherë të
shkojmë për meshë, le të kuptojmë ku po shkojmë; të përgatitemi si
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duhet, duke kërkuar të marrim frytet nga takimi ynë me Krishtin;
dhe, kurdoherë të shkojmë për rrëfim, le të mbajmë ndër mend se
rrëfimi kërkon kthim tek Zoti dhe ndryshimi i zemrës.

Kur kam shkuar për peshkim
Vetëm dy herë, në të gjithë jetën time, kam shkuar për peshkim. Më
kujtohet kur kam shkuar për herë të parë, para shumë vitesh. Shkova
më një mik të madh timin, i cili pati shumë eksperiencë me peshkim.
Hipëm në një lundër dhe dolëm për të peshkuar me grep, për të zënë
qefull; por nuk zura asgjë përveç një çizmeje të vjetër. Në një çast,
duke mbajtur kallamin në duart e mia, as vura re se tapa kishte ulur
nën sipërfaqen e detit. Miku im u kthye tek unë duke thënë: “Zije,
qullac! A nuk vëren se e ke kapur? Do të të arratiset!” Dhe ashtu
ishte, sepse grepi doli më bosh sesa kishte qenë më parë! Duhet të
rrëfej se nuk pata fat si peshkatar i peshqve … dhe lutem se, me hirin
e Zotit, të kem më shumë fat si peshkatar i njerëzve!
Por përveç këtij lloji peshkimi, ka lloje të tjera peshkimi: në jetën
tonë “peshkojmë” për shumë gjëra. Jemi të zgjuar duke kërkuar
çastin e përshtatshëm për të kërkuar diçka nga dikush, presim derisa
të jetë në gjendje të gëzuar, e ftojmë për një kafe dhe përdorim shumë
diplomaci dhe mirësjellje. Jemi të zgjuar për të bërë reklamë për
diçka, për ta paraqitur më të mirë sesa është në realitet dhe fshehim
ndonjë mungesë që mund të ketë. Jemi të zgjuar për të tërhequr
admirimin ose simpatinë e të tjerëve, duke u treguar se jemi më të
aftë se të tjerët. Është një mënyrë e mirë si të “peshkojmë”, duke
përdorur karrem që pëlqen dhe tërheq dhe duke e fshehur grepin. Të
gjithë mundohen të peshkojnë mirë, që të zënë peshq. Të gjithë ne
jemi ekspertë në këtë lloj peshkimi.
Megjithatë ka edhe një lloj tjetër peshkimi, në të cilin ndoshta nuk
jemi aq ekspertë: është peshkimi për Krishtin. Kemi një det të madh
dhe të hapur para nesh dhe ka shumë “peshq” që mund të zëmë.
* Ka, për shembull, Fjala e Hyjit, që na lexohet neve në çdo meshë,
por që gjendet edhe në atë libër që quhet “Bibla”: ti ndoshta e ke në
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një raft librash, por ka shumë pluhur nuk e përdorur dot. Ky është
një “peshk” i madh dhe shumë i vlefshëm por shpeshherë jemi aq të
zënë me gjëra të tjera, që nuk vërejmë se ka ky xhevahir aq pranë
nesh.
* Ka edhe predikime që ti i dëgjon në meshë ose në raste të tjera. Por
ndoshta je aq krenar, sa nuk të bie në mend se është një fjalë për ty
Ndoshta prifti ka thënë diçka interesante, por që do të ishte më mirë
po t’ia kishte thënë vjehrrës, ose komshiut: s’ka rëndësi për ty!
* Dhe ka edhe “peshk” më të madh, dhurata e Korpit të Krishtit në
kungim. Është një dhuratë që mund ta ndryshojë jetën tënde ... por
që për ty ndoshta e ka humbur vlerën e vet, duke u bërë një gjë
shumë e zakonshme.
O Zot, më mëso si të peshkoj mirë, në mënyrë që mund të Të zë Ty pa
lënë që të Të humb! Më forco në fe, që të besoj se po Të takoj Ty
kurdoherë që pranoj ata që kërkojnë ndihmë prej meje! Më mbush
me dashurinë tënde, për të vlerësuar më shumë praninë tënde në
lutjet e mia dhe në eukaristi të shenjtë. Dhe më jep kurajë dhe durim,
që të vazhdoj duke peshkuar për Ty, pa humbur shpresë dhe pa
fjetur, sepse, siç thonë italianët, “kush fle, nuk zë peshq”.

Më pickoi një mushkonjë
Një ditë, dikush më tha se mushkonjat më duan shumë. Ky nuk është
një lajm i mirë, por është diçka e vërtetë… më afrohen, më prekin, me
pickojnë, madje më pinë gjakun! Por sigurisht këtë dashuri nuk ua
kthej!
Para ca ditësh isha duke fjetur. Pasi gjumi im është i lehtë, u zgjova
menjëherë sapo ndjeva pickimin e një mushkonje. U dëgjua zukatja
afër veshit tim dhe e ndeza dritën. Më në fund e pashë atë mushkonjë
të mallkuar që fluturonte përreth fytyrës sime. “Imzot! – thashë me
vete – kjo mushkonjë e mallkuar, me sa duket, nuk u kënaqka me një
të pickuar. Synon të më pickojë përsëri. Ajo kërkon të më thithë
sërish gjakun?”. Dhe aq i pacipë po më dukej fluturimi i saj, saqë
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mendoja se bëhej ngacmues deri në ekstrem e më lëndonte me ato
pëshpëritjet e vazhdueshme rreth e përqark kokës sime. Mbase
vërtitej plot gëzim se ia kishte dalë mbanë: “të pinte gjak nga gjaku
im”. Vallë doli fituese mbi mua! Përfitoi nga unë, sepse më gjeti të
dobët pasi isha në gjumë!
Së fundi, ajo u ndal mbi mur ngadhënjimtare. Me dorën time, gjysmë
i përgjumur, me gjithë fuqinë, e godita dhe e lashë të ngordhur atje
ku po pushonte. Muri u bë pis, por edhe dora ime u ndot nga një
njollë e kuqe gjaku. Megjithëse i kënaqur se e kisha vrarë
mushkonjën e zhurmshme, e cila më prishi gjumin dhe më thithi
gjakun, mbeta i hidhëruar për atë njollë mbi murin e bardhë të
dhomës sime. Në lëmshin e mendimeve që më vinin në kokë
përfundova: “Vallë për çfarë Zoti i krijoi mushkonjat?”. Menjëherë
automatikisht më erdhi edhe përgjigja: “I krijoi, që të na kujtojë, se të
gjithë ne u ngjajmë këtyre mushkonjave, pikërisht atëherë kur e lëmë
veten të tërhiqemi nga veset e këqija, të cilat na pengojnë të jetojmë
me dinjitet njerëzor, sipas planit të Zotit që na krijoi në përngjasimin
e tij...”.
Në rrjedhën e mendimit më vijnë të përmend disa shembuj:
* zilia e atyre, të cilët mërziten kur shohin në qetësi dikë, që është më
i mirë në një gjë apo në një tjetër (ashtu, sikurse mushkonja e cila
nuk duron të të shikojë ty të qetë duke fjetur);
* përtacia e atyre, që nuk duan të punojnë, por kënaqen duke thithur
e përpirë nga të tjerët (sikurse mushkonja, e cila ta thith gjakun që të
jetojë vetë);
* mizoria e atyre që përfitojnë nga të dobëtit, të cilët nuk mund ta
mbrojnë veten e as t’i kërkojnë të drejtat vetjake (sikurse mushkonja,
e cila përfiton nga një njeri në gjumë);
* dhuna e atyre, të cilët ndiejnë kënaqësi, duke poshtëruar dhe
salvuar të tjerët që nuk bëhen pjesë me ta (ashtu, sikurse mushkonja
që fluturon përreth kokës sate, e kënaqur sepse ia doli mbanë të të
pickojë);
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* pacipësia e atyre, të cilët mëkatojnë dhe as e ndiejnë brejtjen e
ndërgjegjes për të mos rënë përsëri në mëkat (sikurse mushkonja që
të pickon dhe është e predispozuar të shfrytëzojë rastin për të pickuar
përsëri);
* ndërgjegjja e njollosur e atyre, që helmojnë shumë njerëz të
pafajshëm me sjelljen e tyre skandaloze (sikurse mushkonja që të
helmon me pickimin e saj)...
Kështu, ajo mushkonjë ndonëse e ngordhur dhe e pa mundësi për të
më pickuar sërish, më ka lënë një njollë mbi mur. Mëkati, edhe pse
kalon e ndoshta nuk e përsërisim, madje edhe falet (nëse jemi të
penduar dhe e rrëfejmë), padyshim që lë njollën e vet në shoqëri...
pasojat e tij mbeten.
E pastaj, në fund të fundit njerëzit-mushkonja janë më të rrezikshëm
se mushkonjat-insekte.
Të lutem o Zoti im, më çliro nga mushkonjat... por mos lejo kurrë që
unë të bëhem si ato: “mushkonjë!”.

“S’e duam!” – “e duam!”
Sapo ishte dhënë lajmi në radio, se sipas ca burimeve të besueshme,
Jezusi i Nazaretit do të vinte përsëri në tokë. Ç’farë lajmi na qe ky?
Vallë, a kishte ndonjë gjë të mirë për t’u nënvizuar këtu? Me sa duket
“jo”…; në fund të fundit që kur u dha si lajm, prirjet ishin negative:
ishte mbetëse ajo gjendje e pandërprerë proteste ndër gazeta, në
radio dhe në televizorë. “Do ta bojkotojmë ardhjen e do ta pengojmë
me çdo kusht cilëndo linjë ajrore që do të përpiqet ta zbresë në tokë!”.
“Do t’ia bojkotojmë shitjen dhe dyqanet e kësaj agjencie do t’i
mbyllim: s’do ta lemë të ngrejë kokë për të shitur prodhimet e veta”...
Ndër të parët që janë ngritur në protestë kanë qenë avokatët. “Para
dymijë viteve, kur ishte në këtë botë, ky ka folur rëndë e me fjalë
shumë të forta kundër mësuesve të ligjit. E për çfarë ta duam sërish
mes nesh?”
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Kanë qenë mjaft të ndjeshme protestat e prodhuesve të verës: “Na
është thënë se një ditë ky e shndërroi ujin në verë më të mirë sesa
vera që shitet në treg. Vaj halli, ardhja e tij mes nesh do të jetë një
kërcënim i hapur për prodhimet tona.”
Pastaj deshën të protestojnë edhe bukëpjekësit: “Si mund ta
mirëpresim ne? Në jetën e tij në këtë botë ai ka ushqyer më shumë se
pesë mijë vetë vetëm me pesë bukë. Obobo!!! Si mund të mbijetojmë
ne po të vijë përsëri mes nesh?”
Mbërriti edhe protesta e mjekëve: “Ardhja e re e Jezusit nga Nazareti
do të jetë një kërcënim serioz për profesionin tonë mjekësor, sepse ai,
kudo që shkonte, ishte shumë i kërkuar nga të gjithë të sëmurët. Ai i
shëronte edhe të vdekurit duke i ngritur nga varri... S’do të ketë më
vend për profesionin tonë”.
Gazetarët u bënë si bisha: “Ai mësonte se duhet të shpallim
gjithmonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Po ne pastaj, çfarë do të
bëjmë? Nga do të dalë scoop-i ynë?”
Edhe njerëzit e diplomacisë, po ashtu, ranë në pikë të hallit: “Ky
Jezus, nuk diti çfarë është diplomacia dhe na ka urdhëruar që fjala
jonë duhet të jetë: ‘Po, po; jo, jo’. Është një burrë tepër i rrezikshëm,
pasi nuk është i aftë të bëjë asnjë kompromis diplomatik”.
Lindën shumë protesta nga njerëz të rëndësishëm, të ngarkuar me
ofiqe në jetën politike ose fetare... pasi donte t’ua varte në vesh fjalët
se autoriteti është për shërbimin ndaj të tjerëve, e madje i qortoi ata
që jetonin në kundërshtim me çfarë mësonin. Protesta të
jashtëzakonshme pati edhe nga ata që dinë të përfitojnë fort mirë nga
shoqëria e konsumit; pasi ai mësonte se kushdo ka dy rroba, le t’ia
japë një atij që nuk ka asgjë. “Po biznesi ynë, si mund të rritet?” –
dhanë ulërimat pronarët e bizneseve të ndryshme. E ku nuk pati
protesta? Gjithfarë grupesh u ngritën në këmbë...
Së fundi, “çuditërisht!!!” u duk një burrë që hodhi idenë e organizimit
të një demonstrate në mbrojtje të Jezusit të Nazaretit. Mjetet e
komunikimit fillimisht refuzuan ta shpallin këtë farë demonstrate...
patën frikë se mos bojkotohen. Dhe demonstrata u bë. Duke kaluar
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nëpër rrugët kryesore të kësaj botës sonë të ndritur në atë ecje të
çuditshme, tashmë në heshtje, u mblodhën shumë njerëz. Ecnin së
bashku, në atë turmë që vinte duke u rritur. Nga të dyja anët njerëzia
që i shante dhe hidhte gurë mbi ta... Po cilët do të kenë qenë vallë,
pjesëmarrësit e asaj demonstrate në mbrojtje të Jezusit? Në radhët e
para, thuhet se ishin shumë fëmijë, të cilët, duke mbajtur degë lisash,
mes heshtjes brohorisnin: “Qofsh lëvduar Jezu Krisht, qofsh
lëvduar...” Pas tyre qenë ish-të burgosurit dhe pikërisht ata njerëz që
ne shpesh herë i damkosim me emrin “mistrecë”. Së fundi, vijonin të
ecnin të sfilitur të mënjanuarit.
Po të arsyetojmë pak, nuk do ta kemi të vështirë të vërejmë pse kanë
qenë pikërisht këto tri kategori njerëzish që e kanë mbështetur
ardhjen e Jezusit. Për sa u përket fëmijëve, Jezusi na e ka thënë copë
se duhet të bëhemi si ata për të hyrë në Mbretërinë e Qiellit. Për sa u
përket “mistrecëve”, Jezusi na ka thënë se këta kanë më shumë
mundësi të hyjnë në dyert e qiellit, sesa shumë të tjerë që
pretendojnë të jenë të drejtë. I bie të jetë më e mundshme që
“mistrecët” ta kuptojnë siç duhet të qenët mëkatar. Ata e dinë se kanë
nevojë të pajtohen me Hyjin, ndërsa shumë të tjerë që mendojnë se
janë të drejtë as që përpiqen të kuptojnë sado pak mëkatin që u
rëndon në kurriz dhe kanë aq shumë nevojë për mëshirën e Hyjit.
Sigurisht, për sa u përket të mënjanuarve, dihet se Jezusi tregoi një
dashuri të veçantë ndaj tyre. Të sëmurët, të varfrit, viktimat e
drejtësisë gjithnjë ai i ka mbajtur pranë vetes.
Për sa kohë nuk do të jemi të gatshëm “të bëhemi si fëmijët” edhe ne
nuk do të jemi të gatshëm ta themi në mënyrë të çiltër “se jemi
mëkatarë”. Për sa kohë nuk do të jemi në gjendje të pranojmë se jemi
shpirtërisht të sëmurë, do të mbetemi nga ana e atyre që protestojnë
kundër Jezusit. Jezusi do të vazhdojë të na frikësojë ose më mirë,
ne do të vazhdojmë të druhemi prej Tij...
Spiralja e hipotezave tona mund të shkojë shumë larg. Ç’do të bëjë
Jezusi pas këtyre protestave? Vallë, në të vërtetë, a do të vijë, apo jo?
Po, po, s’ka arsye që të mos vijë! Mbase edhe ka ardhur e na ndjek në
heshtjen e vet paqësore. Mbase Ai ka ardhur mes një verbimi që nuk
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të lë ta shikosh ashtu të gjunjëzuar, në lutjen me duar të bashkuara e
duke u përlotur karshi mëkatit njerëzor. Sidoqoftë një gjë është e
qartë njëqind për qind. Ai vazhdon të vuajë shpirtcopëtuar. Dhe a e
dini si do të mbarojë vuajtja e Tij? Pikërisht siç mbaroi para dymijë
vitesh: i varur në kryq!
Mes paradokseve të shumta që gatuhen në kuzhinën e kësaj jete, për
njeriun e sotëm bëhet tepër e vështirë ta pranojë faljen; është tepër e
vështirë TË PRANOJË GËZIM NGA NJË NJERI I VUAJTJES SI
JEZUSI I NAZARETIT!

Të jesh, të kesh, të bësh
Është shumë e mundur që këto kanë qenë tri foljet e para që kemi
mësuar kur ishim duke mësuar një gjuhë të huaj, qoftë anglisht (to
be, to have, to do), apo italisht (essere, avere, fare), apo një gjuhë
tjetër. Sigurisht, për mua ishin tri foljet e para që kam mësuar kur
fillova ta mësoj shqipen.
Këtij artikulli mund t’ia kisha vënë titullin: “Rënia e Përparësisë së
Qenies dhe Pasojat e Saj në Jetën e Krishterë”. Por pata frikë se ky
titull do të tingëllonte tepër i fryrë. E vërteta që dua të theksoj këtu
është kjo: sot po jetojmë në një shoqëri që vë vlerën e personit në atë
që ky person prodhon dhe zotëron. Vlerësohem, aq sa jam i aftë të
punoj dhe të fitoj. Filozofia greko-skolastike përfshinte parimin:
“Agere sequitur esse” që në shqip mund të përkthehet (Vepra e ndjek
qenien), ose (Sipas të qenët, ashtu i vepruari). E prandaj, sipas këtij
principi, mund të themi se “njeriu bën atë që bën, sepse është ai që
është.” Por, me paraqitjen e kapitalizmit, teknologjisë moderne dhe
të konsumizmit, ka sunduar ideja që “njeriu është ai që është, sepse
ka atë që ka dhe sepse bën atë që bën.”
Por përtej çdo prodhimi apo zotërimi, është qenia e njeriut. “Çfarë
është njeriu?” – pyeti Blaise Pascal-i. “Është asgjë në krahasim me
pafundësinë; është gjithçka në krahasim me asgjënë. Është mes
asgjësë dhe gjithçkasë.”
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Shoqëria kapitaliste e bëri njeriun “një qenie që zotëron”. Shoqëria
teknologjike e bëri “një qenie që prodhon”; ndërsa shoqëria
konsumiste e bëri “një qenie që konsumon.” E pra çfarë vendi i lihet
fesë dhe thirrjes së krishterë në një shoqëri të arsimuar me një
mentalitet të tillë? Çfarë vendi i lihet lutjes dhe përsiatjes?
Ishte vetë Pascal-i që tha se shkencat pozitive, me të gjitha kufizimet
e tyre, as mund të kuptojnë pafundësinë dhe aq më pak të mund të
plotësojnë ndjenjat morale dhe fetare të njeriut.
Viktor Frankl-i, themeluesi i “logoterapisë”, foli për “vakumin
ekzistencial” dhe për domethënien përfundimtare të jetës njerëzore.
Është e vërtetë se tensioni ekzistencial i jetës nuk është gjithmonë
simptom që diçka nuk shkon mirë, por shpeshherë është një ftesë për
rritjen dhe zhvillimin. Nuk mund të imagjinojmë – thotë Frankl-i –
të jetojmë pa eksperiencë tensioni. “Shëndeti mendor është
themeluar mbi një farë grade tensioni, mbi tensionin ndërmjet asaj
që ke arritur dhe asaj që duhet të arrish akoma; është hapësira
ndërmjet asaj që je dhe asaj që duhet të bëhesh.” Dhe mbaron duke
thënë: “Çka njeriut i nevojitet nuk është një shtet pa tension, por
mundimi për një qëllim të denjë për vetveten.”
Ky vështrim ka një rëndësi të madhe për jetën e Kishës, të komuniteteve rregulltare etj. Kisha, komunitetet rregulltare, famullitë,
duhet të përjetojnë tensionin: kjo eksperiencë do të thotë se nuk janë
të kënaqur me gjendjen e tyre të tanishme, por duan të ripërtërihen
dhe të përmirësohen. Por vështrimi i Frankl-it ka vlerë edhe për jetën
e çdo njeriu që përjeton tensione, kriza, të cilat mund ta ndriçojnë për
të zbuluar vetveten dhe domethënien e jetës.
Si Frankl-i, ashtu edhe Thomas Merton-i (një shkrimtar shpirtëror
shumë i famshëm) tregoi se, kur njeriu përballon atë “vakum
ekzistencial”, atëherë mund ta takojë Hyjin dhe të gjejë në të
domethënien e jetës së tij. Përshpirtshmëria e Thomas Merton-it
është një përshpirtshmëri e qenies (të jesh), në kundërshtim me
prirjen e përgjithshme bashkëkohore, ku theksojmë veprën (të bësh),
që mund të bëhet një jetërsim (alienation).

352

Dhe jeta e krishterë duhet të prekë para së gjithash qenien e njeriut;
dhe vetëm si pasojë e dobishme e kësaj, ajo mund të shndërrojë
veprën e tij.
Është e vërtetë që Jezu Krishti foli për gjykimin e fundit si një gjykim
sipas të vepruarit të njeriut: “Pata uri e më keni dhënë të ha; pata etje
e më keni dhënë të pi. ” (Mt 25, 35-40). Por për Jezusin, e gjithë kjo
është fryti i dinamizmit të brendshëm që na mban në bashkim me të:
bashkimi ynë (si shërmendet) me Jezusin (si hardhia) na bën të aftë
për të dhënë fryt (Gjn 15, 1-8).
Kisha nuk mund të përkufizohet si thjesht një komunitet kulti; por as
mund të përkufizohet si një komunitet veprimi. Dishepullati nuk do
të thotë të bëhemi “punëtorë socialë” dhe bamirësia e krishterë është
më shumë se thjesht filantropia.

“Kush është i afërmi im?” (Lk 10, 29)
“Është pikërisht brenda kësaj Organizate që respekti për jetën duhet
të gjejë më të mirën, mbrojtjen. Është detyra juaj të angazhoheni që
buka të shpërndahet drejtësisht mbi tryezën e njerëzimit”. Janë fjalët
që Papa Pali VI ua drejtoi përfaqësuesve të Organizatës së Kombeve
të Bashkuara, me rastin e përvjetorit të 20-të të themelimit të asaj
Organizate dhe pikërisht më 4 tetor 1965.
Kanë kaluar gati 50 vjet nga ajo ditë kur Pali VI ka thënë këto fjalë. A
është përmirësuar situata e njerëzimit? Duket se jo. Në atë fjalim,
Pali VI u kujtoi kombeve detyrën e tyre: të ndihmojnë njëri-tjetrin në
luftën e tyre kundër urisë. Megjithatë ende jemi shumë larg nga
zbatimi i atij solidariteti ndërkombëtar për të cilin kishte folur Papa
Gjoni XXIII në Enciklikën “Mater et Magistra” dhe për të cilin me
shumë këmbëngulje përsëri ka folur Papa Benedikti XVI në
Enciklikën e tij “Caritas in Veritate”. Mjafton të përmendim se 85% e
pasurisë së botës kontrollohet nga vetëm 15% e popullsisë. E ndërsa
shumë miliona njerëz ende jetojnë në standarde çnjerëzore,
vazhdojmë duke harxhuar miliarda dollarë çdo vit për armët. Një
prift italian misionar në Indi ka shkruar: “Po të kisha atë bukën që në
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Itali u jepet pulave, po të kisha ushqimin që hidhet poshtë në
restorante, në kolegje, si edhe në shtëpitë e punëtorëve, po të kisha
ushqimin që hidhet jashtë në një qytet të madh si Milano, do të kisha
shuar urinë e shumë e shumë mijërave indianëve”.
Po jetojmë në një botë ku akoma gjenden pasaniku dhe Lazri i varfër
(krhs. Lk 16, 19-31). Me sy të dhimbshëm, Lazri shikon drejt tryezës
së pasanikut, me shpresë të ngihet me dromcat që bien nga tryeza e
pasanikut.
Janë shpallur shumë “luftëra kundër varfërisë”, me shpresë që shoqëria njerëzore të bëhet më e vetëdijshme se bota me mbarë pasurinë që
ka. Zoti ua ka besuar të gjithë njerëzve dhe të gjithë popujve, si na
mëson Kisha në doktrinën e saj shoqërore.
“Kush është i afërmi im?” Ishte pyetja që një person i urtë ia kishte
drejtuar Jezusit. Edhe pse i urtë, nuk e dinte se i afërmi mund të jetë
njeri që ndoshta banon afër shtëpisë së tij; që ndoshta bërtet duke
kërkuar ndihmë por ai nuk e dëgjon; që ndoshta po vdes prej urisë
por ai nuk e vë re. Edhe pse i urtë, mendonte se mëkati kundër
dashurisë kryhet vetëm duke vrarë të afërmin me thikë ose me
pistoletë, pa pasur parasysh atë porosi të etërve: “Jepi të hajë atij që
është duke vdekur nga uria, sepse po mos t’i japësh, ti e ke vrarë”.
Të gjithë njerëzit formojnë një familje të vetme. Para se të jemi
shqiptarë apo anglezë apo pakistanezë, jemi njerëz; secili prej nesh
është krijuar në përngjasimin e Perëndisë dhe secili prej nesh ka një
dinjitet të pazëvendësueshëm. Çdo njeri ka detyrë të respektojë
dinjitetin e tjetrit dhe çdo njeri ka të drejtë që dinjiteti i tij të
respektohet nga të tjerët.

Kush kujdeset për të varfrit?
Janë bërë dhe bëhen shumë protesta për qëllime politike (si janë bërë
për hapjen e kutive të votimit) ose financiare (si bëhen për rritjen e
rrogave). Kur do të bëhet një protestë kundër korrupsionit që po
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infekton shumë aspekte të shoqërisë sonë? Kur do të bëhet një
protestë në mbrojtje të të varfërve? Por kush e vret mendjen për të
varfrit? Kujt i bëhet vonë?!
Çdo vit, afër fundit të gushtit, shumë familje të varfra, tashmë në
gjendje ekonomike tepër të vështirë, sepse njerëz të paskrupullt i
detyrojnë të paguajnë qira astronomike për shtëpinë ku banojnë
(nganjëherë i ngjan më shumë një stalle sesa një shtëpie) ose çmime
të larta arbitrare aforfe për konsumin e dritave, tani duhet të
përballojnë edhe një problem tjetër: blerjen e librave për fëmijët. Por,
çka më çudit më shumë është fakti se çdo vit drejtoria arsimore
ndryshon listën e librave. Kështu, në një familje me, për shembull,
katër fëmijë, fëmija i dytë sivjet nuk mund t’i përdorë librat që fëmija
i parë i ka përdorur vjet, sepse lista ka ndryshuar. E pse ka ndryshuar? Ndoshta sepse ka persona që kanë pasur interes të shesin
librat e tyre dhe kanë bindur autoritetet të ndryshojnë listën e
librave, pa treguar asnjë kujdes për të varfrit? E kujt i bëhet vonë?!
Është turp i madh kur disa njerëz, nga të cilët varet e ardhmja e
shumë njerëzve të mjerë, nuk japin atë që kanë për detyrë të japin, pa
marrë para; dhe është poshtëruese kur disa njerëz, që janë në varësi
nga të tjerët, nuk marrin atë që kanë të drejtë të marrin pa paguar
para. Kam dëgjuar për shumë profesorë në një universitet shtetëror
në Shqipëri që nuk japin një notë të mirë në provim përveçse kur
studenti i paguan lekë. Një profesor ka kërkuar njëqind euro nga çdo
student për provim! Dhe praktika të tilla, fatkeqësisht, tani po
imitohen edhe në disa universitete private në Shqipëri. Kjo jo vetëm
është një padrejtësi e madhe, por është edhe një njollë shumë e
shëmtuar për një vend që kërkon të anëtarësohet në Bashkimin
Evropian. Dhe në këtë mënyrë po u jepen diploma personave që nuk i
meritojnë, ndërsa iu mohohen atyre që i meritojnë. Një situatë e tillë
inkurajon korrupsionin, e kështu shoqëria e nesërme do të jetë ende
më e korruptuar sesa shoqëria e sotme.
Dhe kjo situatë nuk kufizohet vetëm në fushën e arsimit. Fatkeqësisht, përhapet në shumë fusha të tjera. Nëse paguan ryshfete, mund
të fitosh çka të duash dhe të arrish ku të duash; në të kundërt, s’ke
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shans! Nëse ke fuqi dhe zotëron një klub nate, mund ta mbash hapur
tërë natën me muzikë me zë të lartë që mund të zgjojë tërë qytetin, pa
asnjë respekt për të drejtën e qytetarëve për të fjetur natën. (Ne vetë
kemi pasur eksperienca të tilla nga klubi i natës afër shtëpisë sonë,
por... kujt i intereson? Kujt i bëhet vonë?!)
Në fushën shëndetësore? E tmerrshme! Është spital shtetëror, por
kirurgu do lekë për të të operuar, infermieri do lekë për të të bërë
injeksionin, pastruesja do lekë për të ta pastruar dhomën... E nëse je i
varfër? Kujt i bëhet vonë?! “Nuk është puna ime” – të përgjigjen.
“Xhepi im nuk ka miq!” – ashtu i ka thënë një kirurg një pacienti të
varfër.
Sa shumë herë kemi dëgjuar për njerëz që janë vetëvrarë pasi kishin
shumë borxhe e shumë probleme të tjera financiare që nuk mund t’i
përballonin dot dhe fatkeqësisht nuk gjetën asnjë zgjidhje tjetër
përveçse t’i shmangnin këto probleme duke i dhënë fund jetës...
Atëherë i qajmë, na vjen keq për familjet e tyre... por pikërisht
atëherë është tepër vonë! Kush mendonte për ta ndërsa ende vrisnin
mendjen për këto probleme? Kush pati mëshirë për ta? Kush i
mbështeti dhe i mbrojti? Kush i kishte vënë re se po vuanin?Kujt i
bëhet vonë?!
Viktimat më të mëdha të një sistemi të korruptuar janë më të varfrit:
nuk kanë mjete për ta mbrojtur vetveten, as kanë mjete financiare
për t’i shpërblyer njerëzit e korruptuar që kërkojnë ryshfete. Po kujt i
bëhet vonë?!
Në vitin 2012 kemi përkujtuar përvjetorin e njëqindtë të Pavarësisë.
Ishte dashur që ky përvjetor të kremtohej me shumë madhështi.
Kremtimet që janë bërë kanë shërbyer për të bashkuar popullin tonë
dhe për të nxitur më shumë dashuri për atdheun. Personalisht,
shpeshherë u kujtoj të rinjve (shumë prej të cilëve, fatkeqësisht,
ëndërrojnë të emigrojnë në një vend “më të pasur”, duke menduar se
atje do të gjejnë një parajsë tokësore) detyrën e tyre që të duan
atdheun dhe të angazhohen për një Shqipëri më të mirë, më të drejtë.
Natyrisht, përkujtimi i një përvjetori të tillë kërkonte shumë
shpenzime. Ndoshta janë bërë tepër shpenzime për këto përkujtime.
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Sipas një gazete, torta 550 metra katrorë (që të gjithë e dimë si ka
mbaruar) “ka kushtuar tek 100 milionë lekë”. Janë ngritur shumë
monumente. Është mirë të ngrihen monumente në nder të atyre që u
angazhuan për realizimin e Pavarësisë së kombit. Por do të kisha
sugjeruar që të ndërtohen një ose më shumë monumente më fisnike:
pallate me banesa me qira të ulët për më të varfrit, që nuk janë në
gjendje të paguajnë qira astronomike që shpeshherë kërkohet prej
tyre. Monumente të tilla do të bëheshin një nismë e paharrueshme
dhe, që të përdor një frazë nga Ungjilli, “një thesar në qiell”.
Duhet të’i vlerësojmë angazhimet e qeverisë për të kontrolluar
trafikimin njerëzor, që ishte një plagë shumë e hapur për më shumë
se dhjetë vjet. Por urojmë të angazhohet më shumë për ta kontrolluar
korrupsionin dhe për t’u kujdesur më shumë për të varfrit dhe për të
drejtat e tyre. Para Zotit të gjithë jemi barabartë, të gjithë kemi të
njëjtin dinjitet dhe të njëjtat të drejta.

Kush kujdeset për punëtorët?
Po bëj këtë pyetje, sepse të drejtat e shumë punëtorëve janë shkelur
(mos të them se as ekzistojnë!).
S’ka kontroll mbi rrogën që marrin punëtorët. Rroga minimale është
22000 lekë (njëzet e dy mijë lekë të reja). Është një rrogë shumë e
ulët, duke konsideruar se shumë familje duhet të paguajnë qira (që
nuk është më pak se 10 mijë lekë)... si mund te jetojë një familje me
tri (ose më shumë) fëmijë për një muaj me këtë rrogë? Por shumica
as marrin kaq… dhe asnjëri nuk i kontrollon këto anomali.
Ja çfarë u thotë Shën Jakobi punëdhënësve që abuzojnë me pagat e
punëtorëve: “Paga që u hëngrët punëtorëve që u korrën arat, bërtet
dhe – ofshama e korrtarëve arriti në veshët e Zotit.”
S’ka kontroll as mbi orët e punës. Unë njoh punëtorë që punojnë tetë
orë çdo ditë nga e hëna deri të shtunën (48 orë në javë) e paguhen
vetën 17 mijë lekë.
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S’ka kontroll as për shkarkimin nga puna. Si guxon një punëdhënës
ta afrojë të punësuarin për t’i thënë: “Nga nesër je shkarkuar nga
puna”, nganjëherë pa i dhënë asnjë arsye për këtë shkarkim? Kaq
respektohet dinjiteti i punëtorit, kinse të ishte qen?
Ku janë të drejtat e punëtorëve? Teorikisht po flitet në ligjin për të
drejtat e tyre dhe detyrat e punëdhënësve, por në fakt situata është
shumë e ndryshme. Shumë punëdhënës përfitojnë nga fakti se
punëtorët janë të pambrojtur... përfitojnë nga numri i lartë i
papunësisë… punëtori nuk do të protestojë, nga frika se do të
shkarkohet, ose nga frika se nuk do të gjejë një punë tjetër. Sa shumë
punëtorë të shkretë kënaqen me një rrogë shumë të ulët, vetëm sepse,
thonë, “më mirë kaq sesa hiç!”
Para më shumë se njëqind vitesh, në vitin 1991, Papa Leoni XIII foli
me shumë këmbëngulje mbi të drejtat e punëtorëve dhe detyrat e
punëdhënësve. Detyra themelore e këtyre është: “të mos i mbajnë
punëtorët sikur të ishin skllevër; të respektojnë në ta dinjitetin e
personit njerëzor”.
Ndër detyrat e të punësuarve përmendet mbrojtja fetare dhe morale e
punëtorëve: “Është detyrë e pronarëve t’i lënë punëtorit mundësinë
dhe kohën e duhur për të kryer detyrat fetare”. Pronarët “të mos u
caktojnë punë që nuk janë në përpjesëtim me forcat që kanë apo që
nuk janë të përshtatshme për moshën dhe për gjininë”. Kjo kërkohet
nga mbrojtja e shëndetit të punëtorit.
Për sa i përket rrogës thotë: “Mashtrimi me rrogën e duhur është një
faj kaq i madh sa thërret hakmarrje para Hyjit.” Dhe vazhdon:
“Ruajtja në jetë është një detyrë së cilës askush nuk mund t’i
shmanget pa faj. Prej këtu lind, si pasojë e nevojshme, e drejta për të
siguruar mjetet e jetesës, që në njerëzit e varfër kufizohet në rrogën e
punës së tyre.”
Dinjiteti i personit të punëtorëve duhet të ruhet edhe duke respektuar
të drejtën për pushim dhe për një orar të arsyeshëm. Sepse
nganjëherë pronarët “abuzojnë paturpësisht me personat sikur të
ishin sende”.
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Rreth njëzet vjet para Papa Leonit, një zë profetik në Angli e tërhoqi
vëmendjen e shoqërisë për gjendjen e mjerë të fëmijëve në Anglinë
Viktoriane: Charles Dickens-i. Sa shumë fëmijë shfrytëzoheshin duke
u futur në punë. Dhe shkrimet e Dickens-it gjejnë një jehonë
profetike në këtë Enciklike: “Për sa u përket fëmijëve, të bëhet kujdes
për të mos i pranuar në ofiçina para se mosha t’ua ketë zhvilluar
mjaftueshëm forcat fizike, intelektuale e morale. Forcat, që në
fëmijëri çelin në mënyrë të ngjashme me barin në lulëzim, një lëvizje
e parakohshme i prish dhe atëherë bëhet i pamundur vetë edukimi i
fëmijëve.”
Papa Leoni kujton qeveritë se kanë detyrë të angazhohen që kushtet
në vendin e tyre të jenë të tilla që qytetarët të mos kenë nevojë të
shkojnë në mërgim për punë. Më në fund, Papa Leoni i kujton
qeveritë se ato nuk do t’i kishin grumbulluar të mirat e shtetit po të
mos ishte vepra dhe arti i proletarëve, “qoftë nëse punojnë në bujqësi,
qoftë nëse punojnë në ofiçina... puna e punëtorëve është ajo që
formon pasurinë kombëtare. Prandaj është e drejtë që qeveria të
interesohet për punëtorin, duke bërë që ai të marrë pjesë në një farë
mase në atë pasuri që vetë ai prodhon, kështu që të ketë ushqim,
veshje dhe një lloj jetese më pak të vështirë”.
Kanë kaluar më shumë se 100 vjet nga kur Papa Leoni XIII ka
shkruar këtë dokument, por duket se edhe sot kemi nevojë të
rilexojmë fjalën e tij.
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Lutje për viktimat
e aksidenteve rrugore
O Zot, Hyji i Abrahamit, ti nuk je Hyji i të vdekurve, por i të gjallëve.
Ti je krijuesi i të gjithëve. Ti ke krijuar qiellin e tokën, diellin, hënën
dhe yjet, pemët dhe kafshët.
Por kryevepra jote është njeriu, të cilin e ke krijuar në përngjasimin
tënd. Në këtë mënyrë i ke dhuruar njeriut një dinjitet të veçantë dhe
të pazëvendësueshëm.
Por para se të krijoje njeriun, ti e kishe krijuar dritën, që të gjithë të
kemi mundësi ta shohim rrugën që na çon drejt së vërtetës dhe që të
mund të vërejmë dinjitetin e veçantë të çdo njeriu dhe ta respektojmë
jetën njerëzore. Askush nuk ka të drejtë ta heqë jetën njerëzore,
përveç teje, o Zot.
Prandaj, o Zot, po të lutemi:
Ndriçoi të gjithë drejtuesit e automjeteve, që duke drejtuar makinën,
të kenë parasysh përgjegjësinë e madhe të tyre, që ta ngasin me
kujdes duke ruajtur jetën e tyre dhe të të tjerëve.
Ndriçoi të gjithë kalimtarët, që të kenë edhe ata më shumë kujdes si
të ecin rrugëve të qyteteve dhe të fshatrave tona, pa vënë vetveten në
rrezik për jetën.
Ndriçoi qeveritarët, që të kenë kurajën të vendosin ligjet e
përshtatshme për të mbajtur rendin e duhur në përdorimin e mjeteve
të transportit.
Ndriçoi policët, që të përdorin më shumë disiplinë me ata që nuk
respektojnë ligjet në trafik.
Ti, o Zot Jezus, ke qarë para varrit të mikut tënd Lazër, ke ndjerë
dhembshuri për vejushën, biri i vetëm i së cilës kishte vdekur dhe u
ke dhënë shpresë atyre që po qanin për vdekjen e vajzës
dymbëdhjetëvjeçare të Jairit.
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Prandaj, o Zot, të lutemi:
Fshij lotët e atyre që janë tronditur pasi morën lajmin e keq të
vdekjes së menjëhershme të ndonjë anëtari të familjes.
Ngushëllo nënat dhe baballarët, motrat dhe vëllezërit, që qajnë për
vdekjen e papritur të djalit apo vajzës, vëllait apo motrës.
Trupi i viktimës është i tmerrshëm dhe i masakruar nga makina, por
shpirti i tij është i gjallë para teje.
Atëherë mbushi zemrat e të afërmve të këtyre viktimave me shpresë
se një ditë do të bashkohen përsëri me djalin ose me vajzën, me
vëllanë ose me motrën.
Dhe na forco të gjithë ne në besim. Ti na ke krijuar në përngjasimin
tënd, që të mund të të njohim e të shërbejmë gjatë jetës sonë mbi
tokë, që një ditë të mund të të takojmë ty dhe të gëzohemi me ty
përgjithmonë.
Unë i shoh Pashkun dhe Arditin, dy fëmijë që unë i kam njohur, të dy
viktima të dy aksidenteve rrugore. I shoh duke më buzëqeshur, sepse
nga fara lind pema, nga vemja lind flutura, nga veza lind zogu i pulës
dhe nga varri lind jeta e re.
Vdekja është udhëkryqi mes së përkohshmes dhe së përjetshmes.
Mos lejo të bëhemi viktima të kulturës së vdekjes; përkundrazi, bëj të
besojmë më shumë ne jetën sesa në vdekjen.
Sepse ti, o Zot, Hyji i Abrahamit, ti nuk je Hyji i të vdekurve, por i të
gjallëve.
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Nëntëditëshe e Krishtlindjeve
DITA E PARË (15 Dhjetor)
A: Sapo jam kthyer nga tregu. Sa shumë njerëz ishin atje ... të gjithë
duke bërë shpenzimet për Krishtlindjet dhe për Vitin e ri. Gjëra për ta
zbukuruar shtëpinë, dhurata për të afërmit dhe për miqtë, ushqime
për drekën e Krishtlindjeve dhe shumë gjëra të tjera.
B: Dje kam qenë në Tiranë. U kënaqa shumë duke parë sheshin e
ndriçuar për këto festa. Edhe kishën e kishin zbukuruar me shpellën
e Betlehemit. Tani ndihet shumë atmosfera e Krishtlindjeve, jo vetëm
në kishë, por edhe në shtëpitë tona. Deri tani kemi dërguar shumë
kartolina me urime për Krishtlindjet. Vetë nuk pushoj së dëgjuari
këngët e bukura të Krishtlindjeve.
A: Vërtetë, këto ditë janë një rast shumë i veçantë për t’i bashkuar
familjet dhe miqtë. Dhe kjo është një vlerë shumë e rëndësishme në
festat që organizojmë gjatë kësaj kohe.
B: Është e vërtetë. Sa bukur do të ishte po të festonim Krishtlindjet
çdo ditë! Sepse kjo kohë na sjellë shumë gëzim. Duke i uruar njëritjetrit “Gëzuar Krishtlindjet!” bashkohemi më shumë si vëllezër e
motra.
A: Por, prit pak. E gjithë kjo mund të jetë vetëm një maskë, që
mbulon një zemër plot me urrejtje, zemërim, hakmarrje dhe ndarje.
E atëherë më thuaj, si mund të themi se po kremtojmë një festë të
shenjtë?
B: Vërtetë. Po të mendojmë pak seriozisht dhe sinqerisht atëherë do
të vërejmë se nganjëherë Krishtlindjet festohen më shumë sikur të
ishin një festë pagane sesa një festë e krishterë.
A: Dikush ndoshta mund të mendojë se jemi pesimistë ose se po e
teprojmë. Por, më thoni: si mund të festojmë Krishtlindjet, kur
mendojmë vetëm për veten pa menduar për ata që s’kanë ç’të hanë?
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B: Dhe sa shumë njerëz festojnë këto ditë me miqtë e tyre, por nuk
janë të gatshëm të ftojnë vëllanë ose motrën sepse janë grindur?
A: Këto ditë nuk pushojmë së uruari njëri-tjetrin: “Gëzuar
Krishtlindjet!” Por sa shumë njerëz nuk guxojnë t’ia bëjnë këtë urim
njërit që u duket jo-simpatik, ndoshta sepse nuk përputhet me ta në
mendime politike?
B: Kisha në këto ditë nuk pushon së shpalluri mesazhin e
Krishtlindjeve, të shprehur në atë këngë të engjëjve: “Paqja njerëzve
vullnetmirë mbi tokë.” Pasi të dëgjosh një mesazh të tillë, nuk mund
të kuptoj si është e mundur të mbetesh i inatosur ndaj të tjerëve.
A: E vërtetë, ekzistojnë njerëz të tillë, por ekzistojnë edhe shumë
njerëz që e kuptojnë mesazhin e këtyre ditëve.
B: Patjetër. Kush, për shembull, nuk e vlerëson bujarinë që shumë
njerëz, në këto ditë, tregojnë ndaj shumë të mjerëve? Kush nuk e
vlerëson fenë e shumë turmave që, në këto ditë, i mbushin kishat
tona duke iu afruar sakramenteve?
A: O Zot, dua t’i kremtoj mirë Krishtlindjet. Dua që të jenë për mua
një festë që më bën të të takoj ty. Kuptoj se nuk është e mundshme,
për Krishtlindjet, të takohem vetëm me Dijetarë që sjellin dhurata,
por kam turp të hyj në shpellën e kafshëve për të takuar ty. Dua të
takoj ty në varfërinë e shpellës së Betlehemit, të të shoh si një foshnjë
të vogël, krejt të varur nga të tjerët.
B: Po, o Zot: dua të takohem me ty. Dhe ti do që ne të prekim. Të
prekim në ata që dridhen të tërë nga të ftohtët e varfërisë dhe të
mjerimit. Ti do që ne të dëgjojmë. Të dëgjojmë në britmën e
viktimave të sëmundjes, të padrejtësisë, ose të fatkeqësisë. Ti do që
ne të shohim në sytë me lot të vejushave, të sëmurëve, e të
braktisurve. Dua të gëzohem. Por nuk dua të gëzohem vetëm. Sepse
dua që Krishtlindjet të jenë për mua Krishtlindje paqeje dhe të
bashkohem me njerëzit vullnetmirë.
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DITA E DYTË (16 Dhjetor)
A: Jezusi i quajti të lumë ata që janë të butë, sepse do ta trashëgojnë
tokën. Dhe i njëjti Jezus na ftoi që të mësojmë nga ai, sepse ai është
zemër butë dhe i përvuajtur.
B: Butësia e zemrës së Krishtit tregohet në të gjithë Ungjillin në
sjelljen e tij me ata që janë të munduar nga problemet e përditshme:
A: “Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë, e
unë do t’ju çlodh.”
B: Në veprën e tij mes të sëmurëve:
A: “Grua, ji shëruar nga sëmundja jote!”
B: Mes mëkatarëve:
A: “Mëkatet e tua janë të falura: shko, e mos mëkato më!”
B: Mes të varfërve:
A: “Lum të varfrit në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qiellit.”
B: Mes të mërziturve:
A: “Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen.”
B: Madje mes të vdekurve:
A: “Vajzë, unë po të them: çohu!”
B: Por veçanërisht në interesin e tij në jetën e familjes. Ai ka theksuar
dashurinë dhe respektin që duhet të sundojnë në familje dhe është
interesuar për problemet e familjes. Jezusi pati dhembshuri për
Martën dhe Marinë, kur vdiq vëllai i tyre Lazri. Pati dhëmbshuri për
vejushën e Nainit, kur i vdiq biri i vetëm. Pati dhembshuri për gruan
kananease, kur e pati vajzën të sëmurë. Pati dhembshuri për çiftin e
Kanës, kur u mungoi vera në dasmë. Pati dhembshuri për vjehrrën e
Pjetrit, kur ishte e sëmurë me ethe. I donte fëmijët. Dhe, mbi
gjithçka, ai vetë ka lindur dhe ka jetuar brenda familjes.
A: Ashtu është: ka lindur dhe është rritur në një familje. Dhe qysh
nga fillimi i jetës së tij mbi tokë, ka përjetuar, ndoshta më shumë se
ne, problemet e jetës së familjes. Varfërinë, poshtërimin, madje edhe
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mërgimin. Po afrohej koha e lindjes së Jezusit. Ndodhi që në atë
kohë, Cezari August “dha urdhër të bëhej regjistrimi i popullsisë së
mbarë botës”. Maria dhe Jozefi ishin të detyruar të nisen nga
Nazareti, ku banonin, për Betlehem. Sepse Jozefi ishte prej andej.
Ishte një udhë e gjatë, që duhej të zgjaste të paktën tri ditë. Mund të
imagjinojmë sa e lodhshme ka qenë për Marinë, në kohën e fundit të
shtatzënisë së saj.
B: Arrijnë në Betlehem. Maria e Jozefi po kërkojnë ku të shtrohen.
Sepse nuk pati vend në bujtinë. Të paktën, ashtu u thanë. Kushedi?
Ndoshta pronari i bujtinës, pasi pa Marinë e Jozefin dhe vuri re sa të
varfër dukeshin, vendosi mos t’i pranojë.
A: Jezusi nuk gjeti asnjë vend që ta pranonte, por foshnja Jezus e
gjeti dashurinë e ëmbël të Marisë dhe Jozefit.
B: O sikur ta shikonin të gjitha çiftet bashkimin e dashurisë së Marisë
dhe Jozefit, do të kishim më pak divorce dhe ndarje!
A: E sikur çiftet t’i vlerësonin fëmijët ashtu si Maria dhe Jozefi e
vlerësuan birin e vet, do të kishim më pak aborte dhe vrasje të
fëmijëve!
B: E sikur familjet tona t’i ngjanin më shumë familjes së thjeshtë, por
dhe të lumtur, të Nazaretit, do të kishim më shumë familje që
përjetojnë paqen e dashurinë dhe një shoqëri më të denjë që njeriu të
jetojë në të sepse familje të mira do të thotë qytetarë të mirë.
A: Në familjen e Nazaretit, Jezusi ishte në qendër: për të Maria dhe
Jozefi e sakrifikuan jetën e tyre; atë e ofruan, atë e kërkuan, atë e
gjetën dhe atë na e paraqesin.
B: Që edhe në familjet tona Ai dhe asnjeri tjetër, të jetë qendra dhe
themeli.
A: Ju, prindër: shikoni Jozefin dhe Marinë.
B: Dhe ju, bij dhe bija, shikoni Jezusin fëmijë. Ai na mëson çfarë do
të thotë dashuria dhe virtytet e tjera të nevojshme për një jetë të
lumtur në familje.
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DITA E TRETË (17 Dhjetor) (Mt 1, 1-16)
A: Më duket se Ungjilltari Mateu ishte shumë kureshtar, sepse mori
përsipër këtë punë të madhe për të zbuluar breznitë e Jezusit. Ka
qenë një punë me të vërtetë e madhe, sepse ka filluar që nga
Abrahami, rreth njëmijë e tetëqind vjet para Jezusit, deri në Jozefin,
fatin e Marisë, prej së cilës lindi Jezusi.
B: Unë nuk e quaj kureshtar ungjilltarin Mateu, përkundrazi e
vlerësoj për durimin që pati për ta bërë këtë punë. Lodhemi duke i
lexuar të gjitha ato emra sa duhet të ishte lodhur shën Mateu duke
kërkuar të gjitha breznitë e Jezusit që nga Abrahami!
A: Të them të vërtetën, nuk e kam kuptuar asnjëherë pse e ka futur
këtë gjenealogji në Ungjill. Dhe gjithmonë çuditesha pse e lexojmë në
meshë.
B. Ashtu mendoj dhe unë. Mërzitem duke e dëgjuar leximin e këtij
ungjilli në kishë. Më duket se të gjithë njerëzit janë të këtij mendimi.
Vura re se disa buzëqeshnin duke dëgjuar ato emrat e çuditshëm
sepse, vërtet, duke përjashtuar njerëz si Abrahamin dhe Davidin,
emrat e tjerë çfarë kuptimi kanë për ne? Për mua s’janë asgjë tjetër
veçse emra të çuditshëm.
A: Ti flet kështu sepse nuk e njeh mirë Shkrimin e Shenjtë. Për
shembull, a e dije se, mes atyre emrave, katër gra, katër paganë
(domethënë se nuk ishin hebrenj), e tre nga ata ishin mekatarë të
njohur?
B: Jo, këtë nuk e dija. Por, çfarë do të thotë kjo?
A: Ka një domethënie të thellë. Përmenden katër gra, edhe pse
hebrenjtë, sipas traditës së tyre, nuk i përfshinin gratë duke dhënë
breznitë. Kështu, shën Mateu na mëson se, si thotë shën Pali, te
Krishti “nuk ka mashkull ose femër”. Përmend katër paganë, që të na
mësojë se Jezusi erdhi për të gjithë dhe jo vetëm për hebrenjtë.
Përmenden dhe tre mëkatarë të njohur, që të tregohet më qartë
misioni i Krishtit, i cili erdhi si shpëtimtari i mëkatarëve.
B: Tani po kuptoj më mirë. Dhe vërej se nuk mjafton ta lexojmë
Biblën; kemi nevojë për dikë që të na e shtjellojë. Unë mendoj se
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Mateu, nëpërmjet kësaj gjenealogjie, deshi gjithashtu të këmbëngulte
se Jezu Krishti është jo vetëm Hyj, por edhe njeri i vërtetë. Ai hyri në
histori dhe bën pjesë në të.
A: Dakord. Jo vetëm: në Jezusin janë përmbushur të gjitha
premtimet që Hyji kishte bërë gjatë historisë.
B: Ashtu është. Dhe mendoj se për këtë arsye Mateu fillon me
Abrahamin, të cilin ne e quajmë “ati ynë në fe”. Sepse Hyji kishte bërë
një besëlidhje me Abrahamin, i cili besoi në premtimet e Hyjit dhe ka
qenë shumë e vështirë për të që të besojë në premtimet e Hyjit!
A: Sigurisht! Hyji kishte premtuar një fis të madh, e megjithatë
Abrahami dhe nusja e tij ishin shumë të mëdhenj në moshë, por ai
nuk dyshoi asnjëherë dhe në pleqërinë e tyre Hyji u dha një djalë,
Izakun.
B: Dhe Mateu, me një farë këmbëngulje, e përmend edhe Davidin.
A. Patjetër! Natani ia kishte premtuar Davidit se nga fisi i tij do të
lindte Mesia. Dhe hebrenjtë e dinin mirë se Mesia duhej të lindte nga
fisi i Davidit. Në Ungjillin Jezusit quhet: “Biri i Davidit”. Sepse Jozefi
ishte nga fisi i Davidit.
B: Dhe në fund të kësaj gjenealogjie përmendet Jozefi, fati i Marisë,
prej së cilës lindi Jezusi. Prandaj kjo listë e gjatë mbaron me emrat e
anëtarëve të familjës së shenjtë të Nazaretit.
A: Kisha vazhdimisht na kujton se Krishtlindjet janë festa për
familjen. Me lindjen e tij, Jezusi hyri në kontakt direkt me familjen
dhe të gjitha problemet e saj.
B: O Zot, ti e di domethënien e jetës së familjes. Të lutem për familjen
time dhe të të gjithë këtyre që janë këtu. Na forco në fenë tonë, që, si
Abrahami, të besojmë në ty, edhe kur ndihemi sikur po ecim në
errësirë. Mbi gjithçka, na mbaj gjithmonë të bashkuar me ty e mes
nesh, si ishit ju, në jetën e varfër dhe të thjeshtë të Nazaretit. Dhe
faleminderit, o Zot, sepse ti na bën të ndihemi afër teje, që të flasim
me ty dhe të afrojmë në shtëpitë tona, në jetën e familjes sonë.
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DITA E KATËRT (18 Dhjetor)
(Mt 1, 18-24)
A: Kur flasim për një person të rëndësishëm, atëherë fillojmë të
pyesim sa vjeç është, ku ka lindur, kush ishin prindërit e tij dhe gjëra
të tilla dhe mendoj se ishte për shkak të njohjes sonë për Marinë e
Jozefin. Janë bërë të rëndësishëm, sepse u zgjodhën për t’u bërë
prindërit e Jezusit. Përveç kësaj, nuk patën asnjë rëndësi tjetër.
B: Prit pak. Më thuaj: pse Hyji i zgjodhi pikërisht ata për t’u bërë
prindërit e Jezusit? Pikërisht sepse e kishin pëlqyer Hyjin. Hyji i
caktoi, sepse pa se ishin të gatshëm për ta pranuar planin e tij. Të dy,
Maria dhe Jozefi, ishin njerëz plot besim, që e plotësonin fjalën dhe
vullnetin e Zotit, pra, ishin të gatshëm t’i shërbenin Zotit. Kjo ishte
arsyeja pse u caktuan që të bëheshin prindërit e Jezusit.
A: Kuptoj. Por besoj që po gabojmë duke i quajtur “prindërit” e
Jezusit. Maria vërtet ishte nëna e Jezusit. Por e dimë se Jozefi nuk
ishte babai natyror i Jezusit. Ne e quajmë atë “kujdestar” i Jezusit.
Sillej sikur të ishte ati i Jezusit, me të gjitha përgjegjësitë atërore, por
në fakt nuk ishte i ati.
B: Shën Mateu na e paraqet Jozefin të brengosur. Vëren se nusja e tij
ishte shtatzënë, pa ditur pse dhe si. E dinte mirë se Maria ishte një
grua e shenjtë, e tani mendon: “Si kështu? A është e mundur që më
ka tradhtuar?” Maria dhe Jozefi ishin fejuar, por ende nuk banonin së
bashku.
A: Prandaj Jozefi vuri re se Maria ishte shtatzënë, por nuk e diti se
kjo ndodhi me virtytin e Shpirtit të Shenjtë. Çfarë bëri? Vendosi ta
lërë. Por nuk deshi ta çnderonte botërisht, sepse Jozefi ishte njeri i
mirë. Prandaj vendosi ta lërë fshehtazi.
B: Por ishte pikërisht në këtë moment që engjëlli i foli Jozefit dhe ia
zbuloi të vërtetën: “Jo, nuk është ashtu si po mendon ti. Foshnja që
është zënë në Marinë, u zu për virtyt të Shpirtit të Shenjtë. Maria
është akoma virgjër. Mos ki frikë ta marrësh si gruan tënde. Ajo do të
lindë djalë, e ti vendosja emrin Jezus”.
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A: Kështu vërej rëndësinë e madhe të Jozefit në këtë plan. A i ke
dëgjuar fjalët e engjëllit? “Ajo do të lindë djalë, e t’i ngjitja emrin
Jezus”. T’ia ngjitësh emrin foshnjës ishte e drejta e të atit dhe vetëm e
të atit. Atëherë, edhe pse Jozefi nuk ishte ati natyror i Jezusit, por
para ligjit ishte konsideruar me të vërtetë si ati i Jezusit. Në sajë të
Jozefit, Jezusi drejtësisht quhej “Biri i Davidit”, si kishin
parakallëzuar profetët. Sepse Jozefi ishte nga fisi i Davidit. Vë re sa i
rëndësishëm ishte misioni i Jozefit si babai ligjor i Jezusit.
B: Por babai në shtëpi nuk ka vetëm të drejta, por edhe detyra. Ka
përgjegjësi të mëdha.
A: E di. Dhe Jozefi i kreu besnikërisht detyrat atërore të tij ndaj
Jezusit. Sillej me Jezusin sikur të ishte babai i tij i vërtetë. E çliroi nga
Herodi, kur ky e kërkonte për ta vrarë. E mori në Tempull për ta
kushtuar. Bashkë me Marinë, e kërkoi kur u humb në Tempull dhe
kur u rrit, Jezusi pranoi të quhej “biri i zdrukthëtarit”.
B: Atëherë Jozefi është shembull për të gjithë baballarët, që edhe
këta, ashtu si Jozefi, të interesohen për të mirën e fëmijëve të tyre,
me përgjegjësi dhe dashuri. Ai është gjithashtu model për burrat e
martuar, që këta, si Jozefi, të tregojnë gjithmonë respektin dhe
dashurinë e duhur ndaj grave të tyre.
A: Dhe është shembull dhe model për të gjithë ne, që edhe ne, sipas
gjurmëve të tij, ta kërkojmë Jezusin në familjet tona dhe në tërë jetën
tonë.
B: O Zot, në jetën e familjes sonë ne përballojmë shumë probleme, e
shpeshherë ndihemi sikur po ecim pa asnjë drejtim dhe në errësirë.
Sikur të kishim, në çaste të tilla, më shumë besim, si e pati Jozefi! Ai
nuk e humbi kurajën, sepse e besoi fjalën tënde: ishte krejt i bindur
se ti do të jesh me të. Na jep kurajë, o Zot, neve, që të mund të themi:
“Zotëri, jeta jonë është në duart e tua”. Kështu mund të ndihemi
gjithmonë të fortë, duke ditur se ti na çon në siguri. Po, o Zot: si
Jozefi, duam të besojmë në Ty!

379

DITA E PESTË (19 Dhjetor)
(Lk 1, 5-25)
A: Më vjen keq për Zakarinë. Deri më sot është kujtuar për
mosbesimin e tij. E megjithatë, Luka, që na ka treguar këtë ngjarje,
ishte më i kulturuar ndër të gjithë Ungjilltarët, e sigurisht do të kishte
një qëllim të veçantë duke shkruar këtë ngjarje me kaq këmbëngulje.
B: Sigurisht që pati një qëllim. Madje unë mendoj se Luka pati më
shumë se një qëllim për të treguar këtë ngjarje. Së pari, që të na
mësojë se Hyji ynë është Zoti i çdo situate.
A. Domethënë, s’ka gjë të pamundur për Zotin. Hyji i tha Abrahamit
dhe gruas së tij Sarës: “Ju do të keni një djalë!” Sara qeshi, e tha:
“Është e pamundur!” Por në fakt kanë pasur një djalë dhe ia vunë
emrin Izak. E tani Hyji i thotë Zakarisë: “Ti dhe gruaja jote Elizabeta,
në pleqërinë tuaj, do të keni një djalë.” “Është e pamundur!” – i thotë
Zakaria. Dhe Zoti me të vërtetë u dha një djalë. Hyji është Zoti i çdo
situate. Është Hyji që bën atë çfarë na duket e pamundur.
B: Ashtu është. Çfarë është e pamundur për ne, është e mundur për
Hyjin. “S’ka gjë të pamundur për Zotin” – ashtu i tha engjëlli Gabriel
Marisë. Por mendoj se Luka pati edhe një qëllim tjetër duke treguar
këtë ngjarje. Deshi të na tregojë rëndësinë e fesë, për ta pranuar hirin
e Zotit.
A: Besimi është drita që na e zbulon Hyjin. Hyjin e shohim me sytë e
fesë. Për shumë të krishterë, Hyji është tepër i vogël. Ende s’kanë
kuptuar se është Hyji i të pamundurve, Zoti i historisë, sepse janë
tepër të dobët në fe. Mendojnë se janë vetëm ata që e ndërtojnë jetën
e vet, pa kuptuar se është Hyji që po ia ndërton atyre sipas një modeli
më të mirë.
B: Sa herë problemet tona na rraskapitin. Kjo na ndodh sepse nuk e
kemi kurajën e fesë, që të mund t’i drejtohemi Zotit duke thënë: “O
Zot, vetja ime, jeta ime, çfarëdo që kam, janë në duart e tua!” E
atëherë nuk e tregojmë dëgjesën e fesë, por vazhdojmë duke u
rraskapitur. Nuk i sundojmë problemet, por problemet na sundojnë
ne.
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A: Dhe mendoj se ka edhe një mesazh tjetër në tregimin e ngjarjes së
Ungjillit. Vetë Ungjilltari Luka flet për ngjizjen e Jezusit nga një grua
që mbeti virgjër. Kjo ishte një ngjarje krejt e pashoqe. Asnjëherë nuk
u dëgjua një ngjarje e tillë, por Zoti po përgatiste popullin për këtë
ngjarje nëpërmjet mrekullive të tilla, domethënë atë të Zakarisë dhe
të Elizabetës.
B: Kuptoj. Këtu kemi një ngjizje të mrekullueshme të Gjon pagëzuesit
tek Elizabeta, e cila ishte beronje. Nëpërmjet një ngjizjeje të tillë Hyji
po përgatiste popullin për një ngjizje më të mrekullueshme: ngjizja e
Jezusit në një grua që mbeti virgjër.
A: Dhe në Besëlidhjen e Vjetër kemi disa shembuj të tjerë si ky. Kemi
përmendur Izakun, i cili lindi nga Abrahami dhe gruaja e tij Sara: të
dy ishin të moshuar. Kemi edhe shembullin e Samsonit, që lindi nga
Manoah e shoqja e tij: ishin një çift që nuk pati mundësi të lindë
fëmijë. Kemi dhe shembullin e Samuelit, që lindi nga Elkanah dhe
gruaja e tij Ana, që patën po të njëjtin problem.
B: Sa bukur kur kuptojmë mesazhin e këtyre ditëve të Krishtlindjeve!
Sepse ngjarjet e Krishtlindjeve na e zbulojnë Zotin në të gjithë
madhështinë e tij: është Zoti i të pamundshmes, Zoti që mund ta
nxjerrë jetën edhe atje ku s’ka asnjë hije të saj, Zoti që deshi të na
afrojë kaq shumë! Si të mos habitemi përpara madhështisë së tij, e si
mos ta lavdërojmë bamirësinë e tij?
A: Vërtet, duke vështruar të gjitha këto, nuk është e mundur të
heshtim. Zakaria mbeti i pagojë deri kur do të lindte i biri. Por do të
vijë dita kur do t’i hapet përsëri goja, për të lavdëruar veprat e
madhërueshme të Hyjit.
B: O Zot, ti je i madh dhe i madhërishëm në çdo gjë që ke bërë. Vër
fjalën mbi gojën tonë, që të mos kemi turp të lëvdojmë urtinë dhe
dashurinë tënde. Nuk mund të pushojmë së lavdëruari ëmbëlsinë e
dashurisë sate. Qofsh bekuar dhe lëvduar për amshim nga të gjithë
krijesat e tua!
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DITA E GJASHTË (20 Dhjetor)
(Lk 1, 26-38)
A: Mund të imagjinoj çfarë ka ndier Maria, kur e dëgjoi zërin që e
përshëndeti me fjalë: “Të falem, o hirplotë! Zoti qoftë me ty!”
Sigurisht, në jetën e përvujtë e përvuajtur të saj nuk kishte dëgjuar
asnjëherë fjalë të tilla.
B: Ungjilltari Luka na tregon çfarë ka ndier. Pati frikë, prandaj
engjëlli i tha: “Mos ki frikë, Mari.” dhe vazhdon: “Ke gjetur hir para
Hyjit.” Jeta e përvuajtur e saj e bëri të madhe para Zotit. Në botë
dallohen njerëz që bërtasin, që sundojnë, që imponohen. Por këtu
kemi një vajzë të re, rreth pesëmbëdhjetë vjeç, që është bërë e madhe
para Zotit pikërisht sepse ishte e vogël, e përvuajtur.
A: Sa ndryshojnë rrugët e Zotit nga rrugët tona! Po të kishte ardhur
tek ne Zoti për të kërkuar një këshillë dhe të thoshte: “Dëgjo, unë dua
të zgjedh një grua që të bëhet nëna e Shpëtimtarit të njerëzve. Çfarë
cilësish duhet të ketë?” – është shumë e mundshme që ne do t’i ishim
përgjigjur: “Duhet të jetë një grua shumë e kulturuar, e aftë për të
folur në publik pa turp ose frikë, e fortë për të udhëhequr protesta
kundër atyre që do t’i kundërshtojnë birin e vet, që mund të flasë
gjuhë të huaja, sidomos latinishten, që të mund të bisedojë me
autoritetet romake, të jetë anëtarë e sektës së farisenjve dhe e
martuar me një avokat ose me një rabbi, që të ketë më shumë ndikim
në shoqëri.” Por Maria nuk pati as një nga këto cilësi!
B: Ashtu është. Këtë nuk e kisha menduar asnjëherë. Maria nuk ishte
nga Jeruzalemi, ose nga një qytet tjetër i madh e i rëndësishëm, por
nga Nazareti, një fshat pa asnjë rëndësi. Dikush një ditë tha: “A mund
të dalë gjë e mirë nga Nazareti?”, por Maria sigurisht e pati gjënë më
të mirë: besimin e plotë në Zotin.
A: Vërtetë. Engjëlli e kishte siguruar se do të bëhej nëna e
Shpëtimtarit dhe ajo e besoi. Nuk bëri si Zakaria, nuk tha: “Kjo është
e pamundur!” Vetëm pyeti: “Si do të ngjajë kjo, ndërsa unë jam
virgjër?” E kur engjëlli iu përgjigj se kjo do të ndodhë me veprën e
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Shpirtit të Shenjtë, ajo besoi. Madje i është përgjigjur: “Unë jam
shërbëtorja e Zotit: më ndodhtë siç the ti!”
B: Nuk mendoj se ka qenë një gjë e lehtë për Marinë të pranojë një
mision të tillë. Mendoj se, me gjithë përvujtërinë e saj, ishte edhe
grua plot kurajë. Nuk diti çfarë do të kërkonte prej saj ky mision por
besoj se vuri re se ky mision do të kërkonte prej saj sakrifica dhe
vuajtje. Me siguri pati shumë kurajë për t’i thënë “po” engjëllit, pa
bërë asnjë kusht.
A: Është e vërtetë. Por këtu vërejmë edhe fuqinë e fesë. Maria ishte e
bindur se, derisa Zoti e thërriste për këtë punë, patjetër se do ta
mbështeste për ta zbatuar.
B: Më thuaj: pse në dasmën e Kanës pati kurajë t’u afrohet shërbyese
e t’u thotë: “Bëni gjithçka t’ju thotë”? Pikërisht, sepse pati fe të
madhe.
A: E mbi Kalvar, pse ka qëndruar afër birit dhe nuk u dëshpërua, as u
arratis, si kishin bërë apostujt? Përsëri, sepse pati fe të madhe. E
prandaj edhe tani, para engjëllit, pati kurajën e fesë, që të rrëfehet:
“Unë jam shërbëtorja e Zotit: më ndodhtë siç the ti!”
B: Dhe në këtë moment, kur Maria po i thotë “po” fjalës së Hyjit, po
kryhet në të një mister i madh. Biri i Hyjit po bëhet njeri në
kraharorin e saj. Kjo është e vërteta e madhe e besimit tonë të
krishterë: “U zu për virtyt të Shpirtit Shenjt, në kraharorin e Virgjërës
Mari dhe u bë njeri”. Ky është gëzimi i Krishtlindjeve: është gëzimi që
vjen nga Zoti, i cili u bë njeri për ne.
A: Krishtlindje do të thotë bashkimi i qiellit me tokën. Biri i Hyjit
është bërë njeri, që njeriu të mund ta afrojë Hyjin. Prandaj
Krishtlindjet janë koha e paqes. Paqja mes Hyjit dhe njeriun është
kryer nëpërmjet Birit të Hyjit, që u bë njeri.
B: O Zot, të falënderojmë se na jep këtë dritë për ta njohur misterin e
dashurisë sate për ne, e asaj dashurie që ti na solle nëpërmjet Marisë.
Bëj që, si ajo, edhe ne, plot gëzim, të pranojmë se jemi shërbëtorët e
tu; dhe si ajo, të kërkojmë të zbatojmë gjithmonë dhe gjithkund
vullnetin tënd.
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DITA E SHTATË (21 Dhjetor)
(Lk 1, 39-45)
A: Vizita e Marisë tek Elizabeta, sipas mendimit tim, ka një
domethënie të veçantë për ne sot. Së pari, sepse vazhdon të na tregojë
përvuajturinë e Marisë. Para engjëllit Gabriel, Maria thotë se është
shërbëtorja e Zotit. Dhe para Elizabetës, Maria paraqitet si
shërbëtorja e njerëzve.
B: Ne jemi shumë xhelozë për dinjitetin tonë. Po të vijë dikush të
kërkojë prej nesh një punë që na duket e përvuajtur, ose mendojmë
se po kërkon tepër prej nesh, ne themi: “A mos jam shërbëtori yt!”
Kemi frikë mos të bëhemi shërbëtorë, të përvuajturohemi. Ndërsa
këtu kemi Marinë të butë, e cila sapo kishte qenë njoftuar se do të
bëhej nëna e Shpëtimtarit; dhe ajo nuk pati frikë ose turp të shkonte
t’i shërbente Elizabetës. Edhe vetë Elizabeta u çudit dhe i tha: “Si
është e mundur që nëna e Zotit tim të vijë tek unë?” Por Maria ka
parakallëzuar mësimin që, më vonë, na dha Jezusi, kur tha: “Më i
madhi duhet të bëhet shërbëtori i të gjithëve.”.
A: Por në këtë tregim të vizitës së Marisë tek Elizabeta unë vërej një
domethënie tjetër. Maria shkoi për ta ndarë gëzimin e vet me
Elizabetën. E ndjeu se nuk mund ta mbante gëzimin e vet vetëm për
veten, por ta ndajë me dikë tjetër: me Elizabetën. E në të njëjtën kohë
deshi ta urojë sepse Zotit i pëlqeu të bëjë këtë mrekulli me
Elizabetën: të bëhet shtatzënë edhe pse e shtyrë në moshë.
B: Sa i bukur shembulli i këtyre dy grave, që gëzohen me njëratjetrën! Dy gra që nuk patën asnjë hije xhelozie për njëra-tjetrën.
Sepse, sa herë bëhemi viktima xhelozie, që na verbëron, nuk na lejon
të shohim të bukurën dhe të mirën e të tjerëve, as na lejon të
gëzohemi me njëri-tjetrin, ndërsa na bën më të dyshimtë për njëritjetrin. Sa të ndryshme ishin Maria e Elizabeta! Pa asnjë smirë,
gëzohem për të mirën e njëra-tjetrës, sepse vërejnë mrekullitë e
dashurisë së Hyjit me njëra-tjetrën.
A: E pse ekziston xhelozia? Pikërisht për këtë: sepse nuk shohim
dorën e Hyjit në jetën tonë dhe në jetën e të tjerëve. Atëherë, kur
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shohim diçka të mirë te tjetri, në vend qç të gëzohemi me të mirën që
ka, ndjejmë xhelozi për të. Përkundrazi, Maria dhe Elizabeta, në
thjeshtësinë e tyre, e shohin dorën e Zotit te njëra-tjetra: është dora e
atij që ndërhyri në jetën e të dyjave. Dhe këtë besim e kanë shprehur
në gëzim të madh. Sepse dhurata e dashurisë së Hyjit tregohet në
jetën e secilës.
B: Më bën përshtypje gjithashtu ajo hollësi që përmend Ungjilltari
Luka, kur thotë se sapo Elizabeta e dëgjoi përshëndetjen e Marisë,
foshnja, Gjon Pagëzuesi, i kërceu në kraharorin e saj. Është shumë
interesante të vëresh si Maria, me praninë e saj, sjell gëzimin në atë
shtëpi. Dhe kuptohet, sepse ajo mbarti nën zemrën e saj foshnjën
Jezus, i cili ua dhuron gëzimin e vërtetë njerëzve.
A: Gjon Pagëzuesi akoma nuk ka lindur dhe gati kërcen prej gëzimit
në praninë e Marisë dhe të Jezusit, i cili as ai nuk kishte lindur
akoma. Ky është gëzimi i Krishtlindjeve. Është gëzimi që na vjen nga
prania e Jezusit Shpëtimtar mes nesh: ai është dhurata e madhe e
Hyjit, që na vjen tek ne nëpërmjet Marisë.
B: Sa shumë njerëz bëjnë shumë shpenzime në këto ditë, duke blerë
dhurata, gjel deti, e kushedi sa shumë gjëra të tjera! Ne imagjinojmë
se mund ta blejmë gëzimin e jetës. E megjithëkëtë shpeshherë
ndihemi më shumë të trishtuar dhe të dëshpëruar. Sepse e kemi
kërkuar gëzimin atje ku nuk mund ta gjejmë.
A: Dhe gëzimi i vërtetë ka qenë shumë afër nesh. Gëzimi i vërtetë nuk
blihet në treg. Nuk mund ta krijojmë ne. Është gëzimi që vjen nga
takimi ynë me personin e Jezusit.
B: Po, o Zot: gëzimi ynë je Ti. Kushedi sa herë kam ëndërruar plane
për jetën time, që të jem përditë më i lumtur dhe jeta ime të jetë më e
rehatshme. Por Maria, nëna jote, e cila në shtëpinë e Elizabetës solli
gëzimin e vërtetë sepse të mbarti ty, më mëson ku më duhet të kërkoj
gëzim. Takohu me ne, o Zot, që ta mbajmë dhe ta kremtojmë
gjithmonë këtë gëzim.
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DITA E TETË (22 Dhjetor)
(Lk 1, 46-55)
A: Kushedi sa herë e kemi dëgjuar ose e kemi thënë këtë këngë të
Marisë, e ndoshta nuk kemi marrë vesh mesazhin shpirtëror që
Maria na komunikon nëpërmjet tij.
B: Mirë thua. Sepse shpesh ndodh që themi shumë lutje, por pak
mendojmë për çfarë themi. Sa herë, për shembull, themi lutjen “Ati
ynë” dhe themi fjalët: “Na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë”; e
megjithatë mbajmë në zemrat tona mendime urrejtjeje ose
hakmarrjeje!
A: Ashtu është. E këtu kemi Marinë si shembull për lutjet tona. Fjalët
e para të saj tek Elizabeta nuk ishin fjalë për vetveten, por ishin fjalë
lavdie për Hyjin.
B: Asnjëri nuk vuri re çfarë kishte ndodhur me atë grua të re. Asnjëri
nuk vuri re se ishte bërë nëna e atij të cilin e kishin pritur për shumë
shekuj si Shpëtimtar. Asnjëri, as burri i saj. Asnjëri, me përjashtim të
Elizabetës. E prandaj Elizabeta e pranoi me fjalët: “E bekuar je mbi të
gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd.”
A: Dy gra që bota nuk i kishte njohur. Por ishin shumë të
rëndësishme para Hyjit. Dy gra që vunë re mjerimin e tyre, por
vërejtën edhe dashurinë dhe bujarinë e madhe të Zotit.
B: Dhe para të gjitha këtyre mrekullive, Maria, plot gëzim, e lavdëron
dhe e falënderon Zotin: “Shpirti im e madhëron Zotin”. Dhe në vetë
Zotin e gjen burimin e lumturisë së saj: “Shpirti im me hare i
brohoriti Hyjit, Shëlbuesit tim.”
A: Por më bën më shumë përshtypje, në këtë këngë, përvuajturia e
Marisë. Ajo bashkohet me më të vegjlit: “Hyji shikoi me pëlqim mbi
shërbëtoren e vet të përvuajtur.” E në të njëjtën kohë rrëfen: “Që tani
të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur.” Por ajo vëren se, nëse
ka diçka të madhe në të, këtë e ka në saje të bamirësisë së Hyjit:
“Punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithpushtetshëm... Mëshira e tij
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brezni më brezni .....I rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të
përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë.”
B: Me këto fjalë Maria bashkohet me të përvuajturit: ata që janë të
mënjanuar në shoqëri, sepse nuk e kanë urtinë e kësaj bote, por e
kanë urtinë e Zotit. Mua më bën shumë përshtypje ajo lutje e
shkurtër e Jezusit, që e lavdëron Atin qiellor me këto fjalë: “Po të
bekoj, o Atë, Zotërues i qiellit e i dheut, që i fshehe këto gjëra nga të
dijshmit e nga të urtit, e ua zbulove të vegjëlve.” Këta janë të urtë të
vërtetë. Nuk e kanë mësuar këtë urti nga librat ose nga kurset, por e
kanë mësuar sepse, me zemër të thjeshtë, e kanë pranuar fjalën e
Hyjit dhe, si Maria, kanë kuptuar se duhet të jenë shërbëtorët e Hyjit.
A: Tani më kujtohet edhe ngjarja që tregohet në Ungjillin e Lukës,
kur një grua në mes të turmës, e çuditur me mësimin e me mrekullitë
e Jezusit, e çoi zërin e i tha: “Lum kraharori që të mbarti e gjinjtë që
thithe!” E përgjigjja e Jezusit ishte: “Madje, të lumët ata që e dëgjojnë
fjalën e Hyjit dhe e zbatojnë!” Duket se Jezusi deshi të na mësojë se
madhështia e Marisë vjen jo aq nga fakti se ishte nëna e tij, sa nga
fakti se ajo e dëgjoi fjalën e Hyjit dhe e zbatoi. Është shërbëtorja e
Zotit, që deshi të bëhej me vetveten e saj sipas fjalës së Hyjit. Ky është
thelbi i madhështisë shpirtërore të Marisë.
B: O Zot, nëpërmjet Marisë ti po na mëson se udha që na çon tek ti
duhet të jetë udha e të vegjëlve. Ti ke zgjedhur për nënë një grua të
thjeshtë dhe të përvuajtur nga Nazareti; për atë ke zgjedhur Jozefin,
zdrukthëtarin e Nazaretit. Të ftuarit e parë për natën e lindjes sate
ishin barinjtë e përvuajtur të Betlehemit. O Zot, bëj që të bashkohem
me ta, që bashkë me ta të marr pjesë në gëzimin e lindjes sate në
zemrën time.
DITA E NËNTË (23 Dhjetor)
(Lk 1, 57-66)
A: Koha e Ardhjes na ka takuar me shumë persona të rëndësishëm, si
Izaia, që parakallëzoi Mesinë; Gjon Pagëzuesi, që ia përgatiti udhën;
dhe Maria, e cila e lindi.
387

B: Shtatzënia e Gjon Pagëzuesit ka qenë shtatzëni e mrekullueshme,
sepse u zu nga një çift i shtyrë në moshë. Por edhe lindja e tij është e
rrethuar nga mrekulli. Babai i tij, Zakaria, i cili mbeti i pagojë për
nëntë muaj, tani i erdhi goja dhe filloi duke e lavdëruar Hyjin. E
lavdëroi edhe birin e vet, sepse ai është profeti i Hyjit të lartë dhe i
duhej t’ia përgatiste udhën Zotit. Le të shikojmë pak se çfarë ka bërë
ky Gjon dhe si ia ka përgatitur udhën Zotit.
A: Sapo kishte mbushur tridhjetë vjet, kur Gjoni e la shtëpinë e
prindërve. Të dyja ishin shumë të vjetra. Si pra vendosi t’i lerë vetëm
pikërisht tani, kur kanë më shumë nevojë për të? E ku shkon? Nuk e
dinë. Sigurisht shkon diku ku mund t’i shërbejë më shumë Zotit, larg,
në shkreti. Por edhe atje e gjetën njerëzit.
B: Populli është shumë i mërzitur. Është një popull shumë fatkeq, që
ka vuajtur shumë gjatë historisë së tij. Por nuk e humb shpresën. Do
të vijnë kohëra më të mira. Ishin të bindur se një ditë do të vijë
dikush i cili do t’ua kthejë paqen dhe gëzimin që kanë pritur për
shumë shekuj. Prandaj e afrojnë Gjonin. Gjoni ishte një burrë shumë
i shenjtë dhe nuk kishte frikë t’i qortonte të tjerët, duke u treguar të
vërtetën.
A: E Gjoni, me gjithë kurajën e tij, u thoshte: “Është më mirë, në vend
që të ankoheni, të pyesni si mund të jetoni më mirë, e kështu të jeni
më të kënaqur. Në vend që të shani njëri-tjetrin, më mirë të kërkoni
si mund të ndihmoni ata që kanë nevojë për mbështetjen tuaj. Ata që
kanë dy palë petka, le t’i ndajnë me atë që s’ka. Edhe ai që ka
ushqime, le të bëjë kështu. Mos e merrni me të keq, as mos e
paraqitni rrejshëm.”
B: Gjoni la përshtypje shumë të mirë mes popullit. Dikush tha se
fliste shumë e pa kujdes; dikush tjetër e konsideroi si një udhëheqës
të shkëlqyeshëm. Kushedi nëse do të jetë ai që do të na sundojë?
Është një burrë plot kurajë, energjik. Por Gjoni u tha haptas se nuk
ishte njeriu që ata po prisnin. Por vazhdoi duke thënë: “S’do të
vononi të shihni atë që ju prisni dhe ai është më i madh se unë.
Pikërisht për këtë erdha unë mes jush, për t’ju përgatitur për ardhjen
e tij.”
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A: Populli u bë më shumë kureshtar. Por nuk vonoi që të vërenin se
kush ishte ai njeri për të cilin kishte folur Gjoni. Quhej Jezus. Ishte
moshatar me Gjonin, rreth tridhjetë vjeç dhe ai gjithashtu kishte lënë
prindërit e tij dhe kishte ikur për të takuar Gjonin. Por nuk kaluan
shumë kohë bashkë, sepse Jezusi iku prapë në vendin e tij për të
predikuar.
B: Pas disa muajsh, Gjoni u fut në burg. Në burg ishte njoftuar për
ato që bënte Jezusi. Dhe dërgoi dy prej nxënësve të vet për ta pyetur
Jezusin: “A je ti ai që duhet të vijë, apo duhet të presim një tjetër?”
Dhe Jezusi u tha: “Shkoni e i tregoni Gjonit çka patë e çka dëgjuat: të
verbrit po fitojnë dritën e syve, të çalët po ecin drejt, të gërbulurit po
pastrohen, të shurdhrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, e
skamnorëve u shpallet lajmi i mirë”.
A: Por pak kohë më pas, Gjonin e vranë. Ishte tepër i mirë që të
pranohej nga bota shtiracake e asaj kohe. Ai nuk pati frikë t’i qortonte
ata që ishin me autoritet. Plot me kurajë, e ka shpallur të vërtetën
duke dënuar korrupsionin, padrejtësinë dhe mosbesnikërinë. Njeri i
drejtë e i përvuajtur; dhe kur dikush e pyeti a ishte ai Mesia, Gjoni
çiltërisht iu përgjigj: “Assesi! Unë nuk jam i denjë t’ia zgjidh as rripat
e sandaleve. Ai duhet të rritet, e unë të zvogëlohem.”
B: O Zot, sa i urtë je ti, se ke caktuar Gjon Pagëzuesin si paralajmërues! Sa dëshiroj të mund të them, si Gjoni, se më duhet të
zvogëlohem, që ti të rritesh në mua! O Zot, ndërsa e ndiejmë gëzimin
e festes së lindjes sate, që po afrohet, të lutem: bëj që të gjithë të
bëhemi të denjë që ti të lindësh në ne. Sepse vetëm ti ke mundësi të
na bashkosh në dashuri. Rreth nesh ka shumë njerëz të cilët bëjnë
çmos për të mbjellë ndarje dhe urrejtje në shoqëri. Prandaj, të lutem,
eja mes nesh, për t’i shkatërruar muret e ndarjes mes nesh dhe bëj që
të bashkëjetojnë gjithmonë një mendje dhe një zemër.
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Udha e Kryqit
Zoti Jezus, vëllai ynë i dashur, kushedi sa herë e kemi bërë këtë Udhë
të Kryqit! Por duhet të pranojmë se, sapo kemi dalë nga Kisha, nuk të
kemi njohur më.
Duke menduar për mundimet dhe vdekjen tënde sot, të lutemi që të
qëndrosh mes nesh, që të mund të vazhdojmë të njohim.
Të Ndalurit 1
JEZU KRISHTIN E GJYKOJNË PËR VDEKJE
Le të vështrojmë Jezusin që sot paditet në shumë gjyqe në botë.
Akuzohet në personin e shumë të krishterëve që salvohen në vende
që e ndjekin fenë e krishterë. Akuzohet në personin e atyre që nuk
kanë asnjeri që t’i mbrojë. Akuzohet në personin e njerëzve që u
hoqën të drejtat themelore sepse janë zezakë. A e dini kush është ky
njeri? Është ai që tha: “Çkado bëtë për njërin ndër këta vëllezër të mi
më të vegjël, e bëtë për mua.
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, kur ne të shohim ty të dënuar me vdekje, ne mërzitemi,
e themi: “Paska qenë një gabim tepër i madh!” Hebrenjtë dhe
romakët nuk vunë re se ti ishe Biri i Hyjit. Mos lejo që ne të
përsërisim këtë gabim. Na ndihmo që të mund të shohim ty dhe të
respektojmë ty edhe në të pafajshmit edhe tek fajtorët. Fali
padrejtësitë që ne vazhdojmë të kryejmë kundër teje. Amen.
Të Ndalurit 2
JEZU KRISHTI ËSHTË NGARKUAR ME KRYQ
Shikojeni duke pranuar kryqin. Është kryqi i një nëne që e ka birin
handikapat. Është kryqi i njërit që është krejt i vetmuar. Është kryqi i
një të sëmuri që ka shumë vjet që qëndron i shtrirë në shtrat. Është
kryqi i një braktisjeje ose i një urrejtjeje. Kryqin e pranon me fe dhe
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me shumë durim. Në fillim nuk i duket shumë i rëndë. Por me
kalimin e javëve dhe të viteve, kryqi fillon të bëhet më i rëndë.
Nganjëherë e dëgjojmë duke kërkuar ndihmën tonë. Por ne, në vend
që ta ndihmojmë, largohemi nga ai, sepse themi: “ Çka mund të bëj
unë? Ashtu është jeta!”
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, ne ndihemi të shkelur nën peshën e kryqit tonë. E
ndiejmë edhe më të rëndë kur të tjerët as vënë re se po mbartim
kryqin. Por, sa herë as ne nuk vëmë re që pranë nesh, shumë afër
nesh, dikush po mbart një kryq që është shumë më i rëndë se kryqi
ynë! Dhe, edhe pasi e vëmë re, mbetemi indiferentë: s’bëjmë asgjë për
t’ia lehtësuar kryqin. Na ndihmo që ta shohim e ta ndihmojmë me
gjithë zemër. Amen.
Të Ndalurit 3
JEZU KRISHTI BIE PËR TË PARËN HERË NËN KRYQ
Bie nën kryq. Mund të jetë dikush prej nesh që u rrëzua në një kanal,
ose rrëshqiti me makinën dhe u përplas në një mur. Ose dikush që
është bërë viktimë e alkoolit, ose e drogës, ose i një vesi tjetër. Dhe ne
e dënojmë. Ndoshta nuk e shohim Krishtin në të. Vërtet, Krishti nuk
gjendet në mëkatet e këtyre vëllezërve, ashtu si nuk gjendet në
mëkatet tona. Por Krishti gjendet në personin e tyre. Edhe ata janë në
përngjasimin e Hyjit dhe bijtë e Hyjit. Ne i dënojmë, pa u menduar
për çfarë i ka sjellë në një situatë të tillë. Ndoshta edhe ne jemi fajtorë
që ata tani gjenden në këtë situatë. Dhe tani i vështrojmë dhe i
padisim, pa bërë asgjë për t’i ndihmuar që të ngrihen!
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, është shumë e lehtë të shohim ty tek shenjtërit. Na
ndihmo që të shohim ty edhe tek mëkatarët. Ti gjete vend në zemrën
tënde për gruan Samaritane, për Magdalenën, për kriminelin e
391

kryqëzuar afër teje, si edhe për ata që të kryqëzuan. Na jep një zemër
të madhe, ku të gjendet vend edhe për mëkatarët. Amen.
Të Ndalurit 4
JEZU KRISHTI TAKON NËNËN E VET
Shikoni atë dhe nënën e vet. Banojnë në një barakë në periferi të një
qyteti të madh. Ndoshta e kalojnë ditën me dy lugë grosh ose me një
copë bukë me kos. Në shtëpinë e tyre nuk kanë as ujë, as dritë. Jezusi
dhe Maria, nëna e tij, po vuajnë urinë dhe mjerimin në këtë barakë.
Po ne, çfarë do t’u themi? A guxojmë të rrimë të qetë në rehatinë e
shtëpive tona, duke ditur se ka shumë familje që jetojnë në kushte të
tilla? Ne grumbullojmë paranë tonë që të ndihemi të sigurt për
shumë e shumë vjet ndërsa këta nuk e kanë sigurinë nëse nesër do të
kenë ç’të hanë e ku të flenë.
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, bëj të kuptojmë se të gjithë ne jemi anëtarë të një
familjeje të madhe. Në familjen njerëzore, ajo grua që banon në
barakë është motra jonë; ai burrë i pistë i saj është vëllai ynë; fëmijët
e tyre, më shumë të zhveshur sesa të veshur, janë bijtë e bijat tona.
Amen.
Të Ndalurit 5
JEZU KRISHTI I NDIHMUAR PREJ SIMON CIRENEUT
Shikoni Simonin. Sapo vjen nga një ditë pune bashkë me fëmijët e tij.
I uritur dhe i lodhur. Dëshira e vetme që ka në këtë moment është të
arrijë së shpejti në shtëpi, të bashkohet me nusen dhe të pushojë pak.
Por tani e ndalojnë që të ndihmojë një burrë të dënuar me vdekje. “O
burrë, eja e mbarte kryqin e tij, që të mos vdesë para se të arrijë te
Kalvari”. Fort mirë! Të jesh duke ecur drejt shtëpisë, e të të detyrojnë
t’i bësh një favor një burri që ti as e njeh, një burri që, sipas të
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pranishmëve, është një kriminel! Dhe sot ka mijëra që, si Jezusi, janë
gati të vdekur, që kanë nevojë të gjejnë dikë si Simonin e tyre.
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, na jep kurajën që të ndërhyjmë më shumë në jetën e të
tjerëve duke i ndihmuar. Mos lejo që turpi ose frika të na pengojë. Ti
ke ndërhyrë për ne dhe ke pranuar kryqin. Na mëso si të shpëtojmë
edhe ne të tjerët duke i afruar dhe duke u ofruar ndihmën tonë.
Amen.
Të Ndalurit 6
VERONIKA IA FSHIN FYTYRËN JEZU KRISHTIT
Kush është kjo grua, që e afron këtë burrë që mbart kryqin?
Shikojeni, po kalon në mes të ushtarëve. Ia fshin fytyrën. Por nuk
është më mirë mos të ndërhyjmë në punët e të tjerëve? Të merremi
vetëm me gjërat tona, pa u përzier me problemet e të tjerëve? Ashtu
arsyetojmë ne! Por shikoni tani: fytyra e Krishtit u stampua mbi
shaminë e asaj gruaje: një fytyrë plot me djersë dhe gjak, por është
fytyra e Hyjit.
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, na ndriço që të shohim fytyrën tënde në vëllezërit tanë,
e na jep kurajën që t’u përgjigjemi me bujari nevojave të tyre. Bëj që
të njohim ty në të gjithë njerëzit, edhe në ata për të cilët, deri më sot,
nuk patëm asnjë simpati, apo i patëm dënuar. Amen.
Të Ndalurit 7
JEZU KRISHTI BIE PËR TË DYTËN HERË NËN KRYQ
Ka rënë përsëri! Gjithë ditën e kishte kaluar duke punuar në diell të
fortë, duke gërmuar ose duke ndërtuar dhe nuk i mbeti fuqi në trup.
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Ndoshta i ra të fikët sepse ishte plot me halle. Asnjeri nuk vuri re që
ai po vuante dhe peshën e jetës e mbante vetëm dhe nuk pati më fuqi
ta mbarte. Përreth kishte shumë njerëz që, po të donin, do ta kishin
ndihmuar. Por mbetën si shikues, madje disa edhe e përbuznin ose
talleshin me të.
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, kurdoherë që ne jetojmë, hamë dhe flemë në qetësi dhe
rehati, na kujto se, në atë moment, ti vetë po bie nën kryq në
personin e atyre që e humbin të gjithë energjinë për të fituar diçka, në
personin e atyre që harxhojnë të gjithë fuqinë e tyre për të fituar pak
lekë duke bërë punë shumë të vështirë dhe shumë të vlefshme. Na
ndihmo të bëjmë diçka që të ndreqen këto padrejtësi. Amen.
Të Ndalurit 8
JEZU KRISHTI NGUSHËLLON GRATË
E tani shikoni Jezusin duke biseduar me disa gra dhe me fëmijët e
tyre. Edhe pse mbart kryqin, e gjeti rastin për të biseduar me to, si
njeri që i do dhe i kupton. Janë njerëz të thjeshtë, të zakonshëm. Janë
njerëz që i takojmë përditë; janë afër nesh. Ndoshta nuk janë në
gjendje tepër të vështirë, por kanë nevojë të gjejnë dikë që t’u tregojë
që i do, i kupton dhe i pranon.
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, ne besojmë se ti je në çdo njeri. Ne besojmë se ti je i
pranishëm në ata që janë të uritur dhe të zhveshur. Por duket se nuk
jemi aq të sigurt se ti je i pranishëm në njerëz që ne takojmë në çdo
kohë dhe në çdo vend. Na ndihmo që të shohim të pranishëm edhe në
ata që janë më shumë afër nesh. Amen.
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Të Ndalurit 9
JEZU KRISHTI BIE TË TRETËN HERË NËN KRYQ
Edhe një herë bie nën kryq. Dhe shikoni si trajtohet! Si është e
mundur që asnjëri të mos ketë mëshirë për të? Dhe Jezusi trajtohet
keq edhe sot, në ata, të cilëve u janë mohuar të drejtat themelore
njerëzore. Na thonë se kemi të drejtë për jetën, për një banesë të
përshtatshme, për arsim, për punë … megjithatë shumë njerëz
ofshajnë që t’u njihen këto të drejta dhe jo vetëm nuk pajisen me këto
të drejta, madje të tjerët vazhdojnë t’i shajnë e të tallen me ta. Dhe
mbeten pa banesë, pa punë, pa arsim, pa një jetë të denjë. Sot Jezusi
u drejtohet njerëzve dhe u thotë: “Pse më persekutoni? Pse më lini pa
banesë, pa ushqim, pa arsim, pa punë? Hape zemrën tënde për mua!”
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, bëj të vlerësojmë të drejtat e të tjerëve dhe të pranojmë
përgjegjësitë tona. Beko ata që punojnë me dashamirësi për viktimat
e padrejtësisë, që bota të vërejë se ti je mes nesh edhe pse nuk të kemi
njohur. Amen.
Të Ndalurit 10
JEZU KRISHTIN E ZHVESHIN
Nëpër rrugët e një qyteti shumë të pasur në Evropën perëndimore po
kalon një njeri, pothuaj i zhveshur. Ka turp nga varfëria e vet, por ç’të
bëjë? Punën që ai bënte më parë, tani e bën një motor. E duke qenë
se tani nuk është më i ri, nuk është aq e lehtë të gjejë dikë që ta
punësojë. Dhe ne jemi të rehatuar në shtëpitë tona. Po të ishte, në
vend të këtij burri, një këngëtar i famshëm, ose një futbollist që merr
mijëra dollarë për çdo ndeshje, ose një politikan para të cilit të gjithë
tremben, sigurisht që do ta shikonim e do të bënim çmos për ta
prekur dorën e tij. Por këtë burrë, të veshur në këtë mënyrë
qesharake, kush do ta afrojë? Kush do të guxojë ta pyesë nëse ka
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nevojë për diçka? Kush është aq i çmendur sa ta puthë fytyrën e tij të
pistë? Përkundrazi, e shmangim!
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, ne të veshim ty kur veshim atë që është lakuriq ose i
uritur. Mos lejo që të të harrojmë asnjëherë kur veshim një veshje të
re, ose kur hamë një darkë të mirë në një restorant. Sepse çdo të mirë
e kemi marrë prej teje. Amen.
Të Ndalurit 11
JEZU KRISHTIN E GOZHDOJNË NË KRYQ
Shikojeni tek gozhdohet në kryq. Është si ai që gjendet në një
psikiatri, krejt i braktisur, madje nga familjarët e vet, sepse kanë turp
të thonë se është anëtar i familjes. Ose si ai që dërgohet në një azil
pleqsh, sepse asnjëri prej fëmijëve të tij nuk deshi ta durojë. Ose si ai
që është në burg, i harruar nga të gjithë. Ose si ai refugjat, i dëbuar
nga atdheu i tij dhe i privuar nga çdo strehim. Të gjithë këta janë të
kryqëzuar. Kryqi i tyre është egoizmi ynë.
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, na fal, sepse të kemi kryqëzuar përsëri. Na ndihmo që të
përdorim me përgjegjësi lirinë tonë dhe, të frymëzuar nga ti, ta
përhapim dashurinë tonë mbi të gjithë. Amen.
Të Ndalurit 12
JEZU KRISHTI VDES NË KRYQ
Shikojeni duke vdekur. Asnjeri nuk del i gjallë nga kjo botë. Por
shikojeni duke pranuar një nga ato vdekje që janë prova e mizorisë së
njeriut ndaj njeriut. Shikojeni edhe sot, në atë njeri që vdes i shtypur
nga një makinë sepse shoferi i jepte makinës pa asnjë kujdes ose i
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dehur. Shikojeni në një luftë, i qëlluar sikur të ishte një zog. Shikojeni
në gazetat e përditshme, në ata që vriten çdo ditë, në ata që vriten nga
hajdutët, ose nga ata që patën opinion politik të ndryshëm. Dhe
vështroni ato vende të pasura që përditë bëhen më të fuqishme me
armët me të cilat mund të shkatërrojnë shumë vende të tjera dhe të
shkaktojnë viktima të tjera të pafajshme.
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, ti e pranove vdekjen që ne të pranojmë jetën. Bëj të
respektojmë jetën e vëllezërve tanë dhe të bëjmë çmos që të
respektohen të drejtat themelore të çdo njeriu. Amen.
Të Ndalurit 13
JEZU KRISHTIN E ULIN PREJ KRYQIT
Trupi i vdekur i Jezusit vendoset në prehrin e nënës së vet. Le të
hyjmë në zemrat e shumë nënave. Të shohim atë nënë, në atë
moment kur sheh trupat e vdekur dhe të copëtuar të fëmijëve të saj
mes rrënojave të shtëpisë së saj të bombarduar; ose atë nënë që e
kanë zgjuar në mes të natës për ta njoftuar se djali i saj u vra gjatë një
grindjeje në klub; ose atë nënë që u trondit pasi mori lajmin e vdekjes
së menjëhershme të vajzës. A mund të imagjinoni një pikëllim më të
madh? Dhe ngjarje të tilla ndodhin me mijëra, çdo javë. Lotët që
dolën nga sytë e Marisë për vdekjen e Jezusit përzihen me lotët e
shumë nënave, që qajnë për vdekjen e fëmijëve të tyre, që ndoshta
edhe ata, si Jezusi, janë vrarë pa asnjë faj!
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: O Zot, na fal për vuajtjet që ne vetë u kemi shkaktuar të
tjerëve. Na fal për sa herë kemi trishtuar nënat dhe baballarët tonë.
Dashuria jote le të sundojë me gjithë fuqinë në botën e sotme, që të
mund të përjetojmë atë gëzim që vetëm dashuria jote mund të na
sjellë. Amen.
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Të Ndalurit 14
JEZU KRISHTIN E VARROSIN
Së fundi, Jezusi varroset. Fatkeqësisht, ky është i ndaluri kjo është
ndalesa më e zakonshme më i zakonshëm për ne, sepse nuk e vëmë re
se Jezusi është i gjallë mes nesh; e, derisa nuk vërejmë se është i
gjallë, e varrosim. Ne jetojmë me të në meshë dhe në sakramente;
jetojmë me të në lutjet tona. Por e varrosim kur ai procesohet, kur
detyrohet të mbartë kryqin, kur bie në kryq, kur e zhveshin, kur
kryqëzohet dhe kur vdes, në të afërmit tanë. Sa herë Krishti ka qenë
afër teje, e ti e ke varrosur! Sa herë e ke dëgjuar të thërrasë për
ndihmë, solidaritet, dashuri, e ti nuk e vure re; ose nuk deshe ta
dëgjosh thirrjen e tij! E kishe varrosur Krishtin!
L: Të adhurojmë, o Krisht, e të bekojmë.
P: Sepse me Kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbarë.
Lutja: Eja, o Zot, e bano në ne. Ti banon në ne me hirin tënd. Bano në
ne edhe nëpërmjet të afërmit tonë. Bëj të kuptojmë se çfarëdo që
bëjmë me të afërmin tonë, të mirë ose të keqe, e bëjmë me ty. Çdo
njeri në rrugë je ti: çdo njeri i braktisur ose i lënë pas dore je ti; çdo
njeri që takojmë gjatë ditës je ti. Na ndihmo që të duam ty. Amen.

Rruzarja e medituar
A. MISTERET E GËZIMIT
MISTERI I PARË: Zoja e bekuar mori lajmin prej engjëllit se prej saj
do të lindë shëlbuesi ynë Jezusi.
Maria, në një moshë të re, ka përballuar një sfidë të madhe në jetën e
saj. Mesazhi që Zoti ia dërgoi nëpërmjet engjëllit kërkon prej saj
shumë kurajë: Kurajë për t’i thënë “po” planit të Zotit, pa ditur ku do
të të çojë, edhe pse je i bindur se Ai do të jetë me ty.
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Por Zoti është besnik ndaj premtimeve të tij, ashtu si ka qenë me
Abrahamin, me Moisiun, me Davidin. Prandaj Maria nuk ka frikë të
përgjigjet “Po”, madje pohon se është shërbëtorja e Zotit dhe do që të
kryhet në të vullneti i Zotit.
Sa herë shkurajohem unë, sepse kam frikë ta pranoj një punë që
kërkon përgjegjësi prej meje! Por shembulli i Marisë më jep kurajë.
Ajo ishte e fortë në fe, e bindur se Zoti ishte me të dhe e forconte;
ishte e fortë në kurajë, për t’i thënë “Po”.
O Mari, unë të ndiej shumë afër. Lutu për mua, që t’i them “Po” Zotit,
çdo herë që Ai kërkon diçka prej meje, për ti shërbyer dhe për të bërë
mirë.
MISTERI I DYTË: Zoja e Bekuar shkoi të takohej me shenjtën
Elizabetë.
Maria shkoi tek Elizabeta për t’i shërbyer për tre muaj deri në lindjen
e djalit të saj, Gjonit. Burri i Elizabetës, Zakaria, nuk e kishte besuar
mesazhin e Zotit. Prandaj Elizabeta nuk e fshehu admirimin e saj
ndaj Marisë, e cila e kishte besuar mesazhin e Zotit. Atëherë Elizabeta
e lavdëroi Marinë me këto fjalë: “E lumja ti që besove se do të
plotësohen çka të qe thënë prej Zotit!”
Maria solli gëzim tek shtëpia e Elizabetës. Vetë Gjoni, që akoma nuk
kishte lindur, kërcen prej hareje në kraharorin e nënës së vet,
Elizabetë. Dhe Maria, në atë çast, bëri një lutje shumë të bukur. Ajo e
lavdëroi Zotin, që kishte bërë me të punë të mëdha. Sepse Zoti i madh
i do ata që janë të vegjël, të përvuajtur, që pranojnë se të gjithë të
mirat që kanë ua ka dhuruar Zoti.
Sa mirë do të ishte, po të bënim si Maria, duke vërejtur të gjitha të
mirat në jetën tonë dhe duke falënderuar Zotin për to!
O Mari, na mëso si të bashkohemi me ty për të falënderuar Zotin!
Dhe na sill gëzim tek familjet tona!
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MISTERI I TRETË: Jezusi lindi prej virgjërës Mari në Betlehem
Jozefi e kishte shoqëruar Marinë në një udhëtim të gjatë, deri në
Betlehem, kur ajo ishte në ditët e fundit të shtatzënisë së vet. Dhe,
duke e pas çuar në atë gjendje, nuk gjeti mëshirë tek njerëzit e atij
qyteti që pati fat ta dëgjonte dënesën e parë të asaj foshnje e cila një
ditë do ta shpëtonte njerëzimin.
Çdo vit duam t’i kremtojmë Krishtlindjet me të afërmit dhe miqtë
tanë, duke ngrënë mirë dhe duke u zbavitur. Por Krishtlindja e parë
ishte krejt e ndryshme. Ishte një lindje e kremtuar në varfëri dhe
thjeshtësi dhe të ftuarit ishin vetëm disa barinj të varfër. Megjithatë
ka sunduar një dashuri e madhe. Dashuria mes Marisë e Jozefit tashti
pasqyrohet në një foshnje: Jezusi fëmijë.
O Jezusi fëmijë, ke një të ardhme të bukur përpara teje. Bota mbarë
po pret lajmin tënd të mirë. Dënesa jote në këtë Krishtlindje të parë
ishte vetëm fillimi i një programi që do të të çonte drejt vdekjes. Nga
shpella e Betlehemit ke filluar ta duash njerëzimin, duke dashur edhe
ata që nuk të kishin pranuar. Na bëj të denjë ta pranojmë dashurinë
tënde shpëtimtare.
MISTERI I KATËRT: Jezusin, mbas dyzetë ditësh, e kushtuan në
Tempullin e Jeruzalemit.
Dëshira e Simonit ishte që, para se të vdiste, të kishte fatin të shihte
Mesinë Shpëtimtar. Tani ai nuk ka frikë të vdesë. Dhe e lavdëron
foshnjën Jezus duke e quajtur: “Dritë që ndriçon paganët” dhe “lavdi
i popullit të Izraelit”.
Për të moshuarit, Simoni është model shprese. Është shpresa që
Jezusi do të jetë shpëtimi ynë dhe shpërblim për të mirën që kemi
bërë gjatë tërë jetës sonë. Jeta jonë nuk është një ecje drejt asgjëje,
por drejt plotësimit të saj, kur Jezusi të jetë gjithçka në secilin prej
nesh.
Zoti Jezus, kur Maria dhe Jozefi të kanë kushtuar në Tempull, Simoni
të pranoi me gëzim të madh, si Dritë për njerëzit. Të lutemi, ji ti drita
jonë kur kalojmë nëpër errësirat e jetës; ji ti fuqia jonë kur ndihemi të
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dobët në ecjen e jetës; ji ti ngushëllimi ynë në ngushticat tona; ji ti
gëzimi ynë në pikëllimet tona; ji ti bashkimi ynë kur smira dhe
ambicia na sundojnë; dhe ji ti lavdia jonë kur përbindëshi i vdekjes
do ta shuajë dritën e jetës sonë.
MISTERI I PESTË: Jezusi, dymbëdhjetëvjeçar, u gjet në të tretën ditë
në Tempullin e Jeruzalemit.
Jezusi, dymbëdhjetëvjeçar, humbi, sepse i pëlqeu të rrinte më shumë
në shtëpinë e Atit të vetë, në Tempull. Maria dhe Jozefi u mbushën
me gëzim kur e panë Jezusin përsëri. Dhe e gjetën mes dijetarëve,
duke biseduar me ta. Ungjilli na thotë se, pasi e gjetën, Jezusi u kthye
me ta në Nazaret dhe i dëgjonte.
O Jezus, prindërit e tu të kanë humbur. Nuk kanë pasur asnjë faj. As
ti nuk ke pasur asnjë faj. Sepse ti ke pasur një punë që duhej të
kryhej. Por ne nganjëherë të humbasim dhe për fajin tonë. Sepse në
vend që të ecim pas teje, parapëlqejmë të ecim pas gjërave të tjera.
Atëherë të humbasim. Megjithatë ti vazhdon duke na dashur dhe na
nxit që të të kërkojmë ty dhe vazhdojmë duke të kërkuar, derisa të të
gjejmë.
Të lutemi, o Zot, nëse një ditë të humbasim, bëj që të kërkojmë pa u
shkurajuar dhe të gëzohemi kur të të gjejmë. Bëj gjithashtu që të jemi
gjithmonë të gatshëm për të dëgjuar me gëzim fjalën tënde dhe për
t’ia shpallur të tjerëve.
B. MISTERET E DRITËS
MISTERI I PARË: Jezusi u pagëzua në lumin Jordan nga Gjon
Pagëzori
Mëkatarët shkonin tek Gjoni, që të pagëzoheshin. Në këtë mënyrë
tregonin se ishin penduar për mëkatet e tyre.
Por Jezusi nuk pati asnjë mëkat. Pse, pra, u pagëzua? Vërtet, Jezusi,
Qengji i Hyjit që fal mëkatet e njerëzve, nuk pati asnjë mëkat, atëherë
as pati nevojë të pagëzohej nga Gjoni. Megjithatë Ai, në pagëzimin e
401

tij u bashkua me mëkatarët, sikurse u bashkua me mëkatarët kur
pranoi vdekjen mbi kryq kinse të ishte një kriminel.
Ndërsa pagëzohej nga Gjoni, zëri i Atit qiellor u dëgjua dhe tha: “Ky
është Biri im i dashur: atë dëgjoni”.
O Jezus, unë jam pagëzuar në emrin tënd. Bëj që, me gëzim, të të
shpall gjithmonë si Biri i dashur i Hyjit. Bëj që, me besnikëri, ta
dëgjoj, ta pranoj dhe ta zbatoj gjithmonë fjalën tënde, që jep jetën.
O Maria, ti ke pranuar me gëzim fjalën e Zotit. Më mëso si ta ndjek
me besnikëri birin tënd Jezusin.
MISTERI I DYTE: Në dasmën e Kanës Jezusi kreu mrekullinë e parë
kur e ktheu ujin në verë.
Maria dhe Jezusi ishin të pranishëm në dasmën e Kanës. Atë ditë,
Maria është dëftuar si nënë e kujdesshme. Me një kujdes amënor, ajo
vuri re se bashkëshortëve u mungonte vera. Vera ishte pija e festave
dhe ishte simboli i gëzimit.
Atëherë ajo ndërhyri tek Jezusi: “Nuk kanë verë!” Jezusi e pranoi
ndërhyrjen e s’ëmës dhe në atë rast ai kreu mrekullinë e tij të parë,
duke shndërruar ujin në verë.
O Jezus, ti e di sa shumë dëshirojmë që ti të jesh gjithmonë i
pranishëm në jetën e familjeve tona. Prania jote garanton gëzimin e
vërtetë në jetën tonë familjare. Eja, o Jezus dhe na trego si të duam
njeri-tjetrin me atë dashuri që “nuk ka smirë, nuk mbahet me të
madh, nuk krenohet, nuk është e panjerëzishme, nuk kërkon
interesin e vet, nuk hidhërohet, nuk e mban mend të keqen, nuk i
kënaqet padrejtësisë, por i gëzohet së vërtetës”
O Maria, në dasmën e Kanës ti u the shërbyesve: “Bëni gjithçka t’ju
thotë ai”, Jezusi. Na mëso si të zbatojmë në jetën tonë çkado të
kërkojë Jezusi prej nesh.
MISTERI I TRETË: Jezusi fillon veprimtarinë e tij duke ftuar njerëzit
të kthehen dhe të besojnë Ungjillin.
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Jezusi ka filluar t’u predikojë njerëzve: “Kthehuni dhe besoni
Ungjillin”. Shumë mëkatarë i kanë dëgjuar këto fjalë dhe janë kthyer
tek Zoti! Maria Magdalena ishte një mëkatare shumë e njohur, por
Jezusi ka hapur një kapitull të ri në jetën e saj dhe ajo e ka ndjekur
deri në vdekjen mbi kryq. Gruaja samaritane ishte edhe ajo një
mëkatare e madhe, por Jezusi i tregoi gatishmërinë e tij për ta pajtuar
dhe ajo pranoi dashurinë e tij dhe shkoi për ta shpallur si profet dhe
Mesi. Zakeu dhe Mateu ishin tagrambledhës, që përfitonin nga të
dobëtit duke i mashtruar dhe duke i vjedhur, por edhe ata e gjetën
mëshirën dhe faljen e Zotit.
Zoti Jesus, ti je bariu i mirë, që ke dhuruar jetën tënde për ne, delet e
tua dhe je gjithmonë duke kërkuar delen e humbur. Nëpërmjet
Kishës sate, ti na i fal mëkatet tona dhe na forcon që të vazhdojmë
rrugën tonë drejt teje. Ti na dëftohesh neve si mik besnik, edhe pse
nuk kemi qenë gjithmonë besnikë ndaj teje. Bëj që të bëhemi të denjë
ta pranojmë miqësinë tënde.
MISTERI I KATËRT: Jezusi, mbi një mal të lartë, u shndërrua në
praninë e tre apostujve.
Pjetri, Jakobi dhe Gjoni, e shoqëruan Jezusin mbi atë mal dhe e kanë
parë në lavdinë e tij. Ishte duke u lutur, kur “fytyra iu shndërrua e
petkat iu bënë të bardha e të shndritshme si vetëtima”. Apostujt
kënaqeshin me atë pamje dhe Pjetri i tha Jezusit: “Është mirë për ne
të qëndrojmë këtu. Po bëjmë tri tenda: një për ty, një për Moisiun, e
një për Elinë”.
Mbi këtë mal, Jezusi është dukur i bukur dhe apostujve u pëlqeu të
qëndronin atje. Mbi një mal tjetër, mbi malin Kalvar, Jezusi është
dukur i shëmtuar dhe apostujt, me përjashtimin e Gjonit, patën frikë
të qëndronin atje. Ashtu bëjmë edhe ne: pranojmë të jemi me Jezusin
kur gjithçka shkon mirë, por arratisemi kur Ai kërkon diçka më
shumë prej nesh.
O Jezus, kur ti ishe mbi mal dhe apostujt të kanë parë në lavdinë
tënde, përsëri u dëgjua zëri i Atit, që tha: “Ky është Biri im, i
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zgjedhuri. Atë dëgjoni!” Bëj, o Jezus, që të dëgjoj gjithmonë zërin
tënd, edhe kur ti më nxit që ta mbart kryqin tim dhe të të ndjek.
MISTERI I PESTË: Jezusi, në darkën e fundit, themeloi eukarestinë e
shenjtë.
Në darkën e fundit Jezusi na dhuroi sakramentin e dashurisë,
eukarestinë e shenjtë.
Një vit më parë, Jezusi, pasi i kishte ushqyer më shumë se pesëmijë
vetë me pesë bukë, foli për veten si “buka e jetës”: “Unë jam buka e
jetës. Nëse ndokush ha këtë bukë do të jetojë për amshim. E buka që
unë do të jap është mishi im, që unë do të jap për jetën e botës”.
Tani, duke ditur se vetëm pas disa orësh do të vinin ushtarët për ta
kapur, Jezusi kremton darkën e fundit të tij me miqtë e tij. Ishte gjatë
kësaj darke që Jezusi mori bukën dhe verën, duke thënë: “Ky është
trupi im” – “Ky është kelku i gjakut tim”. Dhe që kisha e tij të
vazhdonte të gëzonte praninë e tij, u tha apostujve: “Bëjeni këtë në
përkujtimin tim”.
Sa e madhe është dashuria jote, o Zot! Na ke dhuruar trupin tënd,
gjakun tënd, tërë jetën tënde. Madje ke vendosur të qëndrosh
gjithmonë me ne nëpërmjet këtij sakramenti të eukarestisë!
Faleminderit, o Zot Jezus! Na bëj të denjë të afrojmë dhe të pranojmë
si ushqim për shpirtrat tanë.

C. MISTERET E MUNDIMIT
MISTERI I PARË: Jezusi u lut në kopshtin e Gjetsemanit dhe djersiti
gjak
Në kopshtin e Gjetsemanit Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin e
Gjonin, për ta shoqëruar në atë moment aq të vështirë.
Por këta janë duke fjetur, ndërsa Jezusi po lutet dhe djersit gjak, duke
pritur që armiqtë e tij të vijnë për ta kapur dhe për ta arrestuar.
Udhëheqësi i tyre është apostulli Juda, i cili u jep edhe një shenjë
armiqve të Jezusit: “Kë të puth unë, ai është! Atë kapni”.
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O Zot, nuk ke asnjëri që të të mbrojë dhe të të shpëtojë prej armiqve
të tu. Por Ati yt qiellor është me ty. Ai kurrë nuk do të të braktisë.
Dhe ti e kryen vullnetin e tij.
O Mari, ti nuk ishe me birin tënd gjatë agonisë së tij. Por ti, që ke
qenë gjithmonë afër tij në çaste të rëndësishme të jetës së tij, pa
dyshim ishe afër atij me dashurinë tënde. Më drejto tek ai, që të
mësoj të lutem ashtu si është lutur ai: “Le të bëhet jo si dua unë, por
si do ti, o Atë!”
MISTERI I DYTË: Jezusin e lidhën dhe e rrahën në oborr të Pilatit
I zhveshur dhe i lidhur në një shtyllë, trupi i shenjtë i Jezusit pranon
frushkullimet nga ushtarët. Nga ai trup derdhet gjak. Është gjaku i
atij që, pak orë më parë, kishte thënë: “Ky është gjaku im, që do të
derdhet për ju dhe për shumë për faljen e mëkateve”. Dhe tani, pra,
trupi i Jezusit mbart mbi vete shenjat e mëkateve tona.
Trupi i Jezusit frushkullohet edhe sot. Është trupi i shumë të
krishterëve që sot janë rrahur për shkak të besimit të tyre. Është trupi
i shumë të mjerëve që janë rrahur sepse kërkojnë të drejtat e tyre.
Është trupi i shumë qytetarëve që janë bërë viktima të pafajshme.
O Zot, trupi yt i lidhur në shtyllë më kujton trupat e këtyre njerëzve
dhe trupat e atyre që janë viktima të seksit, të drogës, të alkoolit dhe
të shumë veseve të tjera. O Zot, bëj që këta ta respektojnë më shumë
dinjitetin e personit të tyre.
O Mari, trupi që ti e ke formuar në kraharorin tënd të shenjtë po
rrihet. Mos lejo kurrë që ne të vazhdojmë të rrahim të tjerët.
MISTERI I TRETË: Jezusin e kurorëzuan me ferra
Kur mendoj sesi e kanë përbuzur Jezusin, unë them: “O, po të isha
unë! Unë nuk duroja fare që dikush të bëjë shaka me mua!
Sa fortë reagoj kur dikush më thotë një fjalë fyese! E tani po tallen me
Jezusin, po shajnë atë nga goja e të cilit nuk dilnin përveç fjalëve të
ëmbla! Mbi kokën e tij i vendosin një kurorë ferrash. Në duart e tij, të
lidhura, vendosin një kallam në vend të skeptrit mbretëror. Dhe mbi
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shpatullat e tij vendosin një petk të bardhë për ta vënë në lojë. Dhe
sikur kjo të mos mjaftonte, ata filluan ta pështyjnë në fytyrë dhe t’i
bien me grushte.
O Zot, ne të kemi përbuzur çdo herë që, me mëkatet tona, nuk të
kemi pranuar si mbret, por jemi larguar nga ti. Bëj të jemi me të
vërtetë qëndrestarë për mëkatet tona dhe na i fal.
O Mari, koka e birit tënd Jezusit, që ti e ke mbajtur me shumë
dashamirësi mbi prehrin tënd. Tani kjo kokë është e shëmtuar me
gjak dhe pështymë. Na mëso si ta lajmë fytyrën e bukur të tij.
MISTERI I KATËRT: Jezusi me kryq në krah u ngjit në mal të
Kalvarit
Në udhën e tij drejt Kalvarit, gati i vdekur, Jezusi e ndjen veten të
shkelur nga pesha e kryqit. Prandaj një farë Simoni nga Cirene që po
kthehej nga fusha, u detyrua ta mbarte kryqin e Jezusit.
Ne shpesh ankohemi për hallet e jetës sonë. Mund të kemi të drejtë,
sepse hallet na mërzisin, na lëndojnë, na vrasin ngadalë-ngadalë. Dhe
ndoshta as na bie ndërmend se afër nesh, shumë afër nesh, ndodhet
Jezusi, i cili mbart kryqin tonë duke na mësuar se mbartja e kryqit
është vepër dashurie.
Duke mbartur kryqin e jetës me durim dhe me kurajë, ne tregojmë që
besojmë se, në këtë mënyrë, bëhemi më të ngjashëm me Jezusin, i cili
na ka dashur duke mbartur kryqin tonë.
O Zot, më mëso si ta mbart Kryqin tim të përditshëm dhe si të ec
mbas teje.
O Mari, ti ishe shumë afër birit tënd Jezusit gjatë mundimeve të tij.
Më trego si ta takoj në çaste të mundimeve të mia.
MISTERI I PESTË: Jezusi vdes i gozhduar në kryq në mal të Kalvarit
Në darkën e tij të fundit, Jezusi ishte rrethuar nga dymbëdhjetë
burra. Por tani, nga kryqi, Jezusi nuk sheh asnjërin prej tyre, përveç
Gjonit. Por kanë qenë të pranishme edhe disa gra, ndër të cilat nëna e
tij, Maria.
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E kishte parë duke e lindur. E kishte parë duke u rritur, ndërsa ishte
gjithmonë i dëgjueshëm ndaj asaj. E kishte parë duke u ndarë nga
ajo, që të fillonte punën e tij të shpallte lajmin e mirë dhe të
ndihmonte nevojtarët. E tani e sheh duke vdekur. Jo në shtrat, por të
gozhduar mbi kryq, mes dy kriminelëve.
Një ditë, një grua nga turma e çoi zërin e saj dhe i tha Jezusit: “Lum
kraharori që të mbarti e gjinjtë që thithe”. Por tani, zemra e saj që e
mbarti Jezusin është e mbërthyer nga dhimbja, duke parë birin e vet
në çastet e fundit të jetës së tij.
Zoti Jezus, më mëso si të jem gjithmonë mirënjohës ndaj dashurisë
sate, që të ka çuar në vdekjen mbi kryq.
O Mari, nëna ime, më jep kurajë në vuajtjet e mia.
D. MISTERET E LUMTURISË
MISTERI I PARË: Jezusi në të tretën ditë u ngjall prej të vdekurve
Ndër të gjithë apostujt, vetëm një, Gjoni, ka qëndruar me të në çastin
më të vështirë të vdekjes së tij mbi kryq. Dhe ky ishte apostulli më i
ri. Dhe ditën e diel të Pashkëve, ky i njëjti apostull i ri, Gjoni, shkoi
tek varri i Jezusit dhe, si tregon ai vet në Ungjillin e tij “pa dhe besoi”.
Pa varrin bosh dhe besoi se Zoti ishte ringjallur.
Ishte një i ri që dinte të donte dhe atëherë ka merituar të bëhej një
ndër dëshmitarët e parë të ringjalljes së Zotit. Është një i ri që di të
dojë, një i ri që nuk ka frikë të qëndrojë me Jezusin në momente të
vështira, një i ri që ka kurajë të afrojë varrin bosh dhe pikërisht atje
bëhet dëshmitar i ngjalljes së Zotit.
O Zot, bëj që mos të kemi frikë të të afrojmë si Zot, mos të kemi frikë
të të duam si vëlla, mos të kemi frikë të të shpallim si Shpëtimtar.
O Mari, nëna ime, ti u gëzove për ringjalljen e birit tënd nga vdekja.
Bëj të jemi gjithmonë të lumtur duke kujtuar dhe kremtuar fitoren e
tij.
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MISTERI I DYTË: Jezusi u ngjit në qiell dyzetë ditë pas ringjalljes
Jezusi, me ngjitjen e tij në qiell, na paraqitet si shpëtimtar që tani
merr shpërblim për punën e vetë. Misionin e tij e zbatoi me dashuri
dhe me besnikëri të plotë ndaj vullnetit të Atit. Tani ka hyrë në
lavdinë e tij të përsosur dhe të amshuar.
Por ai na kujton se, derisa jemi në botë, kemi një mision që duhet ta
zbatojmë: t’i tregojmë botës se ai, Jezu Krishti, është i gjallë, e do t’i
dojë dhe t’i shpëtojë të gjithë.
Gjithashtu na kujton se të gjithë ne jemi të thirrur të marrim pjesë në
lavdinë e tij. Të angazhohemi në botë në mënyrë të denjë për njerëz
të shpëtuar nga Jezu Krishti dhe njëkohësisht të angazhohemi në
botë si njerëz të thirrur për t’u bashkuar me Krishtin në një botë ku
s’do të ketë kurrë më vuajtje apo vdekje.
O Zot, na forco zellin, që në familjen tonë dhe në mbarë shoqërinë t’i
shpallim mrekullitë e dashurisë sate, duke kërkuar të hymë në
mbretërinë tënde qiellore.
O Mari, nxënëse e Jezusit, na dëfto rrugën që na çon drejt të njëjtit
qëllim të tij.
MISTERI I TRETË: Jezusi, pesëdhjetë ditë pas ringjalljes, çoi
Shpirtin Shenjt mbi apostujt
Shumë pak të krishterë e dinë kush është dhe çfarë bën Shpirti
Shenjt. Prapëseprapë Shpirti i Shenjtë ka një rol shumë të veçantë në
jetën e të krishterëve. Është Shpirti që na shenjtëron, na bën
dëshmitarë të Krishtit, na ndriçon që t’i kuptojmë fjalët e Krishtit, na
nxit për lutjen, na forcon që ta afrojmë Krishtin me gëzim dhe na
bashkon në dashuri.
Shpirti i Shenjtë zbriti mbi Marinë dhe ajo u bë nëna e Jezusit.
Shpirti i Shenjtë zbriti mbi Jezusin dhe ai filloi të predikojë, të
shërojë, të dëbojë djajtë dhe të formojë nxënësit.
Ditën e Rrëshajeve, Shpirti i Shenjtë zbriti mbi të krishterët e parë, u
dha urtinë për të kuptuar fjalën e Krishtit dhe i mbushi me kurajë për
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të shpallur Jezusin si Shpëtimtar i të gjithëve. Shpirti i Shenjtë
vazhdon duke vepruar në kishë. Ai vazhdon duke vepruar në secilin
prej nesh dhe në fakt na ka sjellë këtu.
Eja, o Shpirti i Shenjtë, na i mbush zemrat tona me dashurinë tënde
dhe na bashko gjithmonë në një zemër të vetme.
O Mari, na mëso t’i pranojmë me gëzim dhuratat e Shpirtit Shenjt.
MISTERI I KATËRT: Zoja e Bekuar u ngjit në qiell me trup dhe me
shpirt
Po imagjinoj Marinë, të shtyrë në moshë, duke kujtuar ngjarje që
kishin ndodhur shumë vjet më parë. Për shembull kur, në një moshë
të re, pati një vizitë të papritur nga engjëlli i Zotit, ose kur ishte në
shtëpinë e saj të Nazaretit dhe bisedonte për gjëra shpirtërore me
djalin e vet, ose kur dëgjonte djalin e vetë duke mësuar popullin ose
duke shëruar të sëmurët, ose kur ka qenë afër kryqit të birit të vetë.
Tani Maria është vetëm, duke pritur vdekjen. Por jeta e saj mbaron
me një ngjitje në qiell. Në jetën e saj ka qenë gjithmonë afër birit, që e
donte aq shumë dhe ishte krejtësisht e kushtuar atij. Tani bashkohet
me birin e vet në lavdinë e qiellit.
Gëzohu, o Mari, sepse i Gjithëpushtetshmi ka bërë punë të mëdha për
ty. Ti je më e bukur ndër bijtë e njerëzve dhe ke merituar të hysh në
plotësinë e lavdisë. Ti, shërbëtorja e Zotit, ke merituar të jesh afër atij
në lavdi. Lutu për ne, mëkatarët, tani e në çastin e vdekjes sonë.
MISTERI I PESTË: Zoja e Bekuar u kurorëzua si mbretëresha e qiellit
dhe e dheut
Maria, Mbretëresha e qiellit dhe e dheut, është krijesa më e bukur, që
e stolis qiellin me magjepsjen dhe shenjtërinë e saj. Nga qielli, Maria
vazhdon duke na ruajtur me atë dashuri të veçantë amënore, si nëna
jonë.
Ne që fshajmë, gjëmojmë dhe qajmë në këtë shekull plot me lot, na
duhet të marrim guxim dhe të forcohemi në shpresë, sepse kemi një
nënë në qiell. Ishte vetë Jezusi që, në çastet e fundit të jetës së tij, na
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ka falur këtë dhuratë: na ka dhuruar nënën e vet që të bëhet edhe
nëna jonë.
Në dasmën e Kanës, duke vërejtur se bashkëshortëve u mungonte
vera, Maria ka ndërhyrë për ta përpara Birit të vetë Jezusit dhe ky e
pranoi kërkesën e saj. Dhe lutja ndërhyrëse e Zojës Mari vazhdon
edhe sot. Nga qielli Maria ndërhyn për ne mëkatarët, duke treguar
dashurinë e saj amënore.
Të falemi, Mari, mbretëresha jonë, nëna e mëshirshme, jeta,
ëmbëlsimi dhe shpresa jonë. Ti, nxënësja e parë dhe e shkëlqyeshme
e Jezusit, na e dëfto birin tënd dhe na trego si ta duam sikurse e ke
dashur ti.

Adhurim për Paqen
1. Këngë eukaristike
2. Jemi në praninë e Jezu Krishtit. Është Ai që ishte parakallëzuar si
“Princi i Paqes”. Është Ai për të cilin, në ardhjen e tij në botë, engjëjt
këndonin: “Paqe njerëzve vullnetmirë në tokë”. Është Ai që i shpalli
“të lumtë” ata që angazhohen për paqen, sepse do të quhen bij të
Hyjit. Është Ai që, në Darkën e fundit, premtoi se do të na dhuronte
paqen e vet. Është Ai që, nëpërmjet vdekjes së tij mbi kryq, u bë paqja
jonë duke rrëzuar murin ndarës, domethënë armiqësinë. Është Ai që,
i ngjallur, u uroi paqen të gjithë atyre që janë takuar me të.
Jemi këtu për të kërkuar prej tij dhuratën e paqes. Jemi këtu për t’iu
lutur t’u japë vullnet të mirë atyre që kanë përgjegjësi për drejtësinë
dhe paqen në botë. Jemi këtu sepse gjendemi në një moment shumë
kritik për paqen në Siri dhe në Lindjen e Mesme. Ne nuk jemi për
luftë, por për paqe, sepse duam të numërohemi ndër bijtë e Hyjit:
“Lum paqedashës, sepse do të quhen bijtë e Hyjit”.
3. Lexim prej Librit te Isaisë profet (11, 1-9)
Në ato ditë, një pinjoll do të dalë nga trungu i Jeseut, një pip i
zgjedhur do të piptojë nga rrënja e tij. Në të do të pushojë shpirti i
Zotit, shpirti i urtisë e i dijes, shpirti i këshillave dhe i forcës, shpirti i
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kuptimit dhe i frikës së Zotit. Kënaqësia e tij do të jetë në frikën e
Zotit.
S’do të gjykojë sipas pamjes së syve, as s’do të vendosë sipas
thashethemeve, por do t’i gjykojë me drejtësi skamnorët, do t’u japë
gjyq të drejtë të përvuajturve të vendit, me thuprën e fjalëve të veta
do ta godasë vendin e me frymën e gojës së vet do ta vrasë të
paudhin. Brezi i kryqit të tij do të jetë drejtësia, me besnikëri do t’i
ngjeshë ijët.
Ujku do të banojë me qengjin, përbri kecit do të shtrihet leopardi, viçi
e këlyshi i luanit bashkë do të kullotin, fëmija i vogël do t’i çojë e do t’i
bjerë. Lopa e arusha bashkë do të kullotin, këlyshët e tyre së bashku
do të rrinë, luani kashtë do të hajë si kau. Foshnja do të luajë mbi
vrimën e shlligës, në strofullin e kapastrecit fëmija dorën do ta futë.
S’do të bëhet dëm as s’do të vritet kush në mbarë malin tim të
shenjtë, sepse plot do të mbushet vendi me dijen e Zotit, porsi deti që
mbushet me ujë.
4. Këngë
5. Lutjet
6. Lexim prej Letrës së Shën Palit drejtuar Efesianëve (2, 11-22)
Lexim prej Letrës së Shën Palit apostull drejtuar Efesianëve (2, 11-22)
Vëllezër, le t’ju bjerë në mend se dikur ishit paganë në trup, quheshit
“të parrethprerë” prej atyre që mbahen “të rrethprerë”, me dorë, në
trup! Le t’ju bjerë në mend se në atë kohë ishit pa Mesinë, të
përjashtuar nga nënshtetësia e Izraelit, të huaj për Besëlidhjet e
premtimit, ishit të pashpresë e të pahyj në botë. Por tani, në Jezu
Krishtin, ju që ishit ‘larg’ erdhët ‘afër’ në saje të gjakut të Krishtit.
Përnjëmend Ai është Paqja jonë, Ai që prej dy popujve bëri një, e
përmbysi murin ndarës, domethënë armiqësinë, në trupin e vet. Ai e
shfuqizoi Ligjin e urdhërimeve me të gjitha rregulloret, me qëllim që
prej të dyve: paganëve e hebrenjve, të trajtonte në vetvete një njeri të
ri e, duke vendosur paqen, të dy t’i pajtonte në një trup me Hyjin me
anë të kryqit duke e asgjësuar në vetvete armiqësinë. E prandaj erdhi
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t’ju kumtojë paqen juve që ishit larg, paqen edhe atyre që ishin afër.
Në saje të tij, pra, si njëra palë ashtu edhe tjetra, kemi të drejtë të
dalim para Atit në fuqi të të njëjtit Shpirt Shenjt.
Prandaj, nuk jeni më të huaj e mërgimtarë, por jeni bashkëqytetarë të
shenjtërve dhe anëtarë të familjes së Hyjit, të ndërtuar mbi themelin
e vërtetë që janë apostujt e profetët, ku guri i këndit që mban
gjithçka, është vetë Jezusi Mesi. Në Të mbarë ndërtesa është e lidhur
dhe rritet në tempull të shenjtë në Zotin. Në të edhe ju jeni bërë pjesë
e ndërtesës së përbashkët, që të bëheni në Shpirtin Shenjt banesë e
Hyjit.
7. Këngë
8. Rruzarja e Paqes
Misteri i parë:
Jezusi, Princi i paqes, lind në Betlehem
Nga Ungjilli i Lukës (2, 7-14)
Në atë kohë, Maria lindi djalin e vet të parëlindurin, e mbështolli në
shpërgënj dhe e vendosi në grazhd, sepse në bujtinë nuk pati vend
për ta. Në atë vend ishin disa barinj, të cilët e kalonin natën përjashta
për të ruajtur grigjën e vet. Engjëlli i Zotit u afrua tek ata dhe lavdia e
Zotit i shndriti e ata u trembën për së tepërmi. Engjëlli u tha: “Mos
kini frikë! Ja, unë po ju sjell një lajm të mirë: gëzim të madh për
mbarë popullin! Sot, në qytetin e Davidit ju lindi Shëlbuesi, Krishti
Zot! Dhe, ja shenja për ta njohur: do të gjeni një foshnjë të
mbështjellë me shpërgënj e të vënë në grazhd.” Engjëllit menjëherë iu
bashkua një ushtri e madhe qiellore, që madhëronte Hyjin e
brohoriste: Lavdi Hyjit në më të lartin qiell e paqe mbi tokë njerëzve,
që i ka për zemër!”
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Misteri i dytë:
Jezusi shpall të lumë ata që angazhohen për paqen
Nga Ungjilli i Mateut (5, 1-9)
Në atë kohë, Jezusi, kur pa turmën, u ngjit në mal. Kur u ul, iu afruan
nxënësit e tij. Atëherë mori fjalën dhe i mësoi duke thënë: “Lum
skamnorët në shpirt, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve! Lum ata
që qajnë, sepse do të ngushëllohen! Lum ata që janë të butë, sepse do
ta trashëgojnë tokën! Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do
të ngihen! Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë! Lum ata
që janë të pastër në zemër, sepse do ta shohin Hyjin! Lum
paqebërësit, sepse do të quhen bijtë e Hyjit.”
Misteri i tretë:
Jezusi në Darkën e Fundit na premton paqen e vet
Nga Ungjilli i Gjonit (14, 25-27)
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Këto fjalë jua thashë
ndërsa banova me ju. E Shpirti Shenjt Mbrojtës, të cilin do t’jua
dërgojë Ati në Emrin tim, do t’jua mësojë të gjitha dhe do t’jua
përkujtojë gjithçka ju thashë. Po ju lë paqen, po ju jap paqen time!
Nuk po jua jap siç e jep bota. Mos t’ju shqetësohet zemra as të mos ju
trembet.”
Misteri i katërt:
Jezusi mbi kryq pajton njeriun me Hyjin
Nga Ungjilli i Lukës (23, 33-34.39-43)
Kur arritën në vendin që quhet ‘Kafkë’, aty e kryqëzuan atë dhe
keqbërësit, njërin në të djathtë e tjetrin në të majtë. E Jezusi lutej:
“Fali, o Atë, se nuk dinë ç’bëjnë!” Njëri nga kriminelët e kryqëzuar e
fyente: “Po a nuk je ti Mesia?! Shpëto veten edhe ne!” Por ai tjetri e
qortoi shokun: “As ti nuk e druan Hyjin që po vuan të njëjtin dënim si
ai? Sa për ne kjo është drejtësi: po marrim ndëshkimin e merituar për
veprat tona! Por ky s’bëri asnjë të keqe!” Dhe tha: “Të të bjerë ndër
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mend për mua, o Jezus, kur të arrish në Mbretërinë tënde!” E Jezusi i
tha: “Për të vërtetë po të them: sot do të jesh me mua në parajsë.”
Misteri i pestë:
Jezusi i ngjallur u uron paqen nxënësve të vet
Nga Ungjilli i Gjonit (20, 19-23)
Në mbrëmjen e po asaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyert e
shtëpisë, ku banonin nxënësit, ishin të mbyllura prej frikës së
judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend mes tyre dhe u tha: “Paqja me ju!” Si
u tha kështu, u tregoi duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan, kur e
panë Zotërinë. Pastaj u tha prapë: “Paqja me ju! Siç më dërgoi mua
Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju.” Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha:
“Merreni Shpirtin Shenjt! Atyre që jua falni mëkatet, u falen, e atyre
që nuk jua falni, nuk u falen.”
9. Këngë
10. Litania e Shenjtërve
11. Nga Gaudium et Spes n. 78
12. LUTJET:
T’i brohorasim Krishtit, mbretit të gjithësisë, i cili është para të gjitha
gjërave dhe çdo gjë qëndron në të. Plot me fe t’ia drejtojmë lutjen
tonë:
Ardhtë mbretëria jote, o Zot.
O Krisht, mbret dhe bariu yni, mblidhe grigjën tënde nga të katër
anët e botës, udhëhiqe në kullotat e së vërtetës dhe të jetës. Të lutemi.
O Krisht, udhëheqësi dhe shëlbuesi yni, përtërije dhe shenjtëroje
popullin tënd, forcoji të dobëtit, mblidhi ata që janë shpërndarë,
thirri në njësinë e fesë ata të cilëve u mungon besimi. Të lutemi.
O Krisht, gjyqtari i botës, na merr afër vetes në lavdi, kur ta dorëzosh
mbretërinë tënde në duart e Atit, na e jep trashëgiminë e amshuar të
përgatitur për ne që prej fillimit të botës. Të lutemi.
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O Krisht, mbret i paqes, shkatërroji mekanizmat dhe intrigat e luftës,
bëj që të gjithë njerëzit të njohin një periudhë të re drejtësie dhe
paqeje. Të lutemi.
O Krisht, trashëgimtar i të gjithë njerëzve, bëj që njerëzimi, i shtyrë
prej Shpirtit Shenjt, të bashkohet në Kishën tënde dhe mbarë bota le
të të pranojë ty si udhëheqës dhe zotëri. Të lutemi.
O Krisht, i parëlinduri i atyre që zgjohen nga gjumi i vdekjes, pranoji
vëllezërit tanë të vdekur në lavdinë e mbretërisë sate. Të lutemi.
Ati ynë...
O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, ti deshe të ripërtërish
gjithçka nëpër Krishtin, Birin tënd, Mbretin e gjithësisë, bëj që,
mbarë krijesat, të liruara nga robëria e mëkatit, t’i shërbejnë
madhërisë sate e të të lëvdojnë pa pushim. Nëpër Krishtin...
13. Bekimi sakramental:

Predikimi për Natën e Krishtlindjeve
Dialog mes dy fëmijëve
A. Çfarë po ndodh sot? Pse jemi këtu në këtë orë? Zakonisht në këtë
orë unë e vëllai im jemi në gjumë duke ëndërruar engjëjt. Pas drekës
mami më dërgoi të fle, sepse më tha: “Ana, shko pusho, sepse sonte
do të flemë shumë vonë”. Por ende nuk mora vesh pse.
B. Edhe unë e motra ime, zakonisht në këtë orë jemi në shtrat. Por
sot jam këtu. Dhe jo vetëm unë, por gjithë familja ime është këtu.
Kam fjetur pak para se të vij këtu, pastaj erdhi mami e më tha: “Tedi,
shpejt, zgjohu, sepse duhet të shkojmë në Kishë”. Por ti, Ana, nuk
kupton pse kemi ardhur këtu? Nuk e di se sonte është një natë e
veçantë?
A. Po, Tedi. Tani më kujtohet. Më falni, të dashur miq. Kam turp t’ju
tregoj se kisha harruar se sonte është nata e Krishtlindjeve. Ka shumë
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kohë që ishim duke u përgatitur për këtë festë të madhe. Babi ka
zbukuruar shtëpinë me shpellën e Betlehemit, mami ka gatuar shumë
ëmbëlsira, vëllai ka dëgjuar këngët e Krishtlindjes dhe unë... nuk bëra
asgjë! Vetëm shikoja e dëgjoja.
B. Ke harruar të përmendësh katekizmin. Motër Malvina na ka folur
shumë gjatë këtij muaji për lindjen e Jezusit. Të gjithë ju, të dashur
miq, e dini se Jezusi lindi në një kasolle bagëtish në një fshat... kam
harruar si e kishte emrin...
A. Si e ke harruar? Quhej Betlehem.
B. A po, Betlehem. Më vjen shumë keq që nuk ka lindur në Tiranë.
Thonë se ne shqiptarët jemi shumë mikpritës. Po të kishte lindur në
Tiranë, sigurisht që do të kishte gjetur një familje që do t’i kishte
pranuar Marinë e Jozefin. Kështu Jezusi s’do të kishte lindur në një
shpellë.
A. O sa bukur po të kishte lindur në shtëpinë tonë! Do të kishte
gëzuar shoqërinë e prindërve të mi, do t’i kishin ndezur ngrohje që të
mos të kishte ftohtë. Ka lindur në varfëri mes të varfërve. Nuk e di
pse ka pranuar të lindte në këtë varfëri. Pse nuk lindi në një hotel me
pesë yje? E pse për lindjen e tij u thirrën vetëm barinj, që ishin njerëz
shumë të varfër? Nuk e di, por kështu na ka mësuar t’i duam të varfrit
dhe t’i ndihmojmë.
B. Një ditë motër Malvina më pyeti: “Tedi, a e ke takuar Jezusin
ndonjëherë?” Unë qeshja, i thashë: “Ku mund ta takoja?” Por ajo më
tha: “A nuk e di se çdo herë që ne ndihmojmë të tjerët e takojmë
Jezusin?”
A. Në shkollë mësuesja na ka treguar fjalët e Nënë Terezës...
B. Shën Nënë Tereza!
A. Më falni: Shën Nënë Tereza.... sepse kam shumë gjumë dhe mezi
mund të mendoj. Po ashtu thoshte Nënë... eeeh... Shën Nënë Tereza:
“Kur e prek një të sëmurë, e prek Jezusin”.
B. Edhe unë kam shumë gjumë. Por dëshiroj t’ju kujtoj këngën e
engjëjve në atë natë kur lindi Jezusi. Kanë kënduar: “Paqe njerëzve
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vullnetmirë mbi tokë”. Sa më e bukur do të ishte bota po të kishim
paqe! Dëgjojmë shumë për luftëra, urrejtje, hakmarrje, vjedhje,
droga... Pse nuk pranojnë mesazhin e engjëjve? Pse nuk angazhohen
për të ndërtuar një botë të re, ku sundojnë dashuria dhe paqja?
A. Dëshiroj, në këtë moment, të bashkohem me barinjtë e Betlehemit,
edhe pse jam shumë i lodhur. Dëshiroj ta përshëndes Jezusin e t’i
them: “Ti që i ke dashur aq shumë fëmijët, dëgjo lutjen e shumë
fëmijëve që dëshirojnë të rriten në një botë më të drejtë, ku të gjithë
të duan njëri-tjetrin sikurse ti na ke dashur ne! Jemi shumë të lumtur
që të kemi njohur dhe kemi parë sa shumë na ke dashur. Beko
familjet tona, beko priftërinjtë tanë, beko Shqipërinë dhe na dhuro
paqen tënde. Ne të duam shumë, o Jezus!”
B. “Dhe dyert tona janë gjithmonë të hapura për ty. Hajde në
Shqipëri. Kalo nëpër rrugët tona, kam shumë lodra: do të t’i dhuroja
të gjitha. Eja, eja, o Jezus. Të presim me padurim!”
A + B: Rroftë Jezusi fëmijë!

Kremtimi pendestar
për meshtarët e rregulltarët
SHQYRTIMI I NDËRGJEGJES
Unë jam hardhia, ju jeni shermendet
A i jap rëndësinë e duhur lutjes në jetën time?
A kërkoj ndoshta të jem apostull i Jezusit pa kërkuar që së pari të jem
dishepull i tij, afër zemrës së tij dhe duke mësuar nga ai?
A kaloj ndoshta më shumë kohë para televizorit apo internetit sesa
me Jezusin në meshë, në liturgjinë e orëve dhe në lutjet e tjera?
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Unë jam bariu i mirë, i njoh delet e mia dhe i thërras me
emër
A jam mjaft i angazhuar për të kërkuar delen e humbur?
A mund të them edhe unë se i njoh delet e mia dhe ato më njohin?
A jam person i afrueshëm në mënyrë që delet e mia mund të më
afrojnë pa pasur asnjë turp apo frikë?
Unë jam udha, e vërteta dhe jeta.
A po eci nëpër këtë udhë, ose drejt një rruge qorre?
Në predikimet e mia kërkoj të shpall të vërtetën e Krishtit dhe të
Kishës, apo më shumë mendimet e mia?
A bashkëpunoj sa duhet me ipeshkvin tim me fe dhe dashuri për të
mirën e Kishës dhe për të komunikuar jetën?
Lum të varfrit në shpirt sepse e tyrja është Mbretëria e
qiejve.
A kam qenë tepër lakmues, duke venë fitimin material si qëllim të
punës sime?
A kam vlerësuar bukuritë e krijesave pa lejuar që këto të më largonin
nga vlerat e Mbretërisë së Qiejve?
A kam qenë bujar me të varfrit dhe a kam parë Krishtin në fytyrën e
secilit prej tyre?
Lum ata që qajnë sepse do të ngushëllohen.
A kam qarë për mëkatet e mia e të të tjerëve, ose për vuajtjet e të
tjerëve, si Krishti ka qarë për Jerusalemin e për vdekjen e mikut të tij
Lazrit?
A jam munduar të jem një engjëll ngushëllimi për të tjerët si engjëlli
që ka ngushëlluar Jezusin në Gjetsemanin?
A kam qenë i fortë në besimin tim në përvojën e kryqit dhe a jam
ndier më afër Krishtit të vuajtur?
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Lum ata që janë të butë sepse do të trashëgojnë tokën.
A kam zbuluar rrugën e përvuajturisë si rruga e sigurt drejt
shenjtërimit?
A e ushtroj misionin tim sipas shembullit të Jezusit që erdhi jo për të
qenë i shërbyer, por për të shërbyer?
A pranoj me gatishmëri dhe përvuajturi qortimet e eprorëve të mi?
Lum ata që kanë uri, etje për drejtësi sepse do të ngihen.
A ndjej uri dhe etje për fjalën e Zotit?
A kërkoj seriozisht atë drejtësi për të cilën më fton Jezusi dhe që
duhet të jetë “më e madhe se drejtësia e skribëve dhe e farisenjve”?
A i zbatoj veprat e mia të drejtësisë që janë lëmosha, lutja dhe
agjërimi, pa i rënë borisë?
Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë.
A tregoj atë dashuri që është “zemërgjerë, e dhimbshme, nuk ka
smirë,.... nuk krenohet, .... nuk kërkon interesin e vet, nuk hidhërohet,
nuk mban mend të keqen, nuk i kënaqet padrejtësisë por i gëzohet së
vërtetës”?
A kam kurajën t’i kërkoj të falur të tjerëve kur i fyej dhe kurajën t’i fal
kur më fyejnë?
Eukaristia, a është për mua shenjë e mëshirës dhe bujarisë?
Lum ata që janë të pastër në zemër sepse do të shohin
Hyjin.
Veprat që bëj, ai i kryej me pastërti, me ndërgjegje të mirë, pa lypur
nderimin apo mirënjohjen e njerëzve?
A e ruaj me besnikëri celibatin tim, pa asnjë kompromis dhe a është
për mua burim gëzimi e lirie për Mbretërinë e Hyjit dhe për popullin
e Tij?
A jam i ndërgjegjshëm se kjo pastërti e zemrës më ruan nga gjykimet
për të tjerët?
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Lum pajtuesit sepse do të quhen bijtë e Hyjit.
A jam vegël paqeje në rrethanat ku jetoj apo në vendin ku punoj?
A përpiqem të ndaj gëzimin tim me vëllezërit e mi?
A i kuptoj fjalët e Krishtit kur flet për qortimin vëllazëror, kur dikush
gabon dhe ka nevojë të dëgjojë ndonjë fjalë ta ndriçojë?
Lum ata që salvohen pse kryejnë çka Hyji kërkon sepse e
tyrja është Mbretëria e Qiejve.
A kam dhënë dëshmi profetike në mes të vështirësive, pa pasur turp
apo frikë?
A jam rritur shpirtërisht nëpërmjet përuljeve, shpifjeve apo
përndjekjeve që kam përballuar?
A jam i aftë të lëvdohem në kryqin e Jezusit, apo kryqi është edhe për
mua skandal dhe marrëzi?
Tani bëhen rrëfimet. Gjatë rrëfimit këndohen disa këngë dhe lexohen
disa pjesë nga Shkrimi i Shenjtë.
Kur mbarojnë rrëfimet
Lexuesi: Na bëj më të butë ndaj vullnetit tënd e më të gatshëm në
dëgjesën e anasjelltë, të lutemi.
Të gjithë: Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë.
Lexuesi: Shtoje dëshirën për të dialoguar njëri me tjetrin, për të
ndërtuar Bashkësinë, të lutemi.
Të gjithë: Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë.
Lexuesi: Faleminderit për dhuratën e pajtimit; na ndihmo ta
rikërkojmë më shpesh këtë sakrament, të lutemi.
Të gjithë: Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë.
Kremtuesi: Të shprehim bashkimin tonë me Hyjin, Atin tonë, që të
mund të bëhemi më të vetëdijshëm se jemi të gjithë vëllezër, bij të të
vetmit Atë që do pafundësisht secilin prej nesh.
Ati ynë...
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Kremtuesi: Të lutemi. O Hyj, Ati ynë, që na ke pajtuar me veten me
anë të faljes së mëkateve, bëj që të mësojmë t’ia falim njëri-tjetrit
ofendimet tona dhe të bëhemi veprues të paqes në botë. Nëpër
Krishtin, Zotin tonë.
Të gjithë: Amen
Kremtuesi: Ju bekoftë Hyji, që ju ka ripërtërirë në jetën e amshuar.
Të gjithë: Amen
Kremtuesi: Ju ndihmoftë Krishti, Biri i tij, që na ka pranuar si
vëllezërit e tij.
Të gjithë: Amen
Kremtuesi: Ju mbështettë Shpirti Shenjt, që banon në zemrat.
Të gjithë: Amen
Kremtuesi: E ju dhëntë paqen e tij, Hyji i gjithëpushtetshëm, Ati, Biri
e Shpirti Shenjt.
Të gjithë: Amen.

Biri i Hyjit Jezu Krishti
Dymbëdhjetë katekeza mbi Personin e dytë të Trinisë Shenjte
I. JEZUSI I NAZARETIT: “KUSH ËSHTË KY?”
A. TREGIM
Jemi rreth vitit 36 pas Krishtit. Dhe përpara nesh kemi një të ri me
emrin Saul. Është një i ri shumë i kulturuar dhe plot energji. Është
shumë fanatik për besimin e tij hebre dhe kjo ishte arsyeja se pse ka
marrë një qëndrim shumë të rreptë kundër nxënësve të Jezusit të
Nazaretit. Për të, ky besim i ri ishte jo vetëm një herezi, por edhe një
blasfemi e madhe kundër të gjithë të vërtetave në të cilat besonte. Pak
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kohë pasi e vranë Shtjefnin me gurë, u hap rruga për një përndjekje
shumë mizore kundër të krishterëve. Sauli kishte një rol shumë të
rëndësishëm në atë përndjekje. Thuhet se ai “po e shkatërronte
kishën duke hyrë shtëpi më shtëpi. Ai merrte zvarrë burra e gra dhe i
fuste në burg” (Vap 8, 3). Shumë të krishterë u shpërndanë nëpër
fshatra dhe qytete në veri, si Damasku. Por, as atje nuk e kursyen
zemërimin e Saulit, sepse ishte i vendosur t’i ndiqte derisa t’ia arrinte
qëllimit të vet. Prandaj, ai “shkoi te kryeprifti dhe i kërkoi që ky t’i
shkruante letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjente
ndokënd që i përkiste Udhës së Zotit Jezus, burra a gra, t’i sillte të
lidhur në Jerusalem” (9, 1-2).
Por, rrugës për në Damask pati një përvojë unike, që, për pak kohë, ia
pamundësoi shikimin, ngrënien, apo pirjen. Dy herë në shkrimet e tij,
Sauli, që më pas mori emrin Pal, i referohet kësaj përvoje si “Hyji që
më zbuloi Birin e tij”. Ishte një takim me vetë Jezusin, një takim që
shkaktoi një kthim ose ndryshim tërësor në të, që e çoi në ndarjen e
përhershme me të kaluarën e tij. “Pse më përndjek?” – e pyeti Jezusi.
Dhe Sauli iu përgjigj me një pyetje tjetër: “Kush je ti, o Zot?”. Dhe
përgjigjja e kësaj pyetjeje të Saulit ishte: ”Unë jam Jezusi, që ti
përndjek” (Vap 9, 1-9).
“Kush je, o Zot?” Është një pyetje që, gjatë jetës së Jezusit, e kanë
bërë shumë judenj për të: “Kush është ky?”. Dhe vetë Jezusi e ka
ndjerë nevojën që t’ia bënte këtë pyetje dishepujve të tij: “Kush
mendoni se jam unë?” (Mk 8, 29).
B. DOKTRINË
a. Mesia, por i ndryshëm!
Judenjtë ishin të pushtuar nga romakët që prej viti 63 para Krishtit.
Që atëherë, por edhe më shumë në kohën e vetë Jezusit, tek judenjtë
u nxit shpresa në një mesi politik. Por, Jezusi e përjashtoi këtë ide:
nuk ishte ky misioni i tij. Pyetjes a ishte e drejtë t’i paguheshin taksat
Çesarit, Jesusi iu përgjigj: “Jepini Çesarit atë që është e Çesarit dhe
Hyjit atë që është e Hyjit” (Mt 22, 17-21). Pilati e pyeti nëse ishte
vërtet Mbreti i judenjve, por Jezusi iu përgjigj: “Mbretëria ime nuk
është e kësaj bote” (Gjn 18, 36).
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Jezusi e përshtati mësimin e tij me situatat dhe kushtet e dëgjuesve të
tij. Por, Ai ia zbuloi vetveten në një mënyrë më shprehëse nxënësve
që ai zgjodhi si apostuj. Dhe ky zbulim nuk mori asnjë formë
sistematike, por zhvillohej dalëngadalë sipas situatave të ndryshme
në të cilat gjendej. Përveç kësaj, në jetën e Jezusit mund të dallojmë
periudha të ndryshme që tregojnë se si Ai filloi gradualisht që t’ua
tregonte vetveten në një mënyrë gjithmonë e më shumë të qartë
nxënësve të vet.
Në fillim të mbarështimit të tij, mësimi i Jezusit mori një formë më
etike dhe duke theksuar Mbretërinë e Hyjit. Por, më vonë Jezusi filloi
të dëftohej në thelbin e mësimit të tij. Ky vetëzbulim bëhet më i qartë
pas skenës së Çesaresë së Filipit (Mk 8, 27-33), kur Jezusi i pyeti
nxënësit e tij: “Kush thoni se jam unë?” Në atë rast, Pjetri rrëfeu: “Ti
je Mesia (Krishti)”.
Jezusi e pranoi përgjigjen e Pjetrit, por shtoi një gjë shumë të
rëndësishme: se i duhej të vuante shumë dhe të vritej, por pas tre
ditësh, të ngjallej. Pjetri nuk mund ta kuptonte këtë. Edhe Pjetri, si
gjithë hebrenjtë e tjerë, kishte një ide ndryshe për Mesinë dhe nuk
mund ta kuptonte se si Mësuesi i tij duhej të vritej!
b. Profet, madje më shumë se një profet!
Për shkak të mrekullive që bënte, Jezusi ishte i mirëpritur nga populli
si profet. Shumë besonin se ishte Elia, ose Jeremia, ose njëri nga
profetët. Edhe pse Jezusi kurrë nuk ia ka dhënë vetes titullin “profet”,
megjithatë bënte gjeste profetike: lexonte zemrat, ishte i mbushur me
zell për gjërat qiellore, paralajmëroi shpëtimin dhe gjykimin. Por, në
të njëjtën kohë ishte më shumë se një profet. Profetët e paraqisnin
mesazhin e tyre me fjalë: “Kështu thotë Zoti. ” Në të kundërt, Jezusi
fliste në emrin e vet: “Me të vërtetë, po ju them ”; “Keni dëgjuar çka
është thënë.... por, unë po ju them ”.
Ai është më i madh se Jona dhe Solomoni (Mt 12, 41-42). Është edhe
më i madh se Moisiu, sepse është mbi Ligjin, siç vërehet shumë qartë
nga fjalimi i tij mbi mal, por edhe kur thotë: “Biri i Njeriut është zoti
edhe i së shtunës” (Mk 2, 28). Është më lart sesa mësuesit e ligjit,
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sepse mëson kudo (dhe jo vetëm në Sinagogë), e mund të japë një
urdhër të ri (urdhrin e dashurisë ndaj të gjithëve) dhe të falë mëkatet.
Ai kërkon që dëgjuesit e tij ta ndjekin. Kush nuk e pranon atë, nuk
pranon as Atin. Ai ka fuqi të veçanta dhe përuron një kohë të re.
Prandaj, të bekuar janë ata që shohin, dëgjojnë dhe kuptojnë
domethënien e veprave dhe të fjalëve të Jezusit: “Lum sytë që mund
të shohin çka po shihni ju! Juve po ju them: shumë profetë e mbretër
dëshiruan të shohin çka po shihni ju, por nuk panë; të dëgjojnë çka
po dëgjoni ju, por nuk patën fat të dëgjojnë” (Lk 10, 23-24).
Për këtë arsye, miq dhe armiq të tij pyesnin: “Kush është ky?” E të
gjithë u mrekulluan nga Ai.
Më vonë, nxënësit e Jezusit, që e kishin njohur si profet e Mesi
(meqenëse nuk e kishin kuptuar domethënien e drejtë të titullit
“Mesi”), do të mund të kuptonin më mirë se kush ishte Jezusi, por jo
para se ta kishin takuar si të ngjallur. Ngjallja e tij duhej të hapte sytë
e tyre, kështu që të mund të kuptonin se Jezusi ishte nga amshimi
dhe ishte Hyj” (Gjn 1, 1).
C. PËR REFLEKTIM
Ende edhe sot, shumë pyesin: “Kush është Ai?” E Jezusi ende na
pyet: “Kush thoni ju se jam unë?” Cila është përgjigja që u jep njeriu
bashkëkohor këtyre pyetjeve?
Jezusi është një personazh interesant, jo vetëm për të krishterët, por
edhe për të tjerë nga besime të ndryshme, edhe për ateistët. Në fakt,
shumë prej këtyre e admirojnë Jezusin, sepse e konsiderojnë si një
hero, një gjeni fetar, një reformues të madh, një predikues të lirë të së
vërtetës, një njeri të madh karizmatik, një superstar etj. Natyrisht që
për ne të krishterët është shumë më lart se të gjitha këto, sepse është
Shpëtimtari dhe Biri i Hyjit.
Përveç kësaj, Jezusi është modeli për të gjithë ata që besojnë në të.
Prandaj, Ai jo vetëm na ka mësuar se si të jetojmë, por na ka nxitur ta
ndjekim dhe ta imitojmë atë. Pasi për herë të parë kishte
parakallëzuar mundimet dhe vdekjen e vet, Ai u tha atyre që kishte
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pranë: “Nëse ndokush do të vijë pas meje, le t’i bjerë moh vetvetes, ta
marrë kryqin e vet e të më ndjekë” (Mk 8, 34). Dhe djalit të pasur i
tha: “Shko, shit çka ke, ndajua skamnorëve e do të kesh thesar në
qiell. Atëherë kthehu e eja pas meje” (Mk 10, 21).
Dhe në një pjesë tjetër shumë të bukur, Jezusi thotë: “Ejani tek unë ju
të gjithë që jeni të lodhur e unë do t’ju çlodh”. Jezusi na fton të
shkojmë tek Ai kur jemi të lodhur, të pikëlluar, sepse Ai na jep
pushim. Dhe shtoi: “Mësoni nga unë, sepse jam zemërbutë dhe i
përvuajtur” (Mt 11, 29).
D. PËR DISKUTIM
1) Cilat tipare në personin dhe jetën e Jezusit beson se e tërheqin më
shumë vëmendjen e njeriut të sotëm?
2) Përballë figurës së Jezusit, nuk mund të rrish neutral, duhet të
marrësh një qëndrim, pro ose kundër. A je dakord me këtë pohim?
Pse?
3) Jezusi është superstar, një reformues, një njeri karizmatik, por
mbi të gjitha Ai kërkon të jetë model për jetën tonë. Çfarë do të thotë
kjo në praktikë? A beson se të krishterët e marrin seriozisht këtë?
II. “LINDUR PREJ GRUAJE”: KUSH ËSHTË KJO?
A. TREGIM
Ishte një vajzë nga Nazareti, një fshat i varfër, për të cilin dikur ishte
thënë: “A mund të dalë gjë e mirë nga Nazareti?” (Gjn 1, 46). Nuk
dimë asgjë rreth familjes së saj. Por, një gjë e dimë me siguri: se ishte
një e vajzë “e vogël” në sytë e shoqërisë. Askush nuk e imagjinonte se
ishte një vajzë e rëndësishme. Por, në jetën e saj të varfër, të thjeshtë
dhe të fshehur i pëlqente Hyjit, që i ul krenarët dhe i jep hirin e tij të
përvuajturve.
Fejohet me një njeri të së njëjtës shtresë shoqërore, një zdrukthëtar.
Më vonë, njerëzit do ta përqeshin birin e tyre, sepse babai dhe nëna e
tij nuk ishin “yje”! Shumë nga turma çuditeshin dhe thoshin: “Nga i
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erdhi këtij kjo dije dhe kjo fuqi mrekullish? Po a nuk është biri i
zdrukthëtarit? Po a nuk i quhet e ëma Mari?” (Mt 13, 54-55).
Kushti i saj i përvuajtur ishte arsyeja e tronditjes kur njëherë iu shfaq
engjëlli Gabriel, i cili e përshëndeti me një përshëndetje të pazakontë.
Por, pavarësisht kësaj, ajo vazhdon ta konsiderojë veten të “vogël”
dhe nëse ka diçka të madhe në të, këtë ia dha i Gjithëpushtetshmi.
Dhe vazhdon t’i pëlqejë Hyjit në jetën e saj të fshehur dhe në
rrethanat e jetës së saj të përditshme. Përvuajturia e saj i mbajti të
fshehura mrekullitë e mëdha që Hyji kishte bërë në të. Nga ana e
jashtme, nuk ndryshoi asgjë.
Biri i saj lindi në kushtet e një mjerimi të tejskajshëm. Pas dyzet
ditësh, e çoi në tempull për t’ia kushtuar Zotit. Në atë rast, ajo
përzihet me më të varfrit dhe të vegjlit. Nuk ofroi një qengj, siç
ofronin të pasurit në atë rast, por ofroi dy pëllumba, siç bënin të
varfrit. Por, në të njëjtën kohë ofronte atë që është “Qengji që shlyen
mëkatet e botës”.
Përvuajturia e saj e mbante të fshehur edhe gjatë jetës publike të birit
të vet. Shumë rrallë shihet. Kur turmat ishin të mrekulluara nga biri i
saj, të mahnitur nga ajo që kishin dëgjuar nga Ai dhe për atë që kishte
bërë, kjo nënë, natyrisht, gëzohej nga sukseset e birit të saj, por
qëndronte e fshehur. Nuk përfitoi në asnjë mënyrë nga fakti se ishte
nëna e atij profeti të madh e mrekullibërës.
Turma e kërkonte për ta shpallur mbret. Ku është nëna e tij? Nuk
duket! Një herë, një grua bërtiti: “Lum kraharori që të mbarti e
gjinjtë që thithe” (Lk 11, 27). Ku është ajo për të cilën thuhen këto
fjalë? Nuk duket! Por, bashkë me të birin ajo ishte e pranishme në një
dasmë dhe falë ndërhyrjes së saj, biri i saj bëri mrekullinë e parë,
duke e shndërruar ujin në verë shumë të mirë.
Por, kur u afruan ditët tragjike, kur populli i harroi të gjitha
mrekullitë që i kishte bërë Nazaretasi dhe britma “Hosana” u
shndërrua në thirrjen “Kryqëzoje”, atëherë po, nëna e tij shihet, për
të bashkëndarë me të birin mundimin e tij. Pa frikë e pa turp, ajo u
tregua si nëna e viktimës.
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E më pas, kur Biri i saj u ngjit në qiell, kjo grua përsëri u fsheh, si një
grua e zakonshme dhe e thjeshtë, e bashkuar në lutje në atë bashkësi
të parë të krishterë.
B. DOKTRINË
Në Letrën drejtuar Galatasve (4, 4), Pali apostull pohon: “Në
plotësimin e kohërave, Hyji dërgoi Birin e vet, të lindur prej gruaje, të
nënshtruar ligjit”. Maria është ajo nëpërmjet së cilës Jezusi hyri në
histori.
Doktrina themelore e Kishës për sa i përket Marisë përmblidhet në
katër tituj: 1. Nëna e Hyjit, 2. Gjithmonë Virgjër, 3. E papërlyer, 4. E
ngritur në qiell.
a) Maria është nëna e Hyjit
Në Besojmën themi: “...... e u ngjiz për virtyt të Shpirtit Shenjt, në
kraharorin e Virgjërës Mari, e u bë njeri”. Këtu kemi thelbin e fesë
sonë të krishterë. E kur shpallim “Maria, Nëna e Hyjit”, e njohim si të
lidhur ngushtë me këtë mister qendror të fesë sonë.
Në fillim të shekullit të tretë, Nestori refuzoi ta quante Marinë “Nëna
e Hyjit”, por e quante vetëm “Nëna e Krishtit”. Por, Koncili i Efesit,
në vitin 431, deklaroi se Maria është me të vërtetë Nëna e Hyjit. Ky
titull nuk do të thotë se Maria i dha ekzistencën hyjnore Jezusit.
Sepse ashtu si Hyj, Jezusi ka “lindur prej Atit para shumë shekujve”.
Titulli “Nëna e Hyjit” është i lidhur ngushtë me misterin e Krishtit, që
është Hyj dhe njeri. Jezu Krishti ka natyrën hyjnore dhe natyrën
njerëzore, por në të njëjtën kohë është një person i vetëm. Maria
është ajo që i jep ekzistencën Jezusit sipas natyrës së tij njerëzore.
Por, kjo natyrë njerëzore është bashkuar me natyrën hyjnore të
Jezusit, i cili është një person i vetëm. Prandaj, në këtë kuptim e me
të drejtë, Maria quhet “Nëna e Hyjit”.
b) Maria është gjithmonë Virgjër
Për sa i përket virgjërisë së Marisë para lindjes së Jezusit, kemi
dëshmi të qartë tek Ungjijtë. Mateu na thotë që “Maria, pasi u fejua
me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjend shtatzënë për virtyt
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të Shpirtit Shenjt” (Mt 1, 18). Luka është edhe më i qartë. Engjëllit
Gabriel, Maria i bëri këtë pyetje: “Si do të mund të ndodhë kjo, sepse
unë jam e virgjër?” Dhe engjëlli iu përgjigj: “Shpirti Shenjt do të
zbresë në ty.” (Lk 1, 34-35). Ngjizja e Jezusit nga Maria ka ndodhur
“për virtyt të Shpirtit Shenjt, ndërkohë që Maria mbeti e Virgjër.
Ungjijtë përmendin “vëllezërit e Jezusit” (Mk 3, 31; 6, 3; Gjn 2, 12).
Por, në Bibël, fjala “vëllezër” ka një kuptim më të gjerë për të
shprehur më thjeshtë “të afërm”. Për shembull, Abrahami i tha Lotit:
“Nuk duhet të ketë grindje mes teje e meje, sepse ne jemi vëllezër”
(Zan 13, 8). Por, Loti ishte nipi i Abrahamit. Në Librin e Tobisë (7, 6),
lexojmë se Raguele u ngrit në këmbë dhe e përqafoi Tobinë, “vëllain e
vet”. Në të vërtetë nuk ishte vëlla, por thjesht i afërm.
Në fakt, është pjesë e fesë më të lashtë të Kishës që Maria, pas
ngjizjes së Jezusit, mbeti Virgjër, si vendim personal nga ana e saj
dhe e bashkëshortit të saj, Jozefit dhe si shenjë e shugurimit tërësor
të tyre ndaj Hyjit. Shën Atanazi thotë se kur Jezusi, mbi kryq, i thotë
Marisë: “Ja, biri yt”, duke iu referuar Gjonit, nënkuptohet se Maria
nuk kishte fëmijë të tjerë. Biri i vetëm që kishte, tani po vdes; por do
të ketë një “bir tjetër” te Gjoni.
c) Maria e ngjizur pa Mëkatin Origjinal
Shkrimi i Shenjtë nuk thotë asgjë mbi ngjizjen e Marisë, por na
paraqet Marinë në bashkim intim dhe të veçantë me Hyjin dhe me
Krishtin Shpëtimtar.
Engjëlli e përshëndet Marinë me fjalët: “Të falem, o hirplote, Zoti
është me ty” (Lk 1, 28); edhe Elizabeta e mirëpret me fjalët: “E
bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tënd” (Lk
1, 42). Mësuesit e Kishës kanë mësuar se këto përshëndetje të
jashtëzakonshme tregojnë se Maria është kaq shumë e mbushur me
hire hyjnore, që kurrë dhe në asnjë mënyrë nuk është ndotur nga hija
e mëkatit. Dhe tradita e shenjtë vazhdon të na tregojë se shprehje të
tilla e gjejnë domethënien e tyre të plotë kur i interpretojmë në
mënyrë që nënkuptojnë ngadhënjimin tërësor të Marisë mbi çdo
njollë mëkati, përfshirë këtu edhe atë origjinal. Prandaj Papa Piu IX,
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në vitin 1854, shpalli solemnisht, si të vërtetë të fesë, se Maria, që nga
fillimi i ekzistencës së saj, ishte e ruajtur nga mëkati origjinal.
Maria, që nga çasti i parë i ngjizjes së saj, ishte e përzgjedhur për të
qenë Nëna e Shpëtimtarit dhe me një marrëdhënie të veçantë me të.
Në fakt, ngjizja e saj ishte ngjizja e një personi të lidhur në mënyrë
konkrete me Krishtin, Shpëtimtarin e ardhshëm të njerëzimit.
Përzgjedhja e saj nga Hyji për të qenë Nëna e Krishtit ishte arsyeja
për ruajtjen e saj nga mëkati origjinal. Prandaj, është “hirplote”.
Sepse, vetëm Ajo, që nga çasti i parë i ekzistencës së saj, ishte në
bashkim unik, të pashoq, me Krishtin Shpëtimtar. Por, ruajtja e saj
nga njolla e mëkatit origjinal mund të përmbushej vetëm falë vetë
Krishtit, Shpëtimtarit të vetëm të të gjithë njerëzimit.
d) Maria e ngjitur në qiell
Në vitin 1950, Papa Piu XII shpalli si një të vërtetë feje ngjitjen e
Marisë në qiell. Ai tha shumë qartë se kjo nuk ishte një e vërtetë e re,
sepse është “e themeluar mbi dëshminë e Shkrimit të Shenjtë, e
ngulitur mirë në zemrat e besimtarëve, e rrëfyer nga kulti liturgjik që
nga kohët e largëta, në përputhje të përkryer me të vërtetat e tjera të
zbuluara, e zhvilluar dhe e shtjelluar në mënyrë të shkëlqyer nga
studimet, mësimet dhe dijet e teologëve”.
Bibla na tregon se Maria është në bashkim të veçantë me Krishtin
Shpëtimtar, jo vetëm për faktin se është nëna e tij, por edhe për
faktin se ishte personi më afër atij në çastin kur po përmbushte
shpëtimin tonë nëpërmjet kryqit. Nga kjo mund të arrijmë në
përfundimin se ajo duhet të jetë edhe personi më afër atij edhe në
lavdinë e ngjalljes.
C. PËR REFLEKTIM
Sektet nuk besojnë në kultin ndaj shenjtërve, as ndaj Marisë. Kanë të
drejtë apo jo?
Shenjtëria e shenjtërve është një pjesëmarrje në hirin e Krishtit. Për
këtë arsye nderimi i shenjtërve, meqenëse është i ndryshëm nga
nderimi që i jepet Krishtit, nuk është kundër këtij nderimi ndaj
429

Krishtit. Nëse Krishti ka thënë: “Çkado bëtë për njërin ndër këta
vëllezërit e mi më të vegjël, e bëtë për mua” (Mt 25, 40), aq më shumë
mund të themi se nderimi drejtuar shenjtërve është nderim drejtuar
Krishtit. Te shenjtërit, takojmë vetë Krishtin. Dhe në nderimin që u
japim shenjtërve, nderojmë vetë Krishtin.
Dhe kjo vlen edhe më shumë në nderimin ndaj Marisë, Nënës së
Jezusit. Shkrimi i Shenjtë jep dëshmi nderimi të veçantë ndaj Marisë,
edhe gjatë jetës së saj tokësore. Engjëlli Gabriel e përshëndet me
fjalët: “Të falem, hirplote, Zoti është me ty” (Lk 1, 28). Elizabeta e
përshëndet me fjalët: “E bekuar je mbi të gjitha gratë” (Lk 1, 42). Dhe
vetë Maria shpall: “Që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lume”
(Lk 1, 48). Një grua mes turmës, njëherë e lavdëroi Jezusin me fjalët:
“Lum kraharori që të mbarti e gjinjtë që thithe!” (Lk 11, 27).
Ne e nderojmë Marinë si Nënën e Jezusit Shpëtimtar dhe e shpallim
edhe si Nënën tonë shpirtërore. Këto janë arsyet kryesore për lutjen
tonë ndaj Marisë, një lutje që ngjall shpresën tonë, si bij, te kjo Nënë,
që në qiell, me lutjen e saj ndërmjetësuese, vazhdon të bëjë atë që ka
bërë në Kanë: ndërmjetëson për ne në nevojat tona.
D. PËR DISKUTIM
1. Cilat aspekte, në jetën e Marisë, beson se u bëjnë më shumë thirrje
grave të sotme, në kohën e emancipimit të gruas?
2. Në çfarë kuptimi është Maria modeli i Kishës dhe model për
secilin/ën prej nesh?
3. Çfarë mesazhi të veçantë ka prania e Marisë në dasmën e Kanës
dhe mbi Kalvar?
III. LINDJA DHE FËMIJËRIA E JEZUSIT
A. TREGIM
Kjo ngjarje filloi kur perandori i asaj kohe donte të bënte një
regjistrim. Edhe Maria e Jozefi duhej të regjistroheshin. Madje u
duhej të bënin një udhëtim shumë të gjatë, nga Nazareti, ku banonin,
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deri në Betlehem, sepse Jozefi vinte prej andej. Në piktura të
ndryshme i shohim se udhëtojnë mbi një gomar. Por, Ungjilli nuk na
thotë asgjë për mënyrën e tyre të udhëtimit dhe ka shumë gjasa që të
mos kenë pasur as gomar. Në atë kohë, të kishe një gomar ishte si të
kesh një makinë në ditët tona. Nuk besojmë se Maria dhe Jozefi
mund të kishin një gomar, ndërkohë që dimë se ishin shumë të
varfër. Aq të varfër, saqë nuk mund të blinin as edhe një qengj kur e
kushtuan Jezusin në tempull dhe atëherë në vend të një qengji ofruan
një çift pëllumbash.
Ndoshta i qetësonte ideja se në Betlehem, pas atij udhëtimi të gjatë
prej të paktën tre ditësh, do të mund të gjenin një vend për të fjetur
në ndonjë bujtinë. Por, as kjo nuk ishte e mundur: për ata nuk kishte
vend. Ndoshta ky ishte vetëm një pretekst. Pronarët e bujtinave, duke
parë dy të varfër si Maria dhe Jozefi, ndoshta mendonin se nuk do të
kenë fitim me ta dhe i përzinin duke u thënë: “Nuk ka vend”. Askush
nuk pati dhembshuri për Marinë e Jozefin, askush nuk pati mëshirë
për atë grua të shkretë, në orët e fundit të shtatzënisë së saj, e lodhur
pas një udhëtimi të gjatë. Atëherë, gjetën strehim në një stallë
kafshësh. Në një çast kaq delikat, Maria nuk mori ndihmë nga
askush. Dhe shtrati i parë për Mesinë e pritur prej shumë shekujsh,
Shpëtimtarin dhe mikun më të madh të të gjithë njerëzimit, ishte një
grazhd kafshësh.
Kështu lindi Jezusi: në një qetësi dhe në një vetmi absolute. Askush
nuk vuri re se çfarë po ndodhte atë natë. Por, ajo vetmi e qetësi u
ndërpre nga engjëjt që këndonin me gëzim: “Lavdi Hyjit paqe
njerëzve” dhe shkuan t’ua jepnin lajmin barinjve që kullotnin grigjën
e tyre në atë rrethinë. Në “Betlehemet” tona shohim shumë
personazhe që sjellin dhurata të bukura. Por, ai Betlehem i parë ishte
shumë i ndryshëm nga tanët!
Të vetmit “të ftuar” në atë Betlehem të parë ishin pak barinj të varfër.
Nuk ka qenë si në Betlehemet tona, ku shohim personazhe me
instrumente muzikore apo me dhurata. Betlehemet tona të japin
përshtypjen se ajo ngjarje ishte një rast feste për gjithë qytetin e
Betlehemit. Sa larg janë nga e vërteta!
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Ky është përshkrimi që na jep Luka rreth lindjes së Jezusit.
B. DOKTRINË
Vetëm tek Ungjijtë e Mateut dhe të Lukës, gjejmë informacione mbi
lindjen dhe fëmijërinë e Jezusit. Tregimet e Mateut kanë si qëllim të
na tregojnë ngjizjen edhe lindjen e Jezusit si përmbushje e
premtimeve të Besëlidhjes së Vjetër. Madje, ungjilltari do të na e
paraqesë Jezusin si një Moisi tjetër. Tregimet e Lukës kanë si qëllim
të na përgatisin për jetën publike të Jezusit, e veçanërisht për
mundimin e tij. Në këto tregime, Luka i jep shumë rëndësi Marisë, si
ajo nëpërmjet së cilës Jezusi hyri në historinë tonë.
Qoftë Mateu, qoftë Luka, na japin breznitë e Jezusit (Mt 1, 1-16; Lk 3,
23-38), edhe pse ka shumë ndryshime midis tyre. Por, mbi të gjitha
qëllimi i tyre ishte paraqitja e Jezusit si person historik, madje Ai
është qëllimi dhe kulmi i gjithë historisë. Hyji është Zoti i historisë,
që e arrin kulmin e vet në Krishtin. Ky qëllim dëftohet edhe në
këmbënguljen se Jezusi është biri i Abrahamit dhe biri i Davidit.
Një qëllim tjetër ishte paraqitja e Jezusit si Shpëtimtar i të gjithë
njerëzve. Në fakt, Mateu, në brezninë e tij të Jezusit, përfshin edhe
katër gra të tjera, përveç Marisë, – që kjo ishte në kundërshtim me
zakonet e hebrenjve, që jepnin vetëm emrat e burrave. Në këtë
mënyrë, ai na përgatiti për atë që na mëson Pali, domethënë që për
Krishtin “nuk ka mashkull ose femër” (Gal 3, 28). Dhe përfshin aty
mëkatarë të mëdhenj e disa paganë (d.m.th. nuk ishin hebrenj). Luka
na transmeton të njëjtën të vërtetë, kur në listën e breznive shkon
deri te Adami, ati i gjithë njerëzimit.
Dy ungjilltarët janë dakord se ngjizja e Jezusit ishte vepër e Shpirtit
Shenjt, ndërsa Maria mbeti e virgjër; se Jezusi është nga fisi i Davidit
dhe se lindja e Jezusit ishte në Betlehem në kohën e mbretit Herod.
a) Dëshmia e Mateut
Siç kemi thënë, Mateu na e paraqet Jezusin si një Moisi tjetër (madje,
më vonë, në predikimin mbi mal, ungjilltari tregon Jezusin si më të
lartë se Moisiu). Paralelizmi mes Jezusit dhe Moisiut është i
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dukshëm, veçanërisht në tregimin e vizitës së dijetarëve, arratisjes së
familjes së Nazaretit në Egjipt dhe vrasjes së fëmijëve. Si fëmija
Moisi, fëmija Jezus kërkohet për t’u vrarë; si Moisiu, shpëtohet nga
vrasja dhe si Moisiu gjendet në një tokë të huaj, në Egjipt.
Në vizitën e dijetarëve përmendet një yll, që për ta ishte lajmëtar i
lindjes së një mbreti, Jezusit. Kjo hollësi e rëndësishme tregon se
lindja e Jezusit u shpallet edhe paganëve. Ndërsa Luka na ua paraqet
engjëjt si lajmëtarë të lindjes së Jezusit barinjve të Betlehemit, Mateu
na ua paraqet yllin si lajmëtar të kësaj lindjeje dijetarëve që vijnë nga
lindja dhe që nuk janë judenj. Prandaj, Mateu na thotë se bëhet fjalë
për lindjen e një “mbreti” që ka ardhur për të gjithë.
Tregimi na paraqet edhe Herodin, që, pas pyetjes së dijetarëve “Ku
është foshnja e lindur, që do të bëhet mbreti i judenjve?”, u shqetësua
dhe me të u shqetësua edhe mbarë Jerusalemi (2, 3). Më vonë,
Herodi vendosi të vriste të gjithë fëmijët meshkuj që ishin në
Betlehem dhe në mbarë rrethinën e tij, dy vjeç e poshtë (2, 16). E
atëherë Mateu na tregon se, që nga fëmijëria, Jezusin e kanë kërkuar
për vdekje. Në këtë mënyrë, ungjilltari e sheh këtë histori si një
përgatitje për mundimet e Jezusit.
b) Dëshmia e Lukës
Edhe Luka na paraqet tregimet e lindjes dhe të fëmijërisë së Jezusit si
një hyrje për tregimin e mundimeve. Në Betlehem nuk kishte vend
për Marinë e Jozefin dhe fëmija Jezus lindi në një stallë kafshësh (2,
7). Pas dyzet ditësh, kur Jezusi u kushtua në tempull, Simoni
parakallëzoi se do të ishte “një shenjë së cilës njerëzit do t’i
kundërshtojnë” (2, 34).
Prandaj, Luka, më shumë se Mateu, na e paraqet Jezusin si një fëmijë
që përzihet me të varfrit dhe me ata që vuanin. Lindi në Betlehem,
larg nga shtëpia e prindërve, që jetonin në Nazaret dhe në rrethana të
mjerueshme.
Lajmi i lindjes së tij u jepet barinjve, që konsideroheshin si klasa më e
“ulët” e shoqërisë. Kur u kushtua në tempull, oferta e prindërve të tij
ishte një çift pëllumbash, siç përdornin të varfrit, e jo një qengj.
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Luka tregon një ngjarje tjetër të fëmijërisë së Jezusit: kur Jezusi
mbushi dymbëdhjetë vjeç, u ngjit në Jerusalem me prindërit e tij për
festën e Pashkëve dhe humbi në tempull. Por, pas tre ditësh prindërit
e tij e gjetën në tempull. Prindërve që e kishin kërkuar për tre ditë u
tha: “Pse më kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët
e Atit tim?” (2, 49). Kjo përgjigje e Jezusit fëmijë ishte një përgatitje
për misionin që duhej të përmbushte: domethënë të plotësonte
vullnetin e Atit. Dhe tregimi mbyllet me komentin: “Jezusi ndërkohë
përparonte në dije, në moshë dhe në hir para Hyjit dhe para
njerëzve” (2, 52).
C. PËR REFLEKTIM
Në letrën drejtuar Hebrenjve thuhet se Jezusi, kur hyri në botë, ia
ofroi vetveten Atit të tij me një akt bindjeje (10, 5-9). Por, Jezusi lindi
për të vdekur, prandaj më vonë tha: “Zbrita prej qiellit jo për të bërë
vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar” (Gjn 6, 38); “Birit
të njeriut i duhet të vuajë shumë” (Lk 9, 22). Për këtë arsye, erdhi
mes nesh në një trup si yni, domethënë i vdekshëm.
Tregimet e lindjes së Jezusit në Ungjijtë e Mateut dhe të Lukës na
paraqesin tre kategori personash.
Në kategorinë e parë kemi Herodin, ambicioz dhe xheloz. Çdo person
tjetër për të është një pengesë. Dyshon për të gjithë, edhe për një
fëmijë, Jezusin fëmijë. Është përfaqësuesi i ateizmit modern, për të
cilin ka vlerë vetëm ajo që u shërben ambicieve të tij në këtë botë.
Në kategorinë e dytë kemi ata që kanë qëndruar indiferentë para asaj
që po ndodhte. Janë ata që u kanë mbyllur dyert Marisë dhe Jozefit
në Betlehem: “S’ka vend për ju”. Janë edhe kryepriftërinjtë e skribët,
që e dinin se Mesia duhej të lindte në Betlehem, por nuk bënë asgjë,
edhe përpara shembullit të dijetarëve, që ishin plot me zell dhe
dëshirë për ta takuar të sapolindurin mbret. Janë përfaqësues të
indiferencës fetare, të atyre që e quajnë Krishtin: “Zot, Zot”, por feja e
tyre mbetet vetëm në fjalë.
Në kategorinë e tretë kemi ata që e pranuan me gëzim Mesinë. Këtu
në vend të parë kemi Marinë dhe Jozefin. Pastaj, kemi barinjtë, që e
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lanë grigjën e tyre për të shkuar që të shihnin fëmijën që kishte
lindur. Dhe në fund kemi dijetarët, që pyesin e kërkojnë; kishte çaste
që ylli fshihej, megjithatë nuk e humbnin kurajën, por shkonin para
të vendosur se do ta gjenin. Të gjithë këta përfaqësojnë ata që, me
gjithë sinqeritetin e tyre, e kërkojnë Hyjin në jetën e tyre dhe duan t’i
shërbejnë me besnikëri, siç i ka shërbyer Maria.
D. PËR DISKUTIM
1. Nga mënyra se si kremtohet Krishtlindja në shumë vende, cilat
beson se janë aspektet që përputhen e cilat nuk përputhen me
shpirtin e vërtetë të krishterë të kësaj feste?
2. Krishtlindja është lajmërim paqeje dhe drejtësie për njerëzit. Pse?
Si mund t’i komunikojmë këto vlera?
3. Çfarë mesazhi sheh, për shoqërinë e sotme, në historinë e vizitës së
dijetarëve, të shkuarjes në Egjipt dhe të vrasjes së fëmijëve?
IV. NË BRIGJET E LUMIT JORDAN
A. TREGIM
Gjoni ishte rreth tridhjetëvjeçar ose pak më shumë kur vendosi të ikte
nga shtëpia e prindërve të vet (edhe pse nuk e dimë a ishin ende
gjallë apo jo, sepse të dy ishin të shtyrë në moshë kur lindi ai). Dhe
shkoi në shkretëtirë, sepse mendonte se atje do të ishte më i lirë për
t’u takuar me Zotin. Megjithatë, edhe atje njerëzit e gjetën.
Populli ishte shumë i zhgënjyer. Është një popull shumë fatkeq, i cili
ka vuajtur shumë përgjatë historisë së vet. Dikur ishte një mbretëri e
madhe, por nuk kaloi shumë dhe kjo mbretëri u nda në dysh. Më
vonë ka përjetuar edhe mërgimin. Megjithatë, nuk e humb kurajën.
Vazhdon duke e ruajtur shpresën se do të vijë një kohë më e mirë.
Ishin të bindur se një ditë do të dalë dikush prej tyre, i cili do t’ua
sjellë atë paqe dhe gëzim që profetët ua kishin premtuar.
Kjo ishte arsyeja se pse njerëzit e rrethonin Gjonin dhe ia shprehnin
ankesat e tyre. Ata e mbanin Gjonin si një Shenjt dhe ashtu ishte me
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të vërtetë. Por, ai nuk kishte frikë të shpallte të vërtetën, edhe pse
nganjëherë është e vështirë për njeriun që ta pranojë të vërtetën!
Po, populli ankohej. Por, Gjoni i thoshte: “Bëni vepra të denja kthimi.
Kush ka dy palë petka, le t’i ndajë me atë që s’ka. Edhe ai që ka
ushqime, le të bëjë kështu. Mos kërkoni asgjë më tepër se ju është
caktuar. Askënd mos e merrni me të keq. Askënd mos e paraqitni
rrejshëm”. Me fjalë të tjera, Gjoni u tregonte nevojën për kthimin e
zemrës, që të bëheshin gati të pranonin mësimin e atij që do të vinte.
Gjoni po linte një përshtypje të madhe tek njerëzit, aq sa disa
mendonin se ai ishte Mesia që do ta shpëtonte popullin. Por, Gjoni, si
njeri i drejtë, u tha se nuk ishte ai Mesia i premtuar dhe njëkohësisht
i forcoi në shpresë, sepse, u tha, “S’do të vononi para se të shihni
shpëtimtarin e premtuar. Për këtë unë erdha këtu, për t’ju përgatitur
për ardhjen e tij”.
Dhe predikimin e tij, që theksonte nevojën për kthimin e zemrës, e
shoqëroi me pagëzim. Gjoni i pagëzonte njerëzit në lumin Jordan.
Pagëzimi i Gjonit ishte në një farë mënyre një shpallje feje në atë që
do të vinte dhe njëkohësisht shenjë pendese për mëkatet personale.
Dhe një ditë, Gjonit iu afrua një burrë rreth të tridhjetave, gati
moshatar i tij. Gjoni e njohu menjëherë: “Ja ku është! Për këtë ju kam
folur. Ky është ai që do të shlyejë mëkatin e botës”. Ishte Jezusi, i cili
iu afrua Gjonit dhe i tha: “Pagëzomë!”. I habitur, Gjoni i përgjigjet:
“Si?! Pagëzimi im u është drejtuar mëkatarëve, e ti kërkon të
pagëzohesh nga unë? Jam unë që më duhet të pagëzohem nga ti!”
Por, Jezusi nguli këmbë: “Pagëzomë!”. Dhe Gjoni e pagëzoi.
B. DOKTRINË
Jeta publike e Jezusit përurohet me pagëzimin e tij nga Gjoni në
lumin Jordan. I jepet një rëndësi e madhe kësaj ngjarjeje në shkrimet
e Besëlidhjes së Re. Në fakt, përmendet nga të katër ungjilltarët.
Përveç kësaj, kur apostujt, pas ngjitjes së Jezusit në qiell, deshën të
zgjidhnin një apostull tjetër për të zëvendësuar Judën, Pjetri vuri një
kusht: “Duhet që njëri prej këtyre njerëzve, të cilët qenë me ne gjatë
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tërë kohës që Zotëria Jezus jetoi në mesin tonë, duke filluar prej
pagëzimit të Gjonit e deri në atë ditë kur prej nesh u ngjit në qiell, të
bëhet bashkë me ne dëshmitari i ngjalljes së tij” (Vap 1, 21-22). Dhe
kur Pjetri ishte në shtëpinë e Kornelit, para se ky të pagëzohej (dhe ky
ishte rasti i parë i një pagani, d.m.th. që nuk ishte jude, që pagëzohej
me pagëzimin e Krishtit), Pjetri tha: “Ju e dini çka ka ndodhur në
mbarë Judenë, duke filluar nga Galileja, pas pagëzimit që predikoi
Gjoni, se si Hyjin Jezus prej Nazaretit e shuguroi me Shpirtin Shenjtë
e me pushtet” (Vap 10, 37-38). Atëherë është e qartë se pagëzimi i
Jezusit në lumin Jordan zinte një vend shumë të rëndësishëm në
predikimin e apostujve.
Pse u pagëzua Jezusi? E dimë se pagëzimi i Gjonit u ishte drejtuar
mëkatarëve, që këta të tregonin pendesë për mëkatet e tyre. Pse,
atëherë, Jezusi iu nënshtrua këtij pagëzimi?
Përgjigjja e kësaj pyetjeje gjendet pikërisht në zërin që erdhi prej
qiellit: “Ky është Biri im i dashur, të cilin e kam për zemër!” (Mt 3,
17). Këto fjalë i bëjnë jehonë fjalëve të Isaisë profet (42, 1), ku flet për
Shërbëtorin e Zotit. Në të ashtuquajturat “këngët e Shërbëtorit”, Isaia
flet për këtë Shërbëtor të butë, të pafajshëm, i cili vuan jo për mëkatet
e veta, por për mëkatet e të tjerëve. Prandaj, në pagëzimin e tij, Jezusi
dëftohet si ky Shërbëtor, që do të vuajë për shkak të mëkateve të të
tjerëve. Judenjtë pagëzoheshin nga Gjoni në shenjë pendese për
mëkatet e tyre. Jezusi, përkundrazi, është Qengji i pafajshëm, që
shlyen mëkatin e botës; Ai pagëzohet jo për mëkatin e vet, por për
shkak të mëkateve të të tjerëve. Kështu, pagëzimi i Jezusit në lumin
Jordan, në fillimin e mbarështimit të tij, tashmë e paraqet si Ai që
ishte parakallëzuar në këngët e Shërbëtorit, i cili do të vuante për
mëkatet e popullit.
Gjoni Ungjilltar na tregon diçka më tepër. Në këtë Ungjill, lexojmë se
Gjon Pagëzuesi tha: “Arsyeja pse erdha e jam duke pagëzuar me ujë
është që ky t’i zbulohet Izraelit” (1, 31). Pastaj vazhdon: “E pashë
Shpirtin Shenjt kah zbriti prej qiellit porsi pëllumb dhe zuri vend mbi
të. Unë nuk e njihja atë, porse Ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë, Ai
edhe më tha: ‘Në atë që të shohësh se zbret Shpirti Shenjt dhe zë vend
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në të, ai është që pagëzon me Shpirtin Shenjt.’ Unë e pashë dhe
dëshmoj: Ky është Biri i Hyjit” (1, 32-34). Atëherë sipas këtij Ungjilli,
pagëzimi i Jezusit ishte i dobishëm që Gjoni të aftësohej për të dhënë
dëshmi për të se është Biri i Hyjit që shlyen mëkatin e botës, mbi të
cilin zuri vend Shpirti Shenjt dhe i cili do të themelojë një pagëzim
tjetër që do të japë Shpirtin Shenjt.
C. PËR REFLEKTIM
Pagëzimi i Jezusit në lumin Jordan ishte “dëftimi i parë publik” i tij si
Mesi. Nuk dëftohet në madhështi, por në përvuajturi, duke u
bashkuar me mëkatarët. Dëftohet si Shërbëtori i parakallëzuar nga
Isaia, i cili, në këngën e parë të Shërbëtorit, ndër të tjera thotë: “Ja,
Shërbëtori im që unë e përkrah, i Zgjedhuri im, në të cilin kënaqet
shpirti im, mbi të e kam ndikuar Shpirtin tim: ai do t’ua japë të
drejtën popujve. Ai s’do të bërtasë, s’do ta lartësojë zërin, zëri i tij s’do
të dëgjohet në sheshe. Ai s’do ta thyejë as kallamin e copëtuar, s’do ta
ndalë as fitilin tymues” (Is 42, 1-3).
Këto fjalë në fakt janë si një fotografi e Jezusit, i cili në pagëzimin e tij
na detyron ta shikojmë dhe të reflektojmë.... “Ai s’do ta thyejë as
kallamin e copëtuar”. Ndoshta ne e thyejmë, por Ai jo! “S’do ta ndalë
as fitilin tymues”. Ndoshta ne e ndalim, por Ai jo! Atë që na duket
“antipatik”, ne e largojmë... na mërzit. Por, Jezusi nuk sillet kështu:
Ai iu është afruar të mënjanuarve dhe mëkatarëve dhe i ka pajtuar
me vetveten. Për këtë arsye, nuk ka mbetur ndonjë “kallam i
copëtuar” apo ndonjë “fitil tymues”.
Në pagëzimin e tij, Jezusi u përzje me mëkatarët. Në një shprehje që
mund të duket pak e çuditshme, Shën Pali thotë se Jezusi, i cili “kurrë
nuk bëri mëkat, Hyji për ne e bëri mëkat” (2 Kor 5, 21). Me fjalë të
tjera, Shën Pali thotë se Jezusi, pa asnjë mëkat, është përzier me
mëkatarët dhe ka mbartur mbi vete pasojat e mëkatit për të na çliruar
nga mëkatet tona.
Në pagëzimin e tij, Jezusi u bë shërbëtor. Ai nuk erdhi për të qenë i
shërbyer, por për të shërbyer (Mk 10, 45). Ai është shërbëtori i butë
që u parakallëzua nga Isaia. Prandaj, na ka mësuar vlerën e vendeve
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të fundit dhe nevojën që edhe ne vetë të bëhemi shërbëtorë për të
tjerët.
Në pagëzimin e tij, Jezusi u shugurua si Mesi Shpëtimtar. Pjetri, në
shtëpinë e Kornelit, foli për pagëzimin e Jezusit si “shugurimin” e tij.
Sepse atje, në fillimin e mbarështimit të tij, u bë e qartë se Ai kishte
ardhur për të zbatuar me besnikëri misionin që i ishte besuar nga Ati
dhe të bëhej njeriu i Hyjit për njerëzit.
Në pagëzimin e tij, Jezusi e shenjtëroi ujin, në mënyrë që kur ne
pagëzohemi, atëherë lindim sërish “me ujë dhe me Shpirtin Shenjt”
(Gjn 3, 5).
PËR DISKUTIM
1. A të duket i rëndësishëm tregimi i pagëzimit të Jezusit? Çfarë
mesazhi nënvizon në të?
2. Si të duket Jezusi, në këtë ngjarje, si model për ata që besojnë në
të?
3. Çfarë lidhjeje sheh mes kësaj ngjarjeje dhe asaj të mundimeve dhe
vdekjes së Jezusit?
V. I TUNDUAR NGA DJALLI
A. TREGIM
Ndër ngjarjet e përmendura në Besëlidhjen e Vjetër, kemi tregimin e
popullit hebre pasi u lirua nga skllavëria në Egjipt dhe para se të
hynte në tokën e premtuar. Është përvoja e tij në shkretëtirë, një
përvojë që ka zgjatur dyzet vjet.
Hebrenjtë sapo kishin parë dorën e Zotit, e cila iu dëftua atyre jo
vetëm kur u çliruan nga skllavëria, por edhe kur kaluan nëpër Detin e
Kuq, ndërsa shikonin se si ky i njëjti det i mbyti egjiptianët që iu ishin
vënën pas. Dhe Moisiu, në emrin e tërë popullit, i këndoi një këngë
falënderimi dhe lavdie Hyjit: “Zoti është forca dhe fuqia ime, Ai, veç
Ai më shpëtoi!” (Dal 15, 2). Por, nuk kaloi shumë kohë kur populli
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gjeti rast të ankohej: “Po pse na nxorët dhe na sollët në këtë
shkretëtirë të vdesë urie mbarë bashkësia?!” (Dal 16, 3). Dhe Zoti, i
cili e kishte dëgjuar britmën e popullit kur ishte skllav në Egjipt,
dëgjoi gjithashtu edhe këto ankesa dhe i dërgoi manën nga qielli.
Përsëri, populli filloi të ankohej se i mungonte uji: “Përse na bëre të
dalim prej Egjiptit për të na vrarë ne, fëmijët tanë dhe bagëtitë tona?”
(Dal 17, 3). Dhe përsëri Zoti i dëgjoi dhe bëri të dilte ujë nga shkëmbi.
Ndërsa populli hebre ishte ende në shkretëtirë, mbi malin Sinai, Hyji
foli me Moisiun. Dhe atje, mbi atë mal, u krye ngjarja më e
rëndësishme gjatë tërë asaj periudhe dyzetvjeçare në shkretëtirë. Hyji
bëri një besëlidhje me popullin hebre: “Ju do të jeni ndër të gjithë
popujt prona ime” (19, 5). Mbi këtë mal Zoti i dha popullit dhjetë
urdhërimet, të shkruara mbi dy rrasa të gurta. Dyzet ditë kishte
kaluar Moisiu mbi këtë mal dhe sapo zbriti nga mali me dy rrasa në
dorë, e pa popullin duke nderuar viçin e artë që kishin punuar dhe u
hidhërua aq fort, saqë “i hodhi prej dorës rrasat dhe i copëtoi në rrëzë
të malit” (Dal 32, 19).
Shkretëtira ishte vendi ku Zoti e dëftoi praninë e vet në mes të
popullit hebre. Ishte vendi ku populli hebre u takua me Zotin dhe
Zoti bëri besëlidhje me të. Por, ishte gjithashtu edhe vendi ku populli
hebre u tundua dhe ra në tundim e u largua prej Zotit.
Shkretëtira është vend kundërshtimesh... kundërshtime që janë
shfaqur edhe në jetën e Jezusit kur kaloi dyzet ditë në shkretëtirë.
B. DOKTRINË
Në jetën e Jezusit duket shumë qartë lufta e shpirtrave të këqij
kundër Mbretërisë së Hyjit në botë. Në fakt, jeta dhe mbarështimi
publik i Jezusit paraqiten si një luftë e vazhdueshme kundër Satanit
dhe engjëjve të tij të këqij. Shën Gjoni e ka shtjelluar shumë mirë
arsyen e kësaj kur tha: “Kush bën mëkat, është prej djallit, sepse
djalli mëkaton qysh prej fillimit. Prandaj edhe u shfaq Biri i Hyjit që
t’i zhbijë veprat e djallit” (1 Gjn 3, 8).
Në Ungjill lexojmë se pasi Jezusi u pagëzua nga Gjoni në lumin
Jordan, Shpirti e çoi në shkretëtirë, ku djalli e tundoi.
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Lufta mes Jezusit dhe djallit e arrin kulmin pikërisht këtu, në
shkretëtirë. Prandaj, shkretëtira ka qenë për Jezusin, ashtu si kishte
qenë për judenjtë, vendi ku njeriu takohet me Hyjin dhe njëkohësisht
vendi ku tundohet nga djalli. Jezusi shkoi në shkretëtirë për t’u lutur
dhe për të agjëruar. Por, atje Ai u tundua nga djalli. Tundimi i djallit,
në thelb, ishte ky: që Jezusi të zgjedhë rrugën e lehtë për ta zbatuar
misionin e tij mesianik, duke shmangur udhën e kryqit në besnikëri
ndaj vullnetit të Atit. Populli po priste një mesi politik; pse atëherë i
duhej të merrte rrugën që do ta çonte drejt vdekjes mbi kryq? Pse të
pranonte rrugën e vështirë, ndërsa kishte mundësi të merrte një
rrugë më të lehtë? Dhe ndërsa djalli, ndër të tjera e tundoi Jezusin
për t’i shndërruar gurët në bukë pa e përjetuar urinë e agjërimit,
Jezusi, përkundrazi, pohoi se ushqimi i tij ishte të zbatonte vullnetin
e Atit që e dërgoi (Gjn 4, 34).
Kjo ishte arsyeja pse, në Çezarenë e Filipit, Jezusi e quajti Pjetrin
“djall”: është një titull vërtet shumë i fortë, që nuk e presim nga goja e
Jezusit! Megjithatë, ky titull drejtuar Pjetrit nuk ishte një sharje, por
shprehte rolin që po zbatonte Pjetri në atë çast. Pjetri nuk e pranonte
faktin që Jezusi, “Mesia”, do të arrestohej dhe do të dënohej për
vdekje, prandaj “e ndau në një vend dhe zuri ta qortojë” (Mk 8, 3133). Pjetri, kështu, po përsëriste tundimin që djalli ia kishte bërë
Jezusit.
Prandaj, më vonë, në darkën e fundit, Jezusi e qortoi Pjetrin: “Simon,
Simon, qe Satani që kërkoi t’ju shoshë porsi grurin! Por unë u luta
për ty, që feja jote të mos mungojë. Por ti, kur të kthehesh, forcoji
vëllezërit e tu” (Lk 22, 31-32).
Për të fituar Mbretërinë e Hyjit, duhet të luftosh me djallin e të fitosh
mbi të. Ja pse, kur nxënësit e Jezusit u kthyen nga misioni i tyre i
parë, të lumtur sepse, thanë “edhe djajtë na nënshtrohen në Emrin
tënd”, Jezusi iu përgjigj: “Shikoja nga binte Satani porsi rrufeja prej
qiellit!” (Lk 10, 18).
Shën Pali dhe Shën Gjoni tregojnë kontrastin mes veprës shpëtimtare
të Jezusit dhe veprës mashtruese të djallit. Mbretëria e djallit është
mbretëri errësire dhe mashtrimi. Para Jezusit, njerëzit jetonin në
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errësirë, por Jezusi erdhi që të jetë dritë për botën (Gjn 1, 5; 8, 12; 12,
46; 1 Sel 5, 4-5; Ef 5, 8). Ai e ka paraqitur veprën e vet me këto fjalë:
“Tani erdhi dita të gjykohet kjo botë, tani princi i kësaj bote do të
hidhet jashtë”, “princi i kësaj bote u dënua” (Gjn 12, 31; 16, 11). Kjo
është e vërteta që e forcon zemrën e nxënësve të Jezusit: se u mposht
princi i kësaj bote, djalli; Jezusi doli fitues mbi botën. Prandaj,
nxënësit duhet të kenë besim në të (Gjn 16, 33).
C. PËR REFLEKTIM
Tregimi i tundimeve të Jezusit në shkretëtirë ka një mesazh shumë të
rëndësishëm për ne. Secili nga tundimet që ka përjetuar Jezusi është
tundim që e ndjen çdo njeri që kërkon të ecë në rrugën e drejtë.
Tundimi i parë: Jezusi është uritur. Ai kishte vendosur vullnetarisht
të kalonte dyzet ditë agjërimi të bashkuara me lutjen, në mënyrë që të
përgatitej sa më mirë për veprën që duhej të kryente. Sigurisht Jezusi
e vuante urinë si të gjithë ne, por duke agjëruar na ka mësuar që uria
për Hyjinë është më e fortë sesa uria për bukën. Djalli e tundoi:
“Shndërroji këto gurë në bukë”. Përgjigjja e Jezusit ishte: “Njeriu nuk
jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e Hyjit” (Mt
4, 4). I madh është tundimi që ndjejmë ne, kur mendojmë vetëm për
bukën që soset, pa u kujdesur më shumë për t’u ushqyer me Fjalën e
Zotit. I madh është tundimi për t’u pasuruar me para ku paraja bëhet
“zoti” ynë dhe ne bëhemi skllevër të saj, pa kërkuar më shumë që ta
përdorim mirë.
Tundimi i dytë: Jezusi qëndron në lutje. Ishte i vendosur të zbatonte
vullnetin e të Atit, edhe pse kjo do të thoshte se do të përballej me
mundime madje dhe me vdekjen. Vetëm në këtë mënyrë ai do të
zbatonte misionin e vet si Mesia shpëtimtar. Djalli e tundoi: e çoi në
Qytetin e shenjtë, e vuri në majë të Tempullit dhe i tha: “Nëse je Biri i
Hyjit, hidhu poshtë, sepse engjëjt do të të shpëtojnë”. I paraqet
Jezusit një mënyrë tjetër se si mund të bëhet “Mesi”: të jetë Mesi
“mahnitës”. Sa do të mahniteshin njerëzit duke parë se një njeri u
hodh poshtë nga maja e tempullit pa u lënduar fare! Por, Jezusi iu
përgjigj: “Mos e sprovo Zotin, Hyjin tënd” (Mt 4, 7). Është shumë i
zakonshëm tundimi që të përfitojmë nga Zoti më shumë sesa t’i
442

shërbejmë Zotit. Si për shembull, mendojmë se jemi shumë të mirë
dhe atëherë nuk duhet të pësojmë asnjë problem, asnjë sëmundje,
asnjë fatkeqësi. Pretendojmë që Zoti të na shërbejë neve, më shumë
sesa t’i shërbejmë ne Zotit. I madh është tundimi i krenarisë, kur
kërkojmë që të tjerët (edhe vetë Zoti) të vihen në shërbimin tonë, më
shumë sesa ne të vihemi në shërbim të të tjerëve.
Tundimi i tretë: Jezusi është besnik ndaj misionit të vet. Ai e kuptoi
mirë se që t’i jetë besnik misionit të vet, atij i duhej që të bëhej
shërbëtor pa asnjë kompromis. E dinte mirë se do të gjendej mes
njerëzve që po prisnin një mesi tokësor; e dinte mirë se do të gjendej
në një shoqëri ku autoriteti do të thoshte sundim. E dinte mirë që
zbatimi i misionit të tij ishte kundër rrymave të asaj shoqërie: shumë
njerëz s’do ta kuptonin, shumë do të zhgënjeheshin, e shumë të tjerë
do ta kundërshtonin. Prandaj, djalli e tundoi: “Do të të jap të gjitha
mbretëritë e mia, nëse bie përmbys para meje e më adhuron.” I
propozonte një rrugë më të lehtë: mos i shërbe Atit tënd duke
pranuar rrugën e kryqit, por më shërbe mua duke ecur rrugës së
suksesit dhe sundimit. Përgjigjja e Jezusit ishte: “Adhuro Zotin, Hyjin
tënd dhe shërbeji vetëm Atij” (Mt 4, 10). Edhe ne tundohemi në të
njëjtën mënyrë: përdorimi i mjeteve të këqija për t’ia arritur qëllimit
tonë të padrejtë. Është tundimi që të bëjmë kompromis me misionin
tonë të krishterë, pa kërkuar që, mbi të gjitha, të zbatojmë me
besnikëri atë që Zoti pret prej nesh.
Armët e djallit janë gënjeshtra, mashtrimi dhe urrejtja. Armët e
Krishtit janë e vërteta, çiltërsia dhe dashuria. Jezusi ngadhënjeu mbi
Satanin në shkretëtirë por, ngadhënjeu mbi të veçanërisht në saje të
vdekjes së tij mbi kryq. Prandaj, Jezusi, para mundimeve, tha se
princi i kësaj bote do të hidhej jashtë (Gjn 12, 31).
Por, Satani vazhdon duke përhapur poshtërsinë e tij, si ka treguar
Jezusi në shëmbëlltyrat e tij. Në shëmbëlltyrën e grurit dhe të egjrës,
Jezusi na mëson se “armiku”, djalli, mbjell egjër nëpër grurë (Mt 13,
31). Dhe në shëmbëlltyrën e mbjellësit, Jezusi tha se djalli përpiqet që
ta rrëmbejë fjalën që Zoti mbolli në zemrën e njeriut (Mt 13, 19).
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“Jini të përkormë dhe rrini zgjuar! Armiku juaj, djalli, porsi luan
ulëritës, endet këndej dhe andej duke kërkuar kë të përpijë. Të fortë
në fe, kundërshtoni atij” (1 Pjt 5, 8). Ne tundohemi nga djalli. Por, në
këtë tundim duhet të tregohemi të vendosur për të qëndruar besnikë
ndaj vullnetit të Zotit.
D. PËR DISKUTIM
1. Joshja me të mira materiale, sukses dhe sundim: këto ishin armët
që ka përdorur Satani për ta tunduar Jezusin. A janë këto armët që
djalli përdor edhe sot?
2. Çfarë duhet të mësojë besimtari nga mënyra se si Jezusi i është
përgjigjur djallit? Si duhet të sillet besimtari para tundimeve të tilla?
3. Çfarë mesazhi kanë shëmbëlltyrat e mbjellësit dhe të egjrës për sa
u përket tundimeve të djallit?
VI. “KTHEHUNI: MBRETËRIA E HYJIT ËSHTË AFËR”
A. TREGIM
Gjon Pagëzuesi e filloi misionin e tij në mesin e njerëzve pak kohë
para Jezusit. Me predikimin e tij, si edhe me pagëzimin e tij, po e
përgatiste popullin që ta pranonte mësimin dhe pagëzimin e Jezusit.
I tërë predikimi i Gjon Pagëzuesit ishte një ftesë për pendesë, për
kthimin e zemrës. Duke iu referuar fjalëve të profetit Isaia, thoshte:
“Përgatitni udhën e Zotit, rrafshoni shtigjet e tij” (Lk 3, 4) dhe “bëni
fryte të denja kthimi” (3, 8). Në brigjet e lumit Jordan, ai shpallte
“pagëzimin e kthimit për falje të mëkateve” (3, 3).
Prandaj, kur Jezusi filloi mbarështimin e tij, populli tashmë ishte i
njohur me një predikim që e nxiste popullin për kthim. Në fakt, ky
kishte qenë gjithashtu edhe thelbi i predikimit të profetëve. Marku
Ungjilltar na tregon se, pasi doli nga shkretëtira dhe pasi e kishin
burgosur Gjonin, Jezusi filloi të shpallte Ungjillin duke thënë: “Koha
u plotësua e Mbretëria e Hyjit është afër. Kthehuni e besojini
Ungjillit” (1, 15).
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Luka Ungjilltari (4, 16-22) tregon edhe një ngjarje tjetër, që nuk
përmendet nga ungjilltarët e tjerë. Një ditë të shtunë, Jezusi hyri në
sinagogën e Nazaretit dhe u ngrit të lexonte Shkrimin e Shenjtë (siç
ishte zakoni në Sinagogë). Ia dhanë librin e Isaisë profet. Kur e hapi
librin, lexoi këtë pjesë: “Shpirti i Zotit është mbi mua sepse Ai më
shuguroi! Ai më dërgoi t’u kumtoj të vobektëve Ungjillin, t’u shpall
robërve çlirimin, të verbërve dritën e syve; t’i lëshoj në liri të
ndrydhurit, të shpall vitin e hirit të Zotit”. Atëherë e mbylli librin, ia
dha shërbëtorit dhe u ul.
Siç ishte zakoni, lexuesi pastaj mbante një fjalë të shkurtër për të
shtjelluar pjesën që kishte lexuar nga Bibla. Ungjilltari na thotë se “të
gjithë në sinagogë i drejtuan sytë drejt tij”. Duhet ta marrim me
mend se Jezusi ka bërë një fjalim shumë të bukur, që i ka lënë një
përshtypje të mirë dëgjuesve, sepse Ungjilltari bën këtë koment: “Të
gjithë e miratonin dhe u mrekullonin për fjalët e bukura që dilnin
prej gojës së tij”.
Megjithatë, nga gjithë ky fjalim i Jezusit, Luka përmend vetëm një
fjali: “Sot shkoi në vend kjo pjesë e Shkrimit të shenjtë që e dëgjuat
me veshët tuaj.” Është vetëm një fjali, por që ka një rëndësi të madhe!
Sepse, në këtë fjali Jezusi, në fillimin e misionit të tij publik, na
tregon programin e tërë misionit të tij. I shuguruar nga Shpirti
Shenjt, do t’i shpallë botës një mesazh shprese, një lajm të mirë. Ky
është “viti i hirit të Hyjit”, koha në të cilën do të dalë në pah dashuria
e Hyjit, që do t’i afrojë ata që dikush apo diçka i pengon, i bën
skllevër; i afron ata që shoqëria i ka mënjanuar, ata që mëkati i ka
verbuar... me një fjalë, është “lajm i mirë” dhe “vit hiri” për të gjithë.
Por, që të jetë me të vërtetë ashtu, kërkohet shndërrimi i zemrës!
B. DOKTRINË
Mbretëria e Hyjit ishte tema themelore e predikimit të Jezusit në
Galile. Predikimi i Jezusit nuk ishte: “Ju njoftoj se ekziston Mbretëria
e Hyjit”: të gjithë judenjtë e dinin mirë këtë. Origjinaliteti i
predikimit të Jezusit për sa i përket Mbretërisë së Hyjit ishte: “Arriti
Mbretëria e Hyjit” (Mt 12, 28). Atëherë ka filluar faza e fundit të
kohërave, në personin, mesazhin dhe veprën e vetë Jezusit. Jezusi
445

paraqitet jo vetëm si Ai që shpall Mbretërinë, por edhe si Ai që ka
shtruar themelet e kësaj Mbretërie.
Mbretëria e Hyjit është e pranishme tek Jezu Krishti. Atë të cilin
shumë brezni e prisnin me padurim, tani është i pranishëm. Atyre që
ishin afër tij, Jezusi u tha: “Lum sytë që shohin çka po shihni ju! Juve
po ju them: shumë profetë e mbretër dëshiruan të shohin çka po
shihni ju, por nuk panë; të dëgjojnë çka po dëgjoni ju, por nuk patën
fat të dëgjojnë” (Lk 10, 23-24). Në fillimin e mbarështimit të tij, në
Sinagogën e Nazaretit, pasi kishte lexuar një pjesë nga Isaia, Jezusi
tha: “Sot shkoi në vend kjo pjesë e Shkrimit të shenjtë që e dëgjuat
me veshët tuaj” (Lk 4, 21). Koha e parakallëzuar nga profetët tani
erdhi: “Të verbrit po shohin, të shqepëtit po ecin, të gërbulurit po
pastrohen, të shurdhrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, të
varfërve po u predikohet Ungjilli” (Mt 11, 5).
Populli hebre shpresonte në ardhjen e Mbretërisë. Jezusi i mori në
vetvete shpresat e popullit, por i shndërroi krejtësisht, mbi të gjitha
duke i kulluar nga idetë politike dhe nacionaliste e duke u dhënë
vlerë të gjithëmbarshme. Por, ishte kjo paraqitje e re e Mbretërisë së
Hyjit që e çoi Jezusin drejt vdekjes. Në fillim, Ai u pranua me shumë
entuziazëm si Mesia i shumëpritur, por pastaj rrethi i nxënësve të tij
vazhdoi duke u zvogëluar dalë-ngadalë, derisa e vranë.
Jezusi pranoi gjithashtu se Ai ishte mbret, por në një kuptim tjetër
nga ai që e kishte kuptuar populli. Është mbret i së vërtetës dhe
sundimi i Zotit është sundim i së vërtetës dhe i dashurisë: është
sundim për shpëtimin e njeriut. Çlirimi i shpallur nga Jezusi nuk
ishte çlirimi nga sundimi romak, por çlirimi nga e keqja. Jezusi
themeloi Mbretërinë e Hyjit duke fituar mbi mëkatin, duke e pajtuar
njeriun me Hyjin dhe duke i nxitur njerëzit për kthimin e zemrës.
Fitimi i lirisë qëndron në faktin se njeriu nuk është më skllav i
egoizmit dhe krenarisë.
Prandaj, Mbretëria e Hyjit nuk kufizohet për popullin hebre: është
për të gjithë. Nuk sjell dënim, por shpëtim. Të hysh në Mbretëri do të
thotë të hysh në jetë, të shpëtohesh, të hysh në gëzimin e Zotit. Ai që
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refuzon të hyjë në Mbretërinë e Hyjit, do ta humbë jetën e vet, do të
hidhet në ferr (Mk 8, 36; 9, 47).
Bekimet dhe shpëtimi i Mbretërisë duhet të pranohen me pendesë,
sepse për shkak të kësaj Mbretërie, njeriu duhet të jetë i gatshëm të
heqë dore nga çdo gjë. Pranimi i kësaj ftese të Hyjit kërkon marrjen e
një vendimi nga ana e njeriut. Mbretëria e Hyjit është “këtu” dhe
“tani”. Këtu dhe tani njeriu duhet të vendosë a do ta pranojë
Mbretërinë apo jo. Sepse Mbretëria e Hyjit është e pranishme dhe
është hir dhe gjykim (“gjykohet” princi i botës; është fitore mbi të
keqen).
Nga i gjithë predikimi i Jezusit duket qartë se Mbretëria është një
realitet që jetohet tani; pra ajo është e pranishme dhe vepruese tani,
para se ta arrijë përsosmërinë e vet në të ardhmen. Kjo është
domethënia e shëmbëlltyrave të Mbretërisë (shih Mt 13). Sipas këtyre
shëmbëlltyrave, Mbretëria e Hyjit tashmë është e pranishme në këtë
botë dhe shpallet e rritet në mënyrë të mistershme.
Por, Mbretëria e Hyjit është gjithashtu edhe në të ardhmen: presim
ditën e Zotit, gjykimin, hyrjen përfundimtare në Mbretërinë e Hyjit,
atëherë kur secili prej nesh do të marrë çka meriton.
C. PËR REFLEKTIM
Çdo vit kremtojmë festën e Jezu Krishtit Mbret, në të dielën e fundit
e të ashtuquajturës “kohë gjatë vitit”, para fillimit të Ardhjes. Jezusi u
parakallëzua si mbret nga fisi i Davidit. Në lajmërimin e Zotit, engjëlli
Gabriel i tha Marisë: “Zoti Hyj do t’ia japë fronin e Davidit, atit të tij.
Ai do të mbretërojë përgjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit dhe
mbretëria e tij s’do të ketë mbarim” (Lk 1, 32-33).
Megjithatë, kur populli hebre, i habitur pas mrekullisë së shumëzimit
të bukës, e kërkonte Jezusin për ta shpallur mbret, Jezusi u arratis
(Gjn 6, 15). Një ditë, nëna e Jakobit dhe Gjonit apostull kërkoi prej
Jezusit: “Urdhëro që këta të dy, bijtë e mi, të rrinë në Mbretërinë
tënde, njëri në të djathtën e tjetri në të majtën tënde”. Ajo ende
mendonte se Jezusi do të themelonte një mbretëri tokësore. Por,
Jezusi rreptësisht tregoi se ishte “mbret” në një kuptim krejt të
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ndryshëm, sepse erdhi në këtë botë jo për të qenë shërbyer, por për të
shërbyer (Mt 20, 21.28). Dhe kur Pilati e pyeti Jezusin se a ishte e
vërtetë se ishte mbret, Jezusi iu përgjigj: “Mbretëria ime nuk është e
kësaj bote”. Pilati nguli këmbë: “Pra, ti qenke Mbret?” Jezusi iu
përgjigj: “Mirë thua! Unë jam mbret! E unë linda dhe erdha në botë
për të dëshmuar të vërtetën. Kush e do të vërtetën, ai e dëgjon fjalën
time” (Gjn 18, 32-33).
Një mbret pa pasuri, pa pushtet, pa ushtri, pa armë atëherë çfarë
lloj mbreti është ky? Është Mbreti që e bashkon popullin në një
mbretëri të së vërtetës dhe të dashurisë. Mbretëria e Krishtit është
për ata që duan të hyjnë në dritën e së vërtetës dhe të gjejnë rrugën e
dashurisë.
Çdo vit kremtojmë gjithashtu një kohë të veçantë që na fton për
pendesë. Është koha e kreshmëve, që fillon të Mërkurën e Përhime.
Atë ditë, në ritin e bekimit dhe të vendosjes së hirit, dëgjojmë përsëri
ftesën e Krishtit: “Kthehuni dhe besojini Ungjillit”. Këto janë fjalët që
thotë kremtuesi duke vendosur hi mbi kokat tona. Hiri është shenjë
pendese. Dhe Kisha kërkon që ne të bëjmë pendesë veçanërisht gjatë
kësaj periudhe, jo sepse Zoti kënaqet me vuajtjet tona, por sepse
pendesat tona janë shenjë se jemi me të vërtetë të penduar për
mëkatet tona dhe duam të marrim vendim për Mbretërinë e qiellit.
Pendesa në kohën e kreshmëve nuk duhet të japë përshtypjen se
kreshmët janë kohë trishtimi; përkundrazi, është kohë shprese, sepse
është ftesë për të pranuar lajmin e mirë dhe për t’u kthyer në
shtëpinë e Zotit.
Duke shpallur Mbretërinë e Hyjit, Jezusi dëftoi edhe nevojën për
kthimin e zemrës. Ai që, për shkak të krenarisë së vet, nuk e ndjen
nevojën për kthimin e zemrës, e privon vetveten nga gëzimi i
Mbretërisë. Mbretëria është për ata që, me çiltërsi dhe përvujtëri,
pranojnë se janë mëkatarë, megjithatë për ta nuk ka një fjalë dënimi,
por një fjalë shprese. Kthimi (“Kthehuni!”) është shpresë (“besoni në
lajmin e mirë”).
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D. PËR DISKUTIM
1. Fjala “Ungjill” do të thotë “lajm i mirë”. Pse predikimi i Jezusit
ishte në fakt një lajm i mirë?
2. Jezusi ka shpallur Mbretërinë, që tashmë është e pranishme në
mesin tonë. Ne jemi anëtarë të kësaj Mbretërie. Cilat janë tiparet që
duhet të na dallojnë si anëtarë të saj? Si mund të japim dëshmi për
këtë Mbretëri?
3. Me cilat shenja besimtarët duhet të japin dëshmi për një kthim të
vërtetë dhe dëshmi se e kanë pranuar seriozisht lajmin e mirë?
VII. I AFRON MËKATARËT DHE TË SËMURËT
A. TREGIM
Në të katër Ungjijtë lexojmë për shumë takime të Jezusit me
mëkatarët. Por, një nga takimet më interesante është pa dyshim
takimi i përmendur në Ungjillin e Gjonit (kap. 4): takimi i tij me
gruan samaritane.
Judenjtë dhe samaritanët nuk merrnin e jepnin me njëri-tjetrin për
arsye të shumta. Sigurisht se Jezusi ka treguar shumë guxim kur, në
njërën nga shëmbëlltyrat më të bukura të tij, ka paraqitur një
samaritan si model dashurie ndaj të afërmit. Por, në takimin e tij me
gruan samaritane, kjo grua nuk është treguar shumë mikpritëse ndaj
Jezusit. Ai ishte i lodhur pas një udhëtimi të gjatë. Apostujt kishin
shkuar të blinin pak ushqim e ndërkohë (ishte rreth mesditës) Jezusi
u ul të pushojë afër pusit dhe aty erdhi kjo grua për të nxjerrë ujë.
“Më jep të pi”, i thotë Jezusi. Por, me një mënyrë arrogante, ajo i
përgjigjet se ai nuk duhej t’ia kërkonte asaj një gjë të tillë. Megjithatë,
Jezusi nuk heq dorë. Ia del mbanë ta hapë një bisedë me të, gjatë të
cilës ajo, dalëngadalë, arrin ta kuptojë se kush është Jezusi. Ky i thotë
se ai jep ujë të gjallë, ujë që shuan etjen dhe çon drejt jetës së
amshuar. Me këto fjalë, gruaja mbetet e shtangur, heq dorë nga
arroganca e saj dhe fillon ta quajë “Zotëri”. Nga ana e tij, Jezusi ia
bën me dije se e njeh: është një grua që ka pasur pesë burra dhe se
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burri që ajo e ka tani nuk është burri i saj. Gruaja habitet edhe më
shumë dhe e quan Jezusin “profet”. Jezusi vazhdon bashkëbisedimin,
flet për adhurimin e Hyjit në shpirt dhe në të vërtetë. Ndërkohë,
mbërrijnë apostujt, të cilët çuditen që ai po flet me një grua. Sepse
për judenjtë nuk ishte e denjë që një mësues të fliste me një grua.
Por, për Jezusin ajo grua ishte një njeri që duhej të shpëtohej.
Gruaja niset drejt vendit të vet. E hutuar, ajo e harron enën te pusi.
Por, tregimi nuk mbaron këtu. Kur arrin në qytet, u thotë njerëzve:
“Ejani e shihni njeriun që më tregoi gjithçka kam bërë. A mos është
ky Mesia?”. Mund ta marrim me mend se sa janë habitur njerëzit tek
e dëgjonin të fliste kështu, kur ata e njihnin mirë atë grua mëkatare.
Atëherë, deshën edhe ata që të takoheshin me Jezusin. Dhe gruas i
thanë: “Tani nuk besojmë vetëm sepse na tregove ti: vetë e dëgjuam
dhe e dimë se me të vërtetë është Shëlbuesi i botës”.
Është tregim për një grua mëkatare që takohet me Jezusin; ajo
përhap fjalën dhe dashurinë e tij dhe përfundon një “apostulle” e tij,
duke e shpallur si Mesi.
B. DOKTRINË
Në jetën publike të Jezusit është shumë interesante të vështrojmë
miqësinë e tij me mëkatarët. Dhe ungjilltarët e theksojnë shumë këtë
miqësi, sepse ajo e zbulon qartë misionin që Jezusi deshi të kryente
në botë. Ai erdhi ta kërkonte dhe ta shpëtonte mëkatarin. Mësuesit e
ligjit, që pretendonin se ishin të mirë, u shkandulluan kur Jezusi i tha
të paralizuarit: “Të janë falur mëkatet” dhe thanë: “Ky po blasfemon!”
(Mt 9, 3). Por, Jezusi nguli këmbë: “Më pëlqen mëshira e jo flija” (Mt
9, 13; 12, 7). Prandaj, ka guxuar të hante me tagrambledhësit dhe
mëkatarët. Dhe, kur farisenjtë u habitën për këtë, Jezusi e dha këtë
përgjigje: “Mjeku nuk u duhet të shëndoshëve, por të sëmurëve. Nuk
erdha të grish të drejtët, por mëkatarët” (Mk 2, 17). Madje Mateun,
që ishte tagrambledhës (atëherë i krahasuar me mëkatarët), e zgjodhi
të bëhej apostull.
Ky qëndrim i Jezusit ndaj mëkatarëve përkrahet nga mësimi i tij që
tregohet në shumë shëmbëlltyra, veçanërisht në shëmbëlltyrat e deles
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së humbur, drahmës së humbur dhe të djalit të humbur. Sjellja e
Jezusit me mëkatarët është një ftesë që në të ta njohim Hyjin e
mëshirshëm, gjithmonë të gatshëm për të na falur.
Jo më pak interesante është sjellja e Jezusit me të sëmurët.
Mrekullitë e shërimit të të sëmurëve ishin pjesë e predikimit të parë
të apostujve. Në fakt, Pjetri, në fjalimin e tij në ditën e Pesëdhjetores
(Rrëshajëve) tha: “Jezusi Nazarenas ishte njeri që Hyji e përforcoi
para jush me vepra të madhërueshme, me mrekulli dhe me shenja, që
siç e dini, me anë të tij i bëri ndër ju” (Vap 2, 22). Dhe para Kornelit
tha: “Jezusi e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë
ata që kishin rënë nën pushtet të djallit, sepse Hyji ishte me të” (10,
38). Shërimi i të sëmurëve dhe mësimi i tij paraqiten në Ungjill si
veprat karakteristike të Jezusit. Prandaj, lexojmë: “Jezusi shkonte
prej një vendi në një tjetër, nëpër mbarë Galilenë, duke mësuar në
sinagogat e tyre, duke predikuar Ungjillin e Mbretërisë e duke
shëruar në popull çdo sëmundje e çdo lëngatë” (Mt 4, 23).
Mrekullitë e Jezusit janë shenjë konkrete e dashurisë së mëshirshme
të tij. Ai pati dhembshuri për të verbrit dhe i shëroi (Mt 20, 34); pati
dhembshuri për vejushën, djali i vetëm i të cilës kishte vdekur dhe e
ngjalli (Lk 7, 13). Por, mbi të gjitha, mrekullitë e shërimit kishin një
domethënie shëlbuese: ishin shenjë e shpëtimit që na solli Jezusi.
Jezusi është i vetmi që mund t’i shfarosë rrënjësisht sëmundjet dhe të
keqen, duke e shëruar njeriun që është shpirtërisht i shurdhër, i
verbër, memec dhe i paralizuar. Prandaj, ungjilltarët paraqesin
mrekullitë e Jezusit si shenjë e luftës së tij kundër mëkatit dhe
kundër të ligut, të përfaqësuar në sëmundje, në vdekje dhe në sundim
nga djalli.
Mrekullitë e Jezusit janë gjithashtu shenjë e ardhjes së Mbretërisë së
Hyjit. Për këtë arsye, pasi Jezusi shpalli se Mbretëria e Hyjit ishte
afër (Mk 1, 15), përmendet mrekullia e shërimit të të djallosurit në
Kafarnaum (Mk 1, 23-28). Pas predikimit në mal (Mt 5-7),
përmenden dhjetë mrekulli (Mt 8-9). Dëbimi i djajve ishte një formë
e veçantë mrekullish mbi të sëmurët, sepse tregojnë se vetëm Jezu
Krishti është ai që mund të fitojë mbi djallin.
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Mrekullitë e Jezusit na tregojnë se kush është Jezusi. Shërimi i të
paralizuarit ne Kafarnaum (Mk 2, 1-12) tregon se Jezusi është ai që
mund t’i shpartallojë rrënjët e së keqes. Jezusi i thotë të paralizuarit:
“Të janë falur mëkatet”. Jo sepse i paralizuari ishte më shumë
mëkatar sesa të tjerët. Jezusi ka korrigjuar idenë e gabuar të judenjve
se sëmundja ishte ndëshkim për mëkatet e atij njeriu. Por, sëmundjet
për Jezusin ishin shenjë e një të keqeje më të madhe: mëkatit. Jezusi
mund ta shërojë njeriun jo vetëm nga sëmundjet e trupit, por edhe
nga kjo e keqja më e madhe, d.m.th. mëkati. Po ashtu edhe në
shërimin e të gërbulurit (Mk 1, 40-45). Gërbula ishte një shenjë e
veçantë e mëkatit; i gërbuluri nuk lejohej që t’u afrohej njerëzve dhe
të merrte pjesë në kult. Por, tani Jezusi lejon që të gërbulurit t’i
afrohen dhe i prek për t’i shëruar. Kështu ai i vë të gjithë në praninë e
Hyjit, duke përfshirë edhe ata që e kishin të ndaluar të merrnin pjesë
në kult.
Së fundi, mrekullitë e Jezusit janë edhe shenjë e Mbretërisë që do të
vijë. Janë shenjë e ndërhyrjes së Hyjit në historinë e shpëtimit, që e
çon mbarë krijimin drejt asaj bote të re ku “as vdekja më s’do të jetë,
as vaj, as ofshame, as dhimbje” (Zb 21, 4).
C. PËR REFLEKTIM
Ndër të gjitha shëmbëlltyrat që flasin për mëkatin dhe faljen, dallohet
shëmbëlltyra e djalit të humbur (Lk 15, 11-32). Është një shëmbëlltyrë
që përshkruan realitetin e mëkatit, procesin e kthimit, si edhe
dashurinë e pamasë së Hyjit Atë.
Mëkati është ndarje nga Hyji. Dhe mëkati tregohet në sjelljen e djalit
të vogël, i cili largohet nga i ati duke parapëlqyer aventurën; ndahet
edhe nga bashkësia dhe niset drejt një vendi të largët. Vendos për
veten zotërinj të rinj dhe përfundon duke kullotur dhitë – simboli i
“pisllëkut” të mëkatit. Por, mëkati tregohet gjithashtu edhe në sjelljen
e djalit të madh, i cili, nga krenaria, hidhërohet dhe nuk pranon të
hyjë në gostinë e festës, sepse i dukej se i ati nuk kishte vepruar mirë
kur e pranoi dhe e fali të vëllanë.
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Procesi i kthimit fillon me një krizë: djali vëren se është në një
gjendje të tmerrshme; sa më mirë ishte kur ishte ende në shtëpinë e
të atit! Dhe këtu vendos të kthehet tek i ati.
Sjellja e të atit na dëfton fytyrën e vërtetë të Hyjit, i cili gjithmonë e
pret kthimin e mëkatarit dhe e pranon me dashuri të madhe.
Në botën e lashtë, sëmundja konsiderohej si ndëshkim i Hyjit për
ndonjë mëkat. Këtë ide e gjejmë edhe tek judenjtë në Besëlidhjen e
Vjetër. Libri i Jobit është i ndërtuar krejtësisht mbi këtë argument: a
është e vërtetë se vuajtja është ndëshkim për ndonjë mëkat personal?
Historia e Jobit na thotë se jo. Prandaj, edhe në Besëlidhjen e Vjetër,
dalëngadalë, ajo ide filloi të braktiset dhe filluan të jepeshin
interpretime të reja për problemin e vuajtjes - për shembull, se
vuajtja shërben si provë për të drejtin, ose si rast që Hyji t’i dëftojë
mrekullitë e veta, si duket edhe në vetë Librin e Jobit ose në Librin e
Tobisë.
Në Besëlidhjen e Re, Jezusi e mohoi rreptësisht këtë lidhje mes
vuajtjes dhe mëkatit personal. Në tregimin e shërimit të të verbrit nga
lindja, Jezusi mohoi se ky kishte lindur i verbër për shkak të një
mëkati të tij apo të prindërve (Gjn 9, 2-3). Dhe kur foli për Galileasit
e vrarë nga Pilati dhe për ata tetëmbëdhjetë vetat mbi të cilët ra kulla
i Siloesë, Jezusi përsëri e mohoi faktin se atyre u kishte ndodhur kjo
fatkeqësi për shkak se ishin më mëkatarë se të tjerët (Lk 13, 1-5).
Megjithatë, Jezusi e çmoi sëmundjen si shenjë e njerëzimit mëkatar,
simbol i gjendjes mëkatare të njeriut. Ndërsa shërimi ishte simboli i
lirimit të njeriut nga kjo gjendje. Jezusi i ka shëruar gjithmonë të
sëmurët, edhe në ditën e shtunë. Ky veprim i Jezusit ishte një shenjë
e veçantë e mbarështimit të tij si Mesi (krh Lk 4, 15-21; 7, 18-23).
Atëherë, shërimi i të sëmurëve bënte pjesë në shpalljen e Mbretërisë.
Dhe i krishteri që i afron të sëmurët dhe të mjerët dëftohet si
bashkëpunëtor me Jezusin: “Isha i sëmurë e erdhët të më shihni....
Çkado bëtë për njërin ndër këta vëllezër të mi më të vegjël, e bëtë për
mua” (Mt 25, 36.40).
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D. PËR DISKUTIM
1. Si e vlerësojmë sakramentin e rrëfimit, si një peshë apo si një
çlodhje? A mendon se e çmojmë si një takim në fe me Krishtin që na i
fal mëkatet?
2. Çfarë domethënieje ka për besimtarin mbarështimi i Krishtit në
mesin e të sëmurëve dhe mëkatarëve?
3. Cili është mesazhi kryesor i mrekullive të Jezusit me të sëmurët?
VIII. LUTET DHE NA MËSON SI TË LUTEMI
A. TREGIM
Jezusi u ngjit në qiell. Por, para se të ngjitej në qiell, Ai u premtoi dy
gjëra nxënësve të tij. Së pari, se do të qëndronte me ta deri në fund të
botës (Mt 28, 20) dhe së dyti, se do t’u dërgonte Shpirtin Shenjt (Vap
1, 8).
Ajo Kishë e parë, në fakt, ishte e bindur se Zoti Jezus ishte me të
vërtetë i pranishëm në mesin e saj në shumë mënyra, ndër të tjera në
lutje. Prandaj, lexojmë se, pasi Jezusi u ngjit në qiell, apostujt “ishin
të përqendruar prore së bashku në uratë me disa gra, me Marinë,
Nënën e Jezusit dhe me vëllezërit e tij” (Vap 1, 14).
Pjetri tha se ishte dashur të zgjidhej një apostull tjetër për ta
zëvendësuar Judën. Janë paraqitur dy burra për ta zënë këtë vend.
Apostujve u duhej ta shqyrtonin vullnetin e Zotit. Prandaj, janë lutur:
“Ti, o Zot, që njeh zemrat e të gjithë njerëzve, trego cilin prej këtyre të
dyve ke zgjedhur për të marrë vendin e kësaj shërbese apostolike,
prej të cilës u tërhoq Juda për të shkuar në vendin e vet” (Vap 1, 2425). Lutja na e hap mendjen dhe zemrën për ta njohur dhe për ta
zbatuar vullnetin e Hyjit.
Pas zbritjes së Shpirtit Shenjt mbi të krishterët e parë, një numër i
madh njerëzish janë bashkuar me Kishën dhe “ishin vazhdimisht të
kujdesshëm për ta përvetësuar mësimin e apostujve dhe nuk
mungonin në mbledhjet vëllazërore, në ndarjen e bukës e në uratë”
dhe “për çdo ditë shkonin së bashku e rregullisht në Tempull, në
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shtëpi ndanin bukën dhe me hare e me thjeshtësi ushqeheshin të
gjithë së bashku. I jepnin lavdi Hyjit” (Vap 2, 42.46-47). Vërtet,
shumë e bukur ishte jeta e të krishterëve të parë dhe lutja ishte ajo
fuqi që i mbante të bashkuar në fe dhe në dashuri.
Por, nuk kanë munguar as çastet e vështira në jetën e të krishterëve
të parë. Ishte koha kur Kisha përjetonte përndjekje të mëdha. Dhe të
krishterët e parë kanë bërë një lutje të gjatë ku ndër të tjera kanë
thënë: “O Zot, shih kërcënimin e tyre e bëj që shërbëtorët e tu ta
shpallin me plot guxim Fjalën tënde!”. Dhe pasi e mbaruan uratën,
“të gjithë u mbushën me Shpirtin Shenjt dhe u vunë ta shpallin me
guxim Fjalën e Hyjit” (Vap 4, 29.31). Lutja shpreh besimin në Zotin
dhe është një fuqi e fshehur në vështirësitë që përballojmë.
I krishteri i parë që ka flijuar jetën e vet si dëshmi për fenë e tij ishte
Shtjefni. Pasi u dënua për vdekje dhe ndërsa po e mbysnin me gurë,
Shtjefni u lut: “O Jezus Zot, merre shpirtin tim.” Dhe pastaj vazhdoi:
“O Zot, mos ua merr këtë për mëkat!” (Vap 7, 59-60). Lutja na vendos
në duart e Zotit, i cili na jep fuqi për t’i falur armiqtë.
Këta ishin disa shembuj nga jeta e lutjes e të krishterëve të parë.
B. DOKTRINË
Jezusi merrte pjesë në jetën e lutjes së popullit hebre. Ai shkonte të
mësonte në sinagoga (Mt 4, 23; Lk 4, 16) dhe shkonte në tempull, të
cilin e çmonte si vend të shenjtë dhe shtëpi lutjesh (Mk 11, 15-17).
Lutej me Psalmet, që ishin lutja kryesore e popullit hebre. Në shumë
raste, duket se i ndiqte traditat e kultit të popullit hebre, si është e
qartë veçanërisht në darkën e fundit, kur Jezusi ka përuruar një
kremtim të ri, Eukaristinë e shenjtë, në kontekstin e darkës së
Pashkëve të hebrenjve.
Lutjet e Jezusit, veçanërisht siç i gjejmë në Ungjillin e Lukës, tregojnë
intimitetin e tij me Atin. Në fakt, këto lutje janë shprehje e
marrëdhënies së tij të veçantë me Atin, sepse lutja e Jezusit është
lutja e atij, i cili, pikërisht për faktin se është Biri i Hyjit, jeton në
intimitet të plotë me Atin dhe prandaj mund ta quajë “Atë”.
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Lutja e Jezusit ishte mbi të gjitha lutje adhurimi, lavdie dhe
falënderimi. Ungjijtë na japin lutje të ndryshme lavdi dhe
falënderimi, të cilat Jezusi ia drejtoi Atit (p.sh. Mt 11, 25; Lk 10, 21).
Jezusi është lutur në pagëzimin e tij (Lk 3, 21). Para se t’i zgjidhte
apostujt, Ai e kaloi natën në lutje (Lk 6, 12). Është lutur në
shndërrimin e tij mbi mal (Lk 9, 28), para mrekullisë së ngjalljes së
Lazrit (Gjn 11, 41-42), para mundimeve të tij (Gjn 12, 27-28;17, 1-26),
duke përfshirë edhe lutjen në agoninë e tij ne kopshtin e Gjetsemanit
(Lk 22, 42), madje edhe mbi kryq (Lk 23, 46). Të gjitha këto ishin
ngjarje shumë të rëndësishme në jetën e tij.
Në lutjen e tij, Jezusi nuk paraqitet kinse të ishte një mëkatar që i
lutet Hyjit: kurrë nuk është lutur për të kërkuar faljen për mëkatet e
veta, sepse ishte pa asnjë mëkat dhe jetonte krejtësisht për Hyjin.
Por, Ungjijtë na tregojnë disa raste kur Jezusi ka kërkuar diçka. Është
lutur për vetveten: që të lirohej nga mundimet dhe vdekja: “Abba!
Atë, ti mundesh për gjithçka! Largoje prej meje këtë gotë, por jo çka
dua unë, por çka do ti!” (Mk 14, 36). Është lutur që Ati ta lartësonte:
“O Atë, arriti koha: jepi lavdi Birit tënd që Biri të të japë lavdi ty
O
Atë, më lavdëro para teje me atë lavdi që e kisha te ti para se filloi të
ishte bota” (Gjn 17, 1-5). Por, vullneti i Atit ishte vendimtar për të.
Jezusi është lutur edhe për të tjerët: është lutur për nxënësit e tij dhe
për të gjithë ata që do të besonin në të, që të jenë një gjë e vetme në fe
dhe në dashuri (Gjn 17); është lutur për Pjetrin, që feja e tij të mos
mungojë dhe kështu të mund t’i forcojë vëllezërit (Lk 22, 32).
Lutja e Jezusit tregon besimin e tij të plotë në Atin e prandaj lëshohet
krejtësisht në duart e tij. Kjo dëftohet qartë në lutjen e tij të fundit
mbi kryq: “O Atë, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim” (Lk 23,
46). Atëherë, lutja e Jezusit zbulon gjithashtu marrëdhënien e tij të
veçantë me Atin, sepse “Biri s’mund të bëjë asgjë prej vetvetes, përveç
çka sheh se bën Ati; çka bën ai, po atë gjë e bën edhe Biri” (Gjn 5, 19).
Prandaj pohon: “Kush më ka parë mua, ka parë edhe Atin” (14, 9)
dhe: “Ati ju do, pasi ju më deshët mua” (16, 27).
Për të njëjtën arsye, në kryerjen e mrekullive, Jezusi e ndjen Atin që
vepron në të dhe nëpërmjet tij, si shohim në lutjen e bukur që Jezusi i
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drejtoi Atit para mrekullisë së ngjalljes së Lazrit: “O Atë, të falënderoj
që ma dëgjove uratën. Unë e dija se gjithmonë më dëgjon” (Gjn 11,
41-42). Në sajë të kësaj marrëdhënieje me Atin, Jezusi është
Ndërmjetësi ynë para Hyjit. Në fakt, Jezusi quhet “Ndërmjetësi” në
Letrën drejtuar hebrenjve dhe në Letrën e parë drejtuar Timoteut.
Mund të pyesim: lutja e Jezusit a është plotësuar gjithmonë? Duhet
të dallojmë lutjet që Jezusi bëri me kusht (p.sh.: “Ati im, nëse është e
mundur, largoje prej meje këtë kelk mundimesh! Megjithatë, le të
bëhet jo si dua unë, por si do ti”) dhe lutjet që bëri në mënyrë
absolute. Lutja e Jezusit ka qenë gjithmonë në përputhje me vullnetin
e Atit. Prandaj, çdo gjë për të cilën Jezusi u lut në mënyrë absolute, u
plotësua: “O Atë, të falënderoj që ma dëgjove uratën. Unë e dija se
gjithmonë më dëgjon” (Gjn 11, 41-42).
Edhe tani, si i lartësuar në qiell, Jezusi vazhdon të lutet për ne. Shën
Pali thotë se Krishti i ngjallur rri në të djathtën e Atit për të
ndërmjetësuar për ne (Rom 8, 34: krh. Gjn 14, 16). “Ai mund t’i
shpëtojë plotësisht ata që nëpër Të i afrohen Hyjit, sepse gjithmonë
jeton për të ndërmjetësuar për ta” (Heb 7, 25).
C. PËR REFLEKTIM
Mateu Ungjilltar na jep një lutje shumë të bukur të Jezusit, që
meriton meditimin tonë:
“Po të bekoj, o Atë, Zotërues i qiellit e i dheut, që i fshehe këto
gjëra nga të dijshmit e nga të urtit, e ua zbulove të vegjëlve.
Mirë, o Atë, pse të pëlqeu ty kështu.
Ati më dorëzoi mua gjithçka dhe askush s’mund ta njohë Birin
përveç Atit dhe askush s’mund ta njohë Atin përveç Birit e
përveç atij kujt do Biri t’ia zbulojë.
Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë e
unë do t’ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time e pranoni t’ju
mësoj unë, që jam zemërbutë e i përvuajtur. Kështu do të gjeni
pushim për shpirtrat tuaj, sepse, vërtet, zgjedha ime është e
ëmbël e barra ime e lehtë” (Mt 11, 25-30).
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Atëherë, kjo lutje përbëhet nga tri pjesë. Pjesa e parë është një lutje
lavdi Atit. Pjesa e dytë shpall intimitetin mes Birit dhe Atit. Pjesa e
tretë është ftesë për t’iu afruar Jezusit.
Pjesën e parë e gjejmë edhe tek Ungjilli sipas Lukës (10, 21-22), i cili
e paraprin me këto fjalë: “Atëherë Jezusi, nën ndikimin e Shpirtit
Shenjt, klithi plot hare...”. Prandaj, Shpirti Shenjt, që kishte vepruar
në Jezusin, duke e çuar në shkretëtirë dhe për të bërë mrekulli, ka
vepruar në Jezusin edhe duke e nxitur për lutje. Dhe lutja e Jezusit
ishte edhe shprehje e atij gëzimi që ia mbushte zemrën.
Dhe, prandaj, Jezusi e lavdëron Atin e tij qiellor, sepse misteret e
Mbretërisë ua zbulon jo atyre që mendojnë se janë të urtë, por të
vegjëlve. Zoti u jep dhuratat e veta atyre që i afrohen me duart bosh,
me shpirt përvujtërie, të cilët kanë hequr dorë nga lidhjet e tepruara
me të mirat tokësore dhe kështu janë më të prirur për ta njohur dhe
pranuar Zotin dhe Mbretërinë e tij.
Jezusi është i vetmi që e njeh përsosmërisht Atin. Por, Ai bën që edhe
ne ta njohim Atin, sepse Ai erdhi në botë për të na e zbuluar fytyrën e
vërtetë të Atit.
Dhe neve, “të lodhur prej barrës së rëndë”, Jezusi na fton të shkojmë
tek Ai dhe Ai do të na çlodhë. Në të njëjtën kohë, na thotë ta mbartim
zgjedhën e vet. Ecja jonë pas Jezusit nuk do të thotë një jetë pa asnjë
“zgjedhë”. Megjithatë, zgjedha e Jezusit dallohet nga zgjedhat e
farisenjve dhe të mësuesve të ligjit, të cilët u ngarkonin njerëzve barrë
të rënda që vetë “as me gisht të dorës” nuk i preknin (Lk 11, 46).
Zgjedha e Jezusit është e ëmbël dhe mund të mbartet nga ata që duan
t’i përngjajnë Jezusit, i cili është zemërbutë dhe i përvuajtur.
D. PËR DISKUTIM
1. Në çfarë mënyre mendon se lutjet e Jezusit janë model për lutjet
tona?
2. Duke pasur parasysh lutjet e Jezusit, cilat duhet të jenë tiparet e
lutjes së besimtarëve?
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3. Në Letrën drejtuar hebrenjve (5, 7) lexojmë: “Jezusi, në ditët e
jetës së vet këtu mbi tokë, i kushtoi urata dhe lutje me ofshame të
mëdha dhe me lot Atij që mundte ta shpëtonte nga vdekja dhe qe
vështruar për shkak të nënshtrimit të vet”. Pse thuhet se qe
vështruar, kur në fakt Ai ka pësuar mundimet dhe vdekjen? Dhe
çfarë të mësojnë këto fjalë rreth lutjes së Jezusit?
IX. NA JEP NJË URDHËR TË RI
A. TREGIM
Një nga personat më të rëndësishëm në Besëlidhjen e Vjetër është
Davidi. Ishte ende i ri kur Zoti e zgjodhi që të jetë mbret pas Saulit.
Ishte ende i ri kur hyri në pallatin e mbretit Saul për t’i rënë harpës
dhe “Saulit i pëlqeu dhe e bëri armëmbajtësin e vet” (1 Sam 16, 2122). Ishte ende i ri kur e vrau gjigantin Goliath dhe shkoi para
mbretit Saul duke e mbajtur kokën e tij në dorë.
Dhe këtu zë fill miqësia e bukur mes Davidit dhe Jonatanit, birit të
Saulit: “Posa kreu Davidi bisedën me Saulin, zemra e Jonatanit u lidh
ngushtë me zemrën e Davidit dhe Jonatani e deshi Davidin si
vetveten.... Jonatani e Davidi lidhën miqësi të ngushtë: Jonatani e
donte si vetveten” (18, 1.3). Por, që nga ky çast zë fill edhe xhelozia e
Saulit ndaj Davidit dhe Sauli dha urdhër të vritet Davidi. Jonatani e
këshilloi Davidin të ketë kujdes, ndërsa i premtoi se do të ndërhynte
për të dhe do ta mbronte (19, 1-5). Për ca kohë Sauli hoqi dorë nga
plani për ta vrarë Davidin.
Por, u shfaq përsëri xhelozia e Saulit ndaj Davidit: shumë herë u
përpoq që ta vriste Davidin, por Davidi u arratis. Përsëri Jonatani i
premtoi Davidit se do ta mbronte: “Jonatani shtoi për ta bërë Davidin
të përbetohet për dashurinë e tij që kishte për të: në të vërtetë e donte
porsi jetën e vet” (20, 17). Për këtë arsye, Sauli u hidhërua edhe
kundër Jonatanit (20, 30). Atëherë Jonatani u takua përsëri me
Davidin dhe e këshilloi që të arratisej duke i thënë: “U lidhëm të dy
me besën e Zotit” (20, 42).
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Por, Sauli kishte vendosur ta vriste Davidin. Davidi vraponte andej e
këndej për ta shmangur hidhërimin e Saulit. Ai e pati dy herë rastin e
volitshëm për ta vrarë Saulin, por nuk e bëri (24, 5-8; 26, 8-12).
Miqësia mes Jonatanit dhe Davidit ishte provë e besnikërisë së
Jonatanit ndaj mikut të vet, Davidit, në çastet më të vështira dhe
dashuria heroike e Davidit që e fali Saulin, i cili e kërkonte për
vdekje, e bëjnë këtë histori një ndër tregimet më të bukura në
Besëlidhjen e Vjetër, që na mësojnë aventurën e dashurisë.
B. DOKTRINË
Në fund të mbarështimit të tij publik dhe para se të dorëzohej për
vdekje, Jezusi deshi ta kremtonte darkën e tij të fundit me apostujt.
Në atë darkë të fundit, Jezusi bëri tri gjeste të rëndësishme: themeloi
eukaristinë, u lau këmbët apostujve dhe na dha urdhrin e ri të
dashurisë. Por, këto tri gjeste mund t’i përfshijmë në një gjest të
vetëm: Jezusi na dha dashuri. Dashuria si kremtimi i sofrës së trupit
të tij, dashuria si shërbim, dashuria si një urdhër i ri.
Jezusi deshi që dashuria e tij për ne, e cila do ta çonte deri në vdekjen
mbi kryq, të kremtohej gjithmonë si një gosti. Në atë darkë të fundit
me miqtë e tij, Jezusi ndau me ta bukën dhe verën, simbolet e jetës
dhe të gëzimit, duke i shndërruar në trupin dhe gjakun e tij. Për
judenjtë, buka ishte simboli i jetës. Të ndaje bukën me dikë do të
thoshte të ndaje me të mjetin e jetesës. Vera ishte pija e festave (krh
Gjn 2, 1-11, dasma e Kanës), pija “që e gëzon zemrën e njeriut” (Ps
104, 15) dhe i bashkon njerëzit. Prandaj, kur Jezusi, në darkën e
fundit, mori bukën dhe verën dhe i shndërroi në trupin dhe në gjakun
e tij, ai na mësoi në këtë mënyrë se ajo gosti na bën pjesëtarë në jetën
dhe në gëzimin e tij dhe na bashkon me veten dhe me njëri-tjetrin.
Me këtë gjest, Jezusi na dha edhe urdhrin: “Bëjeni këtë në
përkujtimin tim”. Ky urdhër na tregon se eukaristia është gjithmonë e
lidhur me një ngjarje të së kaluarës: darka e fundit dhe misteri i
shëlbimit në saje të vdekjes dhe të ngjalljes së tij. Por, eukaristia
është e lidhur gjithashtu edhe me një premtim për të ardhmen: “Nuk
do të pi më kësi fryti hardhie deri atë ditë kur, bashkë me ju, do të pi
një verë të re në Mbretërinë e Atit tim” (Mt 26, 29). Atëherë,
460

eukaristia është edhe parakallëzim i gostisë qiellore. Është një takim
me Krishtin, i cili do të na gëzojë me shfaqjen e tij të lavdishme (siç
edhe shprehet në këto fjalë simbolike: “bashkë me ju, do të pi një
verë të re”).
Gjoni Ungjilltar nuk flet për themelimin e eukaristisë në darkën e
fundit. Por, mësimin e tij mbi eukaristinë na e jep në atë fjalim të
bukur të Jezusit për bukën e jetës. Pas mrekullisë së shumëzimit të
bukës, Jezusi i nxiti dëgjuesit që e rrethonin për të kërkuar jo aq
bukën që kalon, por bukën që qëndron dhe që çon drejt jetës së
amshuar. Dhe vazhdoi duke u treguar se kjo bukë është trupi i tij, që
do të jepej për jetën e botës (Gjn 6, 51) dhe që çon drejt një bashkimi
më të ngushtë me të: “Kush ushqehet me trupin tim dhe pi gjakun
tim, ai mbetet në mua dhe unë në të.” (6, 56).
Dhe pas darkës së tij të fundit me apostujt, Jezusi u lau atyre këmbët.
Ky ishte një gjest që nuk i pëlqeu Pjetrit: “Zotëri, ti të m’i lash
këmbët? Nuk do të m’i lash këmbët kurrë e për këtë jetë!” (13, 6.8).
Por, Jezusi nguli këmbë: “Nëse nuk do të laj, nuk do të kesh pjesë me
mua” (13, 8). Sepse për t’u bashkuar me Jezusin, duhet ta pranosh
dashurinë e tij dhe dashuria e Jezusit është dashuri shërbëtori. Sepse
Ai nuk erdhi në botë për të qenë i shërbyer, por për të shërbyer (Mk
10, 45). Pak orë para se të dorëzohej për vdekje, Jezusi deshi të na
jepte këtë mësim të rëndësishëm: dashuria do të thotë shërbim.
Dashuria të bën shërbëtor për të tjerët. Prandaj, Jezusi këtë gjest e
lidhi me urdhrin: “Sikurse ju bëra unë juve, të bëni edhe ju.” (13, 15).
Ungjilltari vazhdon me bisedat e fundit të Jezusit para se të vdiste.
Tema kryesore e këtyre bisedave është dashuria. Dashuria që Jezusi e
dëftoi gjatë gjithë jetës së vet ndaj të varfërve dhe mëkatarëve, ndaj
fëmijëve dhe tagrambledhësve, ndaj Samaritanes dhe Magdalenës,
ndaj vejushës nga Naimi dhe centurionit, tani bëhet argumenti
kryesor i bisedave të fundit të tij, pasi ishte testamenti i tij për
nxënësit. Dashuria duhej të bëhej karakteristika e nxënësit të
Krishtit: “Nëse e doni njëri-tjetrin, të gjithë do t’ju njohin se jeni
nxënësit e mi” (13, 35).
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Jezusi e paraqet dashurinë si urdhrin e ri që po jepte: “Po ju jap një
urdhër të ri: Duajeni njëri-tjetrin! Sikurse unë ju desha ju, duajeni
edhe ju njëri-tjetrin!” (13, 34). “Ky është urdhri im: duajeni njëritjetrin sikurse unë ju desha juve!” (15, 12).
Pse ishte ky urdhër një urdhër i ri? Ky urdhër, në fakt, ishte mjaft i
njohur në Besëlidhjen e Vjetër. Në atë kohë, dashuria nuk ishte një
urdhër i ri. Ai që është i ri në këtë urdhër është kriteri i dashurisë:
“sikurse unë ju desha juve”. Atëherë pyesim: Si na ka dashur Krishti?
Çfarë të veçante ka pasur dashuria e Krishtit? Së pari, dashuria që
kishte Krishti e ka çuar atë në dorëzimin e plotë të vetvetes. Prandaj,
ai tha: “Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është: të
japë jetën për miqtë e vet” (15, 13). Së dyti, kjo dashuri e Krishtit e
bëri atë shërbëtor. Kur u lau këmbët apostujve dhe na tha që ta bëjmë
edhe ne këtë gjë, Ai deshi të na mësonte që dashuria e vërtetë nuk
ushtrohet me qëllim që të fitojmë diçka, por është një shërbim që
ushtrohet me zemërgjerësi. Së treti, dashuria e Krishtit është
shprehur në mënyrën më heroike kur Ai i fali edhe ata që e kishin
çuar për të vdekur mbi kryq. Kjo është faqja më e vështirë në tërë
Ungjillin: kur Jezusi na urdhëroi t’i falim armiqtë tanë (Mt 5, 43-48;
6, 14-15) dhe të pajtohemi me atë që ka diçka kundër nesh (Mt 5, 2324).
Dashuria është një thesar shumë i bukur. Por, sa është e bukur, aq
edhe është e vështirë!
C. PËR REFLEKTIM
Sakramenti i eukaristisë dhe urdhri i dashurisë nuk mund të ndahen
nga njëri-tjetri. Sepse eukaristia është sakramenti i bashkimit
vëllazëror i të gjithë atyre që janë thirrur për të njëjtën gosti.
Kur Jezusi u gjend në mesin e mijëra njerëzve në një vend të vetmuar
dhe u bë vonë, ai pati dhembshuri për popullin që ishte i uritur. Çka
të bënte? Apostujt i thanë: “Thuaju të shkojnë në fshatra e në
katunde të rrethinës e të blejnë diçka për të ngrënë.” Por, Jezusi u
tha: “Jepuni ju të hanë”. Pastaj, me pesë bukë dhe dy peshq, Jezusi
ushqeu të gjithë ata mijëra njerëz që e kishin ndjekur (Mk 6, 35-44).
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Kështu ndodh edhe në eukaristi. Jezusi ia jep Trupin e tij si ushqim
atyre që i afrohen. Por, në çdo eukaristi, të gjithë atyre që marrin
pjesë në këtë gosti, Jezusi u jep këtë urdhër: “Jepuni ju të hanë”. Me
fjalë të tjera, eukaristia është gostia që na ngarkon për t’iu afruar më
shumë atyre që kanë nevojë për dashurinë tonë. Nuk mund të
marrim pjesë në eukaristi dhe njëkohësisht t’i mbyllim veshët para
britmës së atyre që janë të shtypur ose të lënë pas dore. Mund të jenë
njerëz shumë afër nesh: njëri që jeton vetëm, ose njëri që ka nevojë
për një fjalë ngushëllimi. Ose mund të jenë larg nesh: njerëz që kanë
nevojë për një copë bukë ose pak oriz apo grosh dhe nuk kanë asgjë
për t’u dhënë fëmijëve të vet përveç lotëve që derdhen nga sytë e tyre.
Çdo njeri është i afërmi im.
Eukaristia është shkalla më e lartë e pranisë së Krishtit mes nesh.
Por, që kjo prani ta sjellë frytin e vet në ne, kërkohet që së pari të
bëhemi të afërt me një prani tjetër të Krishtit: prania e tij në fytyrat
dhe zemrat e vëllezërve apo motrave në nevojë, sepse “çkado bëtë për
njërin ndër këta vëllezër të mi më të vegjël, e bëtë për mua” (Mt 25,
40). Ai gjendet në atë që është i uritur ose i etur, i zhveshur, shtegtar,
i sëmurë, i burgosur. Kur u afrohemi këtyre dhe i ndihmojmë, atëherë
tregojmë se jemi me të vërtetë “i afërmi” i tyre. Ky është mësimi i
madh i asaj shëmbëlltyre të bukur të samaritanit të mirë, i cili iu
afrua atij që hajdutët e plaçkitën, e rrahën dhe veç sa e lanë gjallë.
Ndërsa samaritani e ndihmoi, pa marrë parasysh se tjetri ishte hebre,
atëherë “armik” i tij.
Krenaria jonë shpeshherë është pengesa më e madhe kundër
dashurisë: nuk duam t’i shërbejmë tjetrit, sepse themi: “A jam unë
shërbëtori i tij?”. Por, le të kujtohemi se Jezusi nuk pati frikë apo turp
të bëhej shërbëtori ynë. Të gjithë e kemi përjetuar dashurinë e
Krishtit shëlbues. Prandaj, le t’u shërbejmë me gjithë zemër atyre që
kanë nevojë për shërbimin tonë, që si Jezusi, edhe ne t’ua lajmë
këmbët vëllezërve tanë (Gjn 13, 14). Ose nuk duam të pajtohemi me
njërin që na ka fyer, sepse themi: “Nuk dua t’i lëshoj pe atij”. Por, le
të kujtohemi se Jezusi vazhdon duke na lëshuar pe neve çdo herë që
na i fal mëkatet. Të gjithë e kemi përjetuar faljen e Zotit. Prandaj, le
të falim edhe ne, që t’i përngjajmë Atit tonë qiellor, i cili “bën të lindë
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dielli i tij mbi të këqij e mbi të mirë e të bjerë shi për të drejtë e për të
padrejtë” (Mt 5, 45).
D. PËR DISKUTIM
1. “Bëjeni këtë në përkujtimin tim”. Si i kupton këto fjalë, d.m.th. si e
konsideron eukaristinë si përkujtim i Zotit?
2. “Nëse unë ju lava këmbët, duhet që edhe ju t’i lani këmbët njëritjetrit.” Çfarë domethënieje kanë këto fjalë për ty?
3. Pse dashuria është një urdhër i vështirë? Si mund ta zbatojmë më
me besnikëri?
X. FLIJOHET MBI KRYQ
A. TREGIM
Jetën e vet e filloi keq: në një stallë kafshësh. Gjithashtu, e mbaroi
keq: mbi një kryq. Dhe kryqi ishte shtrati i vdekjes së kriminelëve të
mëdhenj. Kishte arsye Pali kur tha se kryqi ishte “shkandull për
judenjtë” (1 Kor 1, 23).
Jezusi e filloi mbarështimin e vet pak pas atij të Gjon Pagëzuesit.
Gjoni filloi të predikonte në vitin e pesëmbëdhjetë të sundimit të
Tiberit Çezar (Lk 3, 1), që i bie në vitin 28 pas Krishtit. Prandaj, në të
njëjtin vit Jezusi e filloi mbarështimin e vet. Luka na thotë se “ishte
rreth tridhjetë vjeç” (3, 23).
Këtë mbarështim e filloi në Galile. Këtu, predikimi i tij, i shoqëruar
nga shumë mrekulli, po kishte shumë sukses. Pas pak caktoi disa
nxënës për ta përhapur të njëjtin mësim të tij (Mt 10, 5). Dhe këtu
Herodi dëgjoi për Jezusin dhe mendoi se ishte Gjon Pagëzuesi i
ngjallur (Mk 6, 14-16). Gjithashtu, shumë judenj gabuan, sepse
mendonin se Jezusi ishte mbreti i ardhshëm, i cili do t’i lironte nga
pushteti romak. Pasi kishte ushqyer më shumë se pesëmijë njerëz me
pesë bukë, ata deshën ta bënin mbret (Gjn 6, 15), por Jezusi u arratis.
Kështu mbaroi mbarështimi i tij në Galile.
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Por, gjatë kësaj kohe, sipas Gjonit ungjilltar, Ai udhëtoi katër herë
nga Galilea në Jerusalem. Bëri edhe një udhëtim drejt bregut të
Libanit (në rajonin e Tirit dhe të Sidonit) dhe pastaj në Çezare të
Filipit. Pikërisht në këtë vend, Ai ua bëri nxënësve atë pyetje të
rëndësishme: “Çka thonë njerëzit, kush jam unë? Po ju, kush thoni
se jam?”. Dhe Simon Pjetri iu përgjigj se ishte Mesia. Jezusi e pranoi
përgjigjen e Pjetrit: me të vërtetë ishte Mesia i parakallëzuar nga
profetët si mbret. Por, vazhdoi duke pohuar se ishte njëkohësisht
“Shërbëtori i Zotit” i parakallëzuar nga Isaia, ai shërbëtor që, edhe
pse i pafajshëm, i duhej të vuante dhe të vritej (Mk 8, 27-33).
Pastaj, Jezusi filloi udhëtimin e tij të fundit drejt Jerusalemit, ku u
tradhtua nga njëri prej nxënësve të ngushtë të tij, Juda. Atëherë e
kapën, e arrestuan dhe e dënuan për vdekje.
Në fjalimin e tij në ditën e Pesëdhjetores (Rrëshajët), Pjetri i tha
morisë së grumbulluar në Jerusalem: “Këtë, Jezusin, të tradhtuar
sipas vullnetit të caktuar dhe parapamjes së Hyjit, ju e kryqëzuat dhe
e vratë me duar të të pafeve” (Vap 2, 23). Dhe në një fjalim tjetër, në
tremin e Salominit, Pjetri tha: “Hyji i etërve tanë e lavdëroi
Shërbëtorin e vet, Jezusin, të cilin ju e dorëzuat në vdekje dhe i ratë
moh përpara Pilatit, kur ky kishte vendosur ta lirojë” (3, 13-15).
Të krishterët nuk kanë turp ta shpallin Zotin e tyre si Ai që e ka flijuar
jetën e vet mbi kryq!
B. DOKTRINË
Fakti se Jezusi ka pranuar mundimet dhe vdekjen tregojnë se Ai,
edhe pse pa asnjë mëkat, pranoi natyrën tonë njerëzore me të gjitha
pasojat e mëkatit (vuajtje dhe vdekje). Në vdekjen e tij, Ai u braktis
edhe nga i Ati (Mk 15, 34). Kjo tregon se Jezusi, edhe pse pa mëkat,
pranoi një vdekje si mëkatar. Dhe këtë fakt e pranoi me dëgjesë. Në
fakt, fjalët e tij të fundit ishin: “O Atë, në duart e tua po e dorëzoj
shpirtin tim!” (Lk 23, 46). Në Jezusin e kryqëzuar zbulohet gjendja e
njeriut mëkatar.
Por, njëkohësisht, vdekja e Jezusit na zbulon vetë Hyjin. Sepse në
këtë vdekje Hyji e dëftoi fuqinë e tij. Dobësia e njeriut në çastin e
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vdekjes së vet është shenjë jo vetëm se njeriu nuk mund të bëjë asgjë
përpara vdekjes, por edhe se askush nuk mund ta shpëtojë nga ajo
situatë. Është lënë krejtësisht vetëm. Jezusi e pranoi edhe këtë
situatë, nga e cila askush nuk mund ta shpëtonte. Dhe në atë situatë,
Jezusi, Qengji i pafajshëm, ishte përfaqësuesi i njerëzimit mëkatar
dhe pranoi vullnetarisht përuljet, shpifjet, vuajtjet dhe vetë vdekjen si
shprehje të mëkatit të njeriut.
Në jetën e tij publike, Jezusi u është kushtuar njerëzve, por u përball
me një opozitë të fortë, që e çoi në vdekje. Përgjegjësit për vdekjen e
Jezusit nuk ishin vetëm ata që e frushkulluan dhe kryqëzuan.
Përgjegjësia ishte e të gjithë mëkatarëve, të cilët parapëlqyen
errësirën në vend të dritës. Në këtë opozitë me të cilën u përball
Jezusi, mëkati u zbulua në mënyrën më të dukshme. Vërtet, ishte
mëkati shkaku i vdekjes së Qengjit të pafajshëm.
Prandaj, në këtë kuptim, vdekja e Krishtit ishte gjykimi i mëkatit;
megjithatë ky gjykim nuk ishte gjykim dënimi, por gjykim hiri. Vetëm
Jezusi mund ta zbulonte shkallën e mëkatit. Ai ka shpaguar për të,
kur padëgjesës së njeriut i është përgjigjur me dëgjesë; egoizmit i
është përgjigjur me dhurimin e vetvetes në dashuri. Prandaj, në
vdekjen e Jezusit, dashuria dhe mirësia e Hyjit janë zbuluar në
mënyrën më të qartë. Nëpërmjet Jezusit, Hyji ka përtërirë ftesën e tij
drejtuar njeriut, të cilin Ai do që ta shpëtojë. Në të u krye paqja mes
njeriut dhe Hyjit dhe mes vetë njerëzve.
Nga kjo mund të arrijmë në përfundimin se qëllimi i vdekjes së
Jezusit nuk ishte vetë vdekja, por jeta. Në vdekjen e tij u dëftua qartë
se vetëm Hyji mund të japë shpëtim dhe jetë. Jezusi i kryqëzuar është
shenja më e shkëlqyeshme e Hyjit që i afrohet njeriut për ta shpëtuar.
Dashuria e përsosur ngadhënjeu mbi fuqitë e së keqes. Mund të
arrijmë gjithashtu në përfundimin se mbi kryq është zbuluar fati i
njeriut. Njeriu është thirrur të marrë pjesë në veprën shëlbuese të
Jezusit. Në vdekjen e Jezusit, Mbretëria e Hyjit është themeluar një
herë e përgjithmonë. Shëlbimi ynë është kryer në saje të vdekjes së
Krishtit. Por, vepra shëlbuese e Jezusit është rruga nga e cila duhet të
kalojmë që të mund t’i përgjigjemi personalisht kësaj vepre të Jezusit.
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Cilat ishin pasojat e vdekjes shëlbuese të Krishtit?
Së pari, vdekja e Jezusit solli ngadhënjim mbi mëkatin. Jezusi shpalli
faljen e mëkateve (Mk 2, 5). Në sajë të kësaj faljeje, mëkatari mund t’i
afrohet përsëri Hyjit si Atë. Shën Pali ka theksuar paqen e fituar nga
Krishti, i cili na ka pajtuar me Hyjin (Gal 6, 16). Kjo paqe do të thotë
shpëtim dhe shenjtëri (Rom 5, 1). Tani jemi pajtuar me Hyjin në saje
të vdekjes së Jezu Krishtit (2 Kor 5, 18-19).
Së dyti, vdekja e Jezusit solli ngadhënjim mbi vdekjen. Realiteti i
vdekjes nuk u shkatërrua, por u shkatërrua lidhja e saj me mëkatin.
Nëpërmjet Krishtit, njeriu gëzon një përvojë të re të vdekjes: për të
tani vdekja do të thotë fitim i plotësisë së jetës. Prandaj, edhe pse
mëkati dhe vdekja ekzistojnë ende, nëpërmjet vdekjes së Jezusit,
njeriu, përpara vdekjes dhe mëkatit, mund të marrë një qëndrim që
nuk ishte aspak i mundshëm më parë: një qëndrim feje, shprese dhe
dashurie. Nuk mund ta shmangë vdekjen si realitet, por mund ta
shmangë si fuqi. Dhe, në saje të Krishtit, mund ta pranojë vuajtjen
dhe vdekjen në mënyrë që të mund të kenë për të një vlerë shëlbuese.
Së treti, vdekja e Jezusit solli ngadhënjim mbi djallin. Satani deshi ta
vendoste Jezusin nën pushtetin e tij. Filloi me tundimet në
shkretëtirë, deri kur Jezusi u dënua për vdekje. Satani u mposht. Dhe
megjithëse ai e ushtron ende pushtetin e tij dhe mashtron, njeriu që
beson në Krishtin nuk duhet të ketë frikë nga Satani.
Së fundi, vdekja e Jezusit solli ngadhënjim mbi ligjin. Shën Pali
këmbëngul se Krishti na ka çliruar nga ligji. Ligji, në vetvete, ishte i
shenjtë dhe i drejtë (Rom 7, 12). Por, ishte njëkohësisht rast mëkati.
Së pari, sepse u bë rast që njeriu, në krenarinë e vet, të vihet kundër
vullnetit të Hyjit (Rom 7, 8-11). Së dyti, sepse ia kishte mbushur
mendjen njeriut se ai mund ta fitonte shpëtimin përmes aftësive të
veta, sepse kishte zbatuar ligjin (Gal 2, 15-21). Prandaj, kur themi se
Jezusi na ka çliruar nga ligji, kjo nuk do të thotë se njeriu atëherë
mund të bëjë çka të dojë. Por, tani, në vend të lidhjes me letrën dhe
ligjin, ne kemi lidhjen me personin e Jezu Krishtit. Liria që na ka
fituar Jezusi nuk do të thotë liri për të bërë çka të duam, por liri për
të dashur.
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C. PËR REFLEKTIM
Shkrimtarët e Besëlidhjes së Re dhe veçanërisht Shën Pali dhe Shën
Gjoni, në mënyrën se si e kanë paraqitur misterin e shëlbimit, kanë
theksuar se vetë Hyji e mori nismën në këtë vepër. Ishte Ai që na ka
caktuar në Birin e vet para krijimit të botës (Ef 1, 4) dhe e dërgoi
Birin që të na japë jetën e pasosur (Gjn 3, 16).
Besëlidhja e Re, me këmbëngulje, flet për dëgjesën e Krishtit, që e çoi
për ta flijuar vetveten në kryq. Letra drejtuar Hebrenjve flet për
hyrjen e Birit në botë si vepër dëgjese ndaj Atit: “Duke hyrë në botë,
thotë:..... ‘Ja, po vij.... për ta kryer, o Hyj, vullnetin tënd!’” (10, 9).
Dhe Ungjijtë e paraqesin tërë jetën e Krishtit si zbatim i vullnetit të
Atit: “Ushqimi im është të zbatoj vullnetin e atij që më dërgoi, ta
kryej veprën e tij” (Gjn 4, 34). Kjo dëgjesë e Jezusit arriti kulmin në
mundimet e tij, që filloi me lutjen e tij në kopshtin e Gjetsemanit: “Le
të bëhet jo si dua unë, por si do ti” (Mt 26, 39).
Kjo dëgjesë ishte gjithashtu dashuri heroike, sepse “Dashuria më e
madhe që ndokush mund të tregojë është: të japë jetën për miqtë e
vet” (Gjn 15, 13). Pasi na ka dashur, Ai, që ishte i pasur, u bë i varfër
për shkakun tonë, që ne të pasurohemi (2 Kor 8, 9). Kjo varfëri
shprehet në shumë shkallë. Filloi kur Ai e mohoi vetveten dhe u bë
njeri; u shpreh mbi të gjitha në dëgjesën e tij deri në vdekjen mbi
kryq (Fil 2, 5-8). Kjo dëgjesë e Jezusit është zbulimi i dashurisë së
pakufi të Hyjit (Gjn 3, 17; Rom 5, 1-11).
Jezusi, krejt i pafajshëm, u bë viktimë e mëkatit. Tragjedia më e
madhe në tërë historinë njerëzore ishte kur populli vendosi që të
lirohej Baraba, ndërsa kërkoi vdekjen e Jezusit. Dhe njeriu e përsërit
këtë gabim çdo herë që në jetën e vet zgjedh errësirën në vend të
dritës.
Por, nga kryqi Jezusi vazhdon duke përtërirë ftesën e tij: “Ejani tek
unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë e unë do t’ju
çlodh” (Mt 11, 28). Ai vazhdon duke na ftuar ta ndjekim, të bindur se
Ai është rruga jonë, të forcuar nga dashuria jonë për të, i cili na dha
gjithçka, madje edhe vetë jetën e tij, si edhe të vendosur se duam të
rrimë gjithmonë me të. Ai vazhdon duke na dhënë zemër. Kur po
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shkonte drejt vdekjes, Ai u tha apostujve: “Mos u trembni – unë e
munda botën!” (Gjn 16, 33).
D. PËR DISKUTIM
1. Duke pasur parasysh mundimet dhe vdekjen e Jezusit, si duhet t’i
konsiderojë besimtari vuajtjet në jetën e vet dhe vetë vdekjen?
2. Mbi kryq, Jezusi është dëftuar si një njeri krejt i lirë. A e ndan edhe
ti këtë mendim? Pse?
3. Krishti vdiq. Por, e Premtja e Madhe vazhdon ende. Jezusi vuan
ende në të “vegjlit” e tij. Ku e sheh vazhdimin e së Premtes së Madhe
në botën e sotme?
XI. NGADHËNJYES MBI VDEKJEN
A. TREGIM
Pali Apostull ishte në njërin prej udhëtimeve të tij misionare. Ndër
qytetet që vizitoi, ka qenë edhe ai i Athinës, një qytet me një traditë të
lashtë dhe të fortë urtie dhe mësimi. Pali mbeti shumë i habitur kur
pa se si ky qytet ishte mbushur me idhuj. Filloi të diskutonte si me
hebrenjtë, edhe me grekët. Disa grekë, Epikurenjtë dhe Stoikët (që
ishin dy shkolla filozofike greke), diskutonin me të. Disa prej tyre
mendonin se ishte ndonjë lajmëtar i hyjnive të huaja, “sepse
predikonte Jezusin dhe ngjalljen nga vdekja” (Vap 17, 18). Prandaj, e
morën me vete në Areopag, që ishte vendi ku takohej këshilli i atij
qyteti dhe i thanë: “A mund ta dimë cili është ky mësim i ri që ti po e
mëson? Sepse po na i mbush veshët me disa gjëra të çuditshme.
Dëshirojmë ta dimë për çka është fjala!” (17, 19-20).
Në Areopag, Pali bëri një fjalim që patjetër tërhoqi vëmendjen e
dëgjuesve, të cilët ishin pa dyshim njerëz shumë të kulturuar. Por,
arriti një çast kur dëgjuesit nuk duronin dot më ta dëgjonin Palin,
pikërisht në atë çast kur tha se Hyji e ngjalli Jezu Krishtin nga vdekja:
“Kur dëgjuan ‘Të ngjallurit e të vdekurve’, disa e përqeshën e disa të
tjerë i thanë: ‘Në lidhje me këtë do të të dëgjojmë një herë tjetër!’”
(17, 32).
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Për grekët e asaj kohe, ideja e ngjalljes së trupit ishte një ide jo vetëm
pa kuptim, por edhe qesharake. Veçanërisht nën ndikimin e filozofisë
së Platonit, ata e çmonin trupin si diçka të ulët, madje si burgun e
shpirtit. Me anë të vdekjes, shpirti lirohej nga trupi, i cili e mbante si
skllav brenda vetes. Pra, si mund të besonin që një kufomë të
ngjallet? Ndoshta Pali do të kishte pasur më shumë fat me athinasit
po të kishte vazhduar të fliste për Hyjin, pa e përmendur fare
ngjalljen e Jezu Krishtit. Por, si është e mundur të flasësh për Hyjin
pa folur për Birin e tij që u bë njeri? Dhe si është e mundur të flasësh
për Jezu Krishtin pa folur për ngjalljen e tij?
Pa ngjalljen, e tërë jeta dhe mesazhi i Krishtit nuk do të ishin një lajm
i mirë, por një tragjedi e madhe.
B. DOKTRINË
Një nga tekstet më të vjetra dhe më i rëndësishmi, që flet për
ngjalljen e Krishtit, është ai që gjendet në 1 Kor 15, 1-17. Këtu Shën
Pali flet për ngjalljen e Krishtit si themelin e besimit në ngjalljen
tonë. Si parim, ai përdor një formulë tradicionale: “Krishti vdiq për
mëkatet tona sikurse e paralajmëroi Shkrimi i i Shenjtë. Qe varrosur
e në të tretën ditë u ngjall së vdekuri, si u tha në Shkrimin e e
Shenjtë. Iu duk Kefës e pastaj të dymbëdhjetëve” (rr. 3-5). Kjo ishte
një formulë e bashkësisë së krishterë në Palestinë, në vitet 35-40 dhe
tregon shpalljen e ngjalljes së Krishtit nga të krishterët e parë. Edhe
më parë, dukjet e Krishtit paraqiteshin si bazë për besimin në
ngjalljen e tij.
Në Ungjijtë sinoptikë (Mateu, Marku dhe Luka), ngjallja shpallet
sipas një skeme: varri i zbrazët, dukjet dhe ngjitja në qiell. Tregimi
më i vjetër është ai i Markut. Gratë gjejnë varrin e zbrazët dhe një i ri,
i veshur me petk të bardhë, u thotë se Jezusi është i gjallë dhe do të
shkojë para nxënësve në Galile (16, 4-6). Mateu (28, 17) na thotë se
kur iu duk nxënësve në Galile, këta “e adhuruan, por disa dyshuan”.
Edhe vetë dukja nuk arrin ta detyrojë njeriun të besojë. Por, Jezusi i
ngjallur i cakton që t’i mësojnë të gjithë popujt. Luka përmend një
dukje tjetër, atë nxënësve të Emausit. Kur këta u kthyen në
Jerusalem, apostujt i pritën me këto fjalë: “Me të vërtetë u ngjall
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Zotëria dhe iu dëftua Simonit!” (24, 34). Kjo formulë tradicionale
gjendet edhe në 1 Kor 15, 5 dhe Mk 16, 7. Pastaj, Luka ua përmend
dukjen nxënësve, të cilët “mendonin se po shihnin ndonjë shpirt”
(24, 37). Por, pastaj shohin shenjat e gozhdëve te duart dhe këmbët, e
prekin që të vërejnë se është mish dhe gjak dhe i japin të hajë.
Në Ungjillin sipas Gjonit, edhe vetë vdekja e Jezusit vlerësohet si
lavdia e tij (Krh 12, 23-32). Ungjilli përmend tri tregime për ngjalljen:
gjetja e varrit të zbrazët (20, 1-18), dukja apostujve në mungesën e
Tomës (19-23) dhe dukja e Tomës (24-29). Është Maria ajo që vuri re
se varri ishte i zbrazët: nuk i ra ndërmend se Jezusi ishte ngjallur.
Prandaj, varri i zbrazët përmendet në të katër ungjijtë, si edhe në
fjalimin e Pjetrit në ditën e Pesëdhjetores (Rrëshajat), ku thuhet se
“nuk qe lënë në nëntokë, as trupi i tij nuk e provoi kalbëzimin” (Vap
2, 30-32). Por, varri i zbrazët, në vetvete, nuk është provë e ngjalljes.
Në të vërtetë, fakti që varri ishte i zbrazët shkaktoi habi, frikë dhe
zhgënjim, por jo fe (Krh Mk 16, 8). Vetëm paraqitjet e Krishtit të
ngjallur bënë që nxënësit ta kuptonin se varri ishte i zbrazët, sepse
Krishti ishte ngjallur. Vetëm Gjoni, nxënësi i dashur, e vlerësoi varrin
e zbrazët si “shenjë” për besimin në ngjallje. Prandaj, lexojmë se
Gjoni “që mbërriti i pari te varri, pa e besoi” (Gjn 20, 8).
Mund të vërejmë, atëherë, rëndësinë e paraqitjeve të Zotit të ngjallur.
Shën Pali përmend shumë dëshmitarë të ngjalljes: “Iu duk Kefës e
pastaj të dymbëdhjetëve. Pastaj, iu duk vëllezërve që ishin së bashku
më shumë se pesëqind vetë, prej të cilëve shumica janë ende gjallë e
disa kanë vdekur. Pastaj, iu dëftua Jakobit e mandej të gjithë
apostujve. Më së fundi m’u dëftua edhe mua, dështakut” (1 Kor 15, 58).
Nga tregimet mbi paraqitjet e Zotit mund të nxjerrim disa pika
shumë të rëndësishme. Dhe së pari, nisma vjen gjithmonë nga Zoti i
ngjallur: nxënësit nuk kanë menduar kurrë se dukjet e kishin burimin
nga ata vetë. Janë të nxitur të pranojnë se Zoti i ngjallur është vetë
Jezusi i Nazaretit. Atëherë, kuptojnë se kanë një mision që duhet ta
zbatojnë: të shpallin se Zoti u ngjall së vdekuri. Zoti i ngjallur nuk
kufizohet nga hapësira ose koha. Duket kur të dojë dhe kalon edhe
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nëpër dyert e mbyllura. Por, nuk është fantazmë, prandaj u dëfton
shenjat e gozhdëve, i lejon ta prekin, ha me ta etj.
Kemi thënë se Gjoni ungjilltar vëren se lartësimi i Krishtit e kishte
fillimin mbi kryq. Mirëpo, kryqi nuk është lartësimi i plotë i Krishtit,
por vetëm fillimi i një procesi që do të mbarojë me ngjalljen e tij në
qiell. Hajdutit që i tha: “Të të bjerë ndër mend për mua, o Jezus, kur
të arrish në Mbretërinë tënde”, Jezusi i përgjigjet: “Për të vërtetë po
të them: sot do të jesh me mua në parajsë” (Lk 23, 42-43). Dhe
nxënësve të Emausit u tha: “A nuk u desh që Mesia t’i pësojë të gjitha
e kështu të hyjë në lavdinë e vet?” (Lk 24, 26).
Ngjitja e Krishtit në qiell është lartësimi ose lavdia qiellore e Krishtit
të ngjallur, i cili doli nga varri dhe u ngjit tek Ati, ku qëndron “mbi
çdo Principatë, Pushtet, Fuqi, Zotërim dhe mbi çdo emër që mund të
përmendet jo vetëm në këtë, por edhe në botën e ardhshme” (Ef 1,
21). Sipas shumë teksteve të Besëlidhjes së Re, ngjitja e Jezusit në
qiell do të thotë se Krishti mbretëron me fuqinë dhe pushtetin e Atit,
domethënë ka të njëjtin pushtet me Atin. Ai u lartësua, sepse i qe
dhënë një emër që është mbi çdo emër. Është Zoti i gjithçkaje dhe i të
gjithëve.
C. PËR REFLEKTIM
Besëlidhja e Re nuk e shkëput kurrë ngjalljen e Jezusit nga mundimet
dhe vdekja e tij. Vdekja dhe ngjallja përbëjnë një mister vetëm të
shpëtimit. Shën Pali thotë se ai shpall Krishtin e kryqëzuar (1 Kor 1,
23). Por, ishte dashur që Ai të ngjallet, në mënyrë që vdekja e tij të
shpallet si ngjallje shëlbuese. Është ngjallja ajo që i jep kuptim
vdekjes së Jezusit.
Dhe pasi foli për dëgjesën e Krishtit deri në vdekjen mbi kryq,
apostulli vazhdon: “Prandaj edhe Hyji e lartësoi tesve. ” (Fil 2, 8-11).
Letra drejtuar Hebrenjve përmend hyrjen e Jezusit në Shenjtëroren e
Shenjtëroreve, ku Ai qëndron përgjithmonë në të djathtën e Atit (10,
12; 12, 2), i kurorëzuar me lavdi e nder (2, 7.10). Është Kryeprifti që
në qiell gjithmonë ndërmjetëson për ne (10, 21; 7, 25).
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Etërit e Kishës, duke theksuar vlerën shëlbuese të kryqit, e paraqesin
kryqin të lidhur me lavdinë e Krishtit. Lidhja mes vdekjes dhe
ngjalljes së Krishtit shprehet edhe në liturgji. Në liturgjinë e së
Premtes së Madhe thuhet: “Adhurojmë, o Zot, kryqin tënd, nderojmë,
lartësojmë dhe lavdërojmë ngjalljen tënde të shenjtë”. Dhe në
liturgjinë e Vigjiljes së Pashkëve thuhet: “Kjo është nata në të cilën
Krishti, duke i këputur prangat e vdekjes, doli ngadhënjyes nga
varri.... O mëkat njëmend i domosdoshëm i Adamit, që u shleve me
vdekjen e Krishtit! O i lumi faj, që meritove të kishe një Shëlbues të
tillë dhe aq të madh!”.
Në saje të ngjalljes së Krishtit, u vendos një marrëdhënie e re mes Atij
dhe nxënësve të vet. Këta i quan “vëllezër”. Në fakt, kur iu paraqit
grave, u tha: “Shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi” (Mt 28, 10). Ati i tij
u bë edhe Ati i tyre. Në fakt, Maria Magdalenës i tha: “Shko te
vëllezërit e mi e thuaju: Po ngjitem tek Ati im e Ati juaj, tek Hyji im e
Hyji juaj” (Gjn 20,17). Dhe Krishti i ngjallur i uron paqe të gjithë
atyre që Ai takon, ndërsa apostujve u jep pushtet t’i falin mëkatet
(Gjn 20, 22).
D. PËR DISKUTIM
1. “Mos e kërkoni ndër të vdekur”. Ashtu u tha engjëlli grave që kishin
shkuar për ta lyer kufomën e Jezusit. Në cilat raste ne e kërkojmë
gabimisht Krishtin “ndër të vdekur”? Ku takohemi me Krishtin e
ngjallur?
2. Ngjallja e Krishtit është “lajmi i mirë” që Kisha e ka shpallur
gjithmonë. A mendon se ajo e ka ende vlerën e një lajmi të mirë për
njeriun e sotëm?
3. Përvoja e Krishtit të ngjallur i ndryshoi krejtësisht apostujt, të cilët
më parë ishin të sunduar nga frika, pesimizmi, mosbesimi. A mendon
se besimi në ngjalljen e Krishtit bën efekt në jetën tënde?
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XII. PYESIM EDHE NJË HERË: “KUSH ËSHTË KY?”
A. TREGIM
Sigurisht, në jetën tonë kemi kaluar nëpër përvoja apo situata që nuk
i kemi kuptuar ose që mendonim se i kishim kuptuar, ndërsa në fakt i
kishim kuptuar keq. Kalon koha, përballemi me përvoja apo situata të
reja që na ndriçojnë mbi të kaluarën tonë dhe themi: “Ah! Pra, për
këtë arsye ka ndodhur kjo....” ose “Ja, pra, pse ai kishte folur
kështu....” ose “Atëherë, për këtë arsye ishin sjellë ashtu ”
Kështu ka ndodhur edhe me Marinë dhe apostujt. Le të marrim
shembullin e Marisë. Kur ajo, bashkë me Jozefin, e paraqiti Jezusin
në tempull, Simoni i vjetër foli për foshnjën si shpëtimi, drita dhe
lavdia e popujve. Por, thuhet se “prindërit e tij çuditeshin për sa
thuhej për të” (Lk 2, 33). Dhe kur e gjetën Jezusin në tempull, pasi e
kishin kërkuar për tre ditë, Jezusi u tha: “Po, pse më kërkuat? A nuk e
dinit se më duhet të merrem me punët e Atit tim?”. Por, thuhet se ata
nuk kuptuan çka deshi t’u thotë (Lk 2, 49-50).
Të njëjtën gjë mund të themi edhe për sa u përket apostujve. Edhe
pse Pjetri, për shembull, e kishte shpallur Jezusin si Mesi (Mk 8, 29),
megjithatë nuk i pranoi fjalët e Jezusit kur pastaj paralajmëroi
mundimet dhe vdekjen e tij (Mk 8, 31-32). Dhe e dimë se në fakt të
gjithë u befasuan kur e panë Jezusin të arrestuar dhe të dënuar për
vdekje.
Por, takimet e tyre me Zotin e ngjallur ua hapën mendjet. Atëherë,
tani mund ta kuptonin pse Jezusi kishte paralajmëruar mundimet e
tij dhe pse u dorëzua për vdekje. Dhe të ndriçuar nga Shpirti Shenjt
mund të kuptonin më shumë se kush ishte Jezusi dhe atëherë mund
ta shpallnin si Birin e Hyjit që u bë njeri për ne.
B. DOKTRINË
Ungjilltarët ishin të interesuar mbi të gjitha për t’iu përgjigjur
pyetjes: “Çka bëri Jezusi?” Por, përgjigjja e kësaj pyetjeje i çonte
domosdoshmërisht te një pyetje tjetër: “Kush ishte Jezusi?”. Dhe

474

përgjigjja e tyre ndaj kësaj pyetjeje ishte e qartë: Jezusi ishte me të
vërtetë njeri, por ishte gjithashtu edhe Biri i Hyjit.
Ungjijtë na tregojnë haptas tiparet njerëzore të Jezusit: flinte (Mk 4,
38), kishte uri (Mt 21, 18) etj. Na tregojnë edhe aspekte të ndryshme
të ndjeshmërisë së tij: kishte dhembshuri për popullin (Mk 6, 34),
pikëllohej (Mk 3, 5), zemërohej (Mt 21, 12) dhe gëzohej (Lk 10, 21).
Në kopshtin e Gjetsemanit filloi të trishtohej e të ngushtohej dhe tha:
“Shpirtin ma kaploi një trishtim që çon në vdekje. Qëndroni këtu dhe
rrini zgjuar me mua!” (Mt 26, 37-38).
Herezitë e para kundër fesë së krishterë quheshin Doketë. Ato
shpallnin se natyra njerëzore e Jezusit ishte vetëm “dukje”. Në
Krishtin, vetëm natyra hyjnore ishte një e vërtetë. Kjo doktrinë u
dënua menjëherë, veçanërisht në Ungjillin e Gjonit, kur pohon: “Fjala
u bë mish” (Gjn 1, 4). Megjithëse Gjoni është ungjilltar, në shkallën
më të lartë të natyrës hyjnore të Jezusit, ai vë shumë në dukje edhe
natyrën njerëzore të tij. Jezusi lodhej dhe ishte i etur (4, 6), kishte
miq (11, 5) dhe një nxënës më të dashur (Gjn 13, 23); qau, “u
turbullua”, është ai që ndihmon klientin të rritet në pjekuri dhe ishte
“i tronditur” përpara varrit të Lazrit (Gjn 11, 33-38); ishte “i
tronditur” edhe kur po afrohej vdekja e tij (Gjn 12, 27; 13,21).
Por, mësimi dhe sjellja e Jezusit na tregojnë qartë gjithashtu se Ai e
dëftoi vetveten me të vërtetë si Birin e Hyjit. Edhe pse ngulte këmbë
se duhet të pranojmë dinjitetin tonë si bij të Hyjit, Jezusi ka treguar
qartë se Ai është Biri i Hyjit në mënyrë krejt të ndryshme. Dhe
megjithëse na mësoi të lutemi: “Ati ynë që je në qiell” (Mt 6, 9), Ai
vetë nuk ka përdorur kurrë fjalët “Ati ynë” në mënyrë që këto fjalë të
përfshijnë atë vetë dhe ne, por ka thënë gjithmonë ose “Ati im” ose
“Ati juaj”. Ai është Biri i Hyjit, jo në të njëjtën mënyrë siç jemi ne bij
të Hyjit, por në mënyrë krejt të veçantë, duke qenë Biri natyror i
Hyjit. Prandaj është vetëm Biri Ai që mund ta njohë Atin: “Askush
s’mund ta njohë Birin përveç Atit dhe askush s’mund ta njohë Atin,
përveç Birit e përveç atij kujt do Biri t’ia zbulojë” (Mt 11, 27).
Deklarata se vetëm Ati e njeh Birin dhe vetëm Biri e njeh Atin, tregon
se të dy janë në të njëjtin nivel.
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Shën Pali në shumë tekste e paraqet Jezusin si atë që ekzistonte nga
amshimi dhe është hyjnor. Është Ai nëpër të cilin gjithçka u krijua (1
Kor 8, 6; Kol 1, 15-21). Është Ai i cili, edhe pse është Hyj, “ia mohoi
vetvetes” dhe u bë njeri (Fil 2, 6-7). Është Biri i Hyjit, i dërguar nga i
Ati në natyrën njerëzore, u dënua për vdekje, u lartësua dhe do të vijë
përsëri (Rom 5, 10; 8, 32; 1 Kor 1, 9; 1 Sel 1, 10).
Tashmë, në fillimin e Ungjillit të tij, Shën Gjoni thekson se Fjala ishte
nga amshimi dhe ishte Hyj (Gjn 1, 1). Është Ai nëpër të cilin u bë
gjithçka (Gjn 1, 3). Rreshti: “Fjala u bë njeri dhe banoi ndër ne” (Gjn
1, 14) dëshmon përvuajturinë e Fjalës, që u bë njeri (por, fjala që
përdor Ungjilltari është mish, një fjalë që shpreh edhe më shumë
dobësinë e natyrës njerëzore), ndërsa ka mbetur Hyj, plot me hir dhe
me të vërtetë (Gjn 1, 16).
Misteri i Krishtit nuk gjendet në faktin se është Hyj, ose në faktin se
është njeri, por pikërisht në faktin se është Hyj-njeri. Ky është misteri
që ka qenë argument i shumë mosmarrëveshjeve në shekujt e parë të
Kishës, me rrezikun se nganjëherë theksohej natyra hyjnore në dëm
të natyrës njerëzore ose anasjelltas. Ky ishte gjithashtu argumenti i
Koncilëve të parë Ekumenikë, deri në Koncilin e Kalçedonisë, në vitin
451 pas Krishtit, që arriti në një formulë dogmatike të qartë e cila
shpreh shumë mirë se në çfarë kuptimi te Krishti kemi një dualitet
(dy natyra) dhe njëkohësisht një unitet (një person): misteri i
ashtuquajtur “bashkimi ipostatik” (domethënë bashkimi i të dyja
natyrave në një person).
Bashkimi i të dyja natyrave u shtjellua nga Koncili i Kalçedonisë me
shprehjet: pa përzierje, pa ndryshim, pa përçarje, pa ndarje.
Dy shprehjet e para (pa përzierje, pa ndryshim) përshkruajnë
integritetin e dy natyrave (kundër atyre që mohonin se Jezusi ishte
përsosmërisht njeri). Dy shprehje të tjera (pa përçarje, pa ndarje)
përshkruajnë njësinë e personit (kundër Nestorit, i cili thoshte se
Jezusi ishte dy persona).
Prandaj në “Besojmë” shpallim besimin tonë në Krishtin me këto
fjalë:
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Besoj në një Zot të vetëm, Jezu Krishtin, një të vetmin Birin e Hyjit,
të lindur prej Atit para të gjithë shekujve.
Hyj prej Hyjit, Dritë prej Dritës, Hyji i vërtetë prej Hyjit të vërtetë.
I lindur, jo i krijuar, i njëqenshëm me Atin:
nëpërmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet.
Ai për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit.
E u mishërua për virtyt të Shpirtit Shenjt,
prej Virgjërës Mari, e u bë njeri.
C. PËR REFLEKTIM
Sa shumë filma janë prodhuar për Jezu Krishtin në këto 60 vjetët e
fundit! Në vitet 60 flitej për të ashtuquajturin Jesus Revolution
(Revolucioni i Jezusit), që përfshinte lëvizje si Jesus Freaks, Street
Christians, Jesus People, Straight People etj. Por, Jezusi nuk është
një gjë e çmueshme që vendoset në vitrinë për t’u kënaqur duke e
shikuar. Jezusi është personi model për të gjithë ata që besojnë
në të. Është model për ne. Si?
a. Në qëndrimin tonë ndaj Hyjit. Hyji është zbuluar në Jezu
Krishtin. Krishti na e ka dëftuar Hyjin si Atë plot mëshirë, gjithmonë
të gatshëm të pranojë përsëri atë që është ndarë nga Ai (shëmbëlltyra
e djalit të humbur). Dhe Jezusi e kushtoi vetveten për të zbatuar
vullnetin e Atit. Ky ishte shkaku i gëzimit të tij. Lutja e tij ishte
shprehje e përvojës së tij të brendshme, sepse i Ati ishte me të. Dhe
neve na ka mësuar të lutemi: “U bëftë vullnesa jote”. Na ka mësuar si
të qëndrojmë të bashkuar me të si shermendet me hardhinë, që të
mund të japim fryt.
b. Në qëndrimin tonë ndaj njerëzve. Jezusi ka treguar dinjitetin
e njeriut, të krijuar në përngjasimin e Hyjit. Çdo njeri, kushdo qoftë,
ka të drejtë për dashurinë tënde: “Duaje të afërmin tënd porsi
vetveten”. Çdo njeri është i afërmi yt, edhe i huaji, edhe armiku. Për
Jezusin, i afërmi nuk është njeriu abstrakt, por njeriu konkret:
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mësuesi i ligjit, i verbri, i paralizuari, kurorëshkelësja, samaritania,
fëmija, hajduti, vejusha, i varfri...
c. Në qëndrimin tonë ndaj botës. Jezusi fjalën “bota” e
interpretoi nganjëherë si bota që është armiku i së vërtetës: “Nëse
bota ju urren, dini se para jush më urreu mua” (Gjn 15, 18). Por, është
bota e dashur nga Hyji. Pikërisht sepse Hyji e ka dashur, ka dërguar
Birin e vet për ta shpëtuar (Gjn 3, 16). Jezusi do që në shoqëri të jemi
si tharmi që e fryn brumin, si kripa që i jep shije ushqimit, si drita që
largon errësirën dhe zbulon të vërtetën. Ai na dha parimet që janë
themeli për përtëritjen e vërtetë dhe rrënjësore të shoqërisë.
d. Në qëndrimin tonë ndaj jetës. Jeta është e bukur, kur
kuptojmë se është mision, shërbim. Jezusi lindi që të vdesë dhe vdiq
që të jetojë dhe që t’u japë jetën të tjerëve. Krejt i vetëdijshëm për
misionin dhe shërbimin e vet, Jezusi qortoi ngurtësinë e ligjit të
farisenjve dhe u tha se e shtuna është për njeriun dhe jo njeriu për të
shtunën (Mk 2, 27). Ai e lavdëroi shërbimin e së vërtetës, që na bën të
lirë (Gjn 8, 32). Për këtë arsye, e lavdëroi Gjon Pagëzuesin, që nuk
ishte kallam i luhatur nga era dhe nuk pati frikë ta qortonte Herodin.
Jezusi na mësoi se rrënjët e së keqes gjenden në zemrën e njeriut, kur
kjo nuk është e drejtuar ndaj të vërtetës. Për sa i përket vuajtjes,
Jezusi na tregoi se kjo nuk është ndëshkim nga Zoti. Por, njeriu nuk
duhet të mbetet pasiv përpara vuajtjes. Është i detyruar të
angazhohet për ta lehtësuar vuajtjen e të tjerëve dhe padrejtësinë që
bën viktima njerëzit e pambrojtur.
Ky ishte revolucioni i dashurisë që solli ardhja e Jezusit në mesin
tonë!
D. PËR DISKUTIM
1. Si mund ta shohim Jezusin si model lirie?
2. Njeriu deshi (dhe ende do) të bëhej hyj. Hyji u bë njeri. Çfarë
kuptimi ka për ty ky kundërshtim?
3. Koncili II i Vatikanit tha: “Zoti Jezus është qëllimi i historisë
njerëzore”. Si i kupton këto fjalë?
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Edukimi nuk është thjesht informim, por
formim
Intervistë për revistën EDUKIMI
1. Prej kohëve të lindjes së Krishterimit Bibla është bërë pika e
referimit për kulturën e një pjese të madhe të popullsisë së botës.
Çfarë nuk ka ndryshuar në këtë kulturë gjatë shekujve dhe çfarë
ka ndryshuar?
Gjatë shekujve janë ndryshuar shumë mendime, filozofi, kultura.
Janë ndryshuar gjithashtu përcaktimet e njeriut. Në filozofinë e
Platonit dhe të Aristotelit njeriu ishte përkufizuar si qenie e
arsyeshme dhe sociale; në atë të Agostinit dhe të Tomës nga Akuino
ishte përkufizuar si qenie morale dhe fetare; në filozofinë e Marksit
ishte përkufizuar si qenie prodhuese dhe punëtore; në kulturën e
sotme mund të përkufizohet si qenie zbavitëse dhe konsumuese.
Mënyra se si arsyeton dhe si sillet njeriu mund të ndryshohet gjatë
kohërave. Por thelbësisht njeriu mbetet i njëjtë. Natyra dhe dinjiteti i
njeriut janë të pandryshueshëm dhe të pazëvendësueshëm.
2. Nga historia dimë që fillimisht institucionet fetare ishin edhe
institucionet shkollore. Me kalimin e kohës shkolla u shkëput nga
feja dhe tashmë kemi dy institucione të pavarura, ku shkolla ka
financimin e shtetit. Megjithëse të pavarura ato janë të
detyruara të punojnë të njëjtën lëndë, njeriun. Çfarë anësh
pozitive apo negative vini re në ndarjen e shkollës nga feja, duke
e lidhur edhe me kushtet e vendit tonë?
Duhet të dallojmë besimin dhe kulturën. Por kjo nuk do të thotë
se janë në kundërshtim nga njëra-tjetrën. Përkundrazi, që nga fillimi,
besimi i krishterë është munduar të hyjë në dialog me kulturën. Kemi
shembullin e Shën Palit, i cili, duke qenë në Athinë, vendosi të
shkonte në Areopag, ku takoheshin intelektualët e atij qyteti. Këtë
dialog e ka dëshmuar e gjithë historia e krishterimit dhe e dimë mirë
sa shumë ka ndihmuar krishterimi për zhvillimin e kulturës në
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Evropë. Sikurse e ka përsëritur shumë herë Papa Gjon Pali II, Evropa
s’mund të harrojë rrënjët e krishtera të kulturës së saj. Mjaft të
përmendim disa emra si Benedikti, Agostini, Toma nga Akuino,
Francesco de Vitoria. Sot, si pasojë e iluminizmit dhe të
shekullarizimit të shoqërisë, ka ndodhur ajo që Papa Pali VI e ka
quajtur “tragjedia e kulturës bashkëkohore”: shkëputja e kulturës nga
besimi a thua se ungjilli nuk mund të përputhet me kulturën. Çështja
e Galileo Galilei-t ka pasur një efekt pozitiv: na ka ndriçuar që të
kuptojmë se natyra dhe shkencat kanë pavarësinë e vet, si kishte
mësuar, tre shekuj më parë, Toma nga Akuino. Është naive të
shqyrtosh Biblën për të gjetur zgjedhje për ndonjë problem shkencor!
3. Shkolla sot gjendet pak e shpërndarë në objektivat edukative apo
ato të moralit. Për të respektuar lirinë e secilit mësuesi dhe
shkolla humbet përcaktimin dhe kështu njerëzit nuk gjejnë
mbështetje të fortë për edukimin e fëmijëve të tyre. Çfarë
konstatimesh keni ju si institucion që keni qetësinë e duhur për t’i
parë gjërat nga lart dhe me logjikë të ftohtë, siç thuhet?
Sipas mendimit tim, shkollat sot janë reduktuar thjesht si vende
informimi. Edukimi (nga latinishtja educere apo ex-ducere) nuk
është thjesht informim, por formim. Duke mësuar lëndë të
ndryshme, formohen për jetën. Mësuesit janë bashkëpunëtorët më të
ngushtë të prindërve. Por në fakt në shkolla ka një boshllëk të madh:
mungon formim etik. Kuptoj se në një vend si Shqipëria nuk jepet
mësim në fe, duke qenë se ka besime të ndryshme dhe shteti është
laik. Megjithatë etika nuk është lidhur me asnjë besim të caktuar.
Dostojevski thoshte: “Nëse Zoti nuk do të ekzistonte, gjithçka do të
ishte e lejueshme.” Ka rrezik që një shoqëri pa Zotin të bëhet një
shoqëri amorale. Ndjehet shumë nevoja që në shkollë nxënësit të
informohen dhe të formohen mbi vlerat morale, njerëzore,
shoqërore. Kam dëgjuar për disa mësues që, në klasë, flasin haptazi
dhe fort kundër besimit. Ky është jo vetëm një abuzim nga ana e tyre,
por edhe një pengesë në formimin e nxënësve.
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4. Shumë prej urtësive (fjalëve të urta) që ne i gjejmë dendur të
përhapura në libra, kanë autorësinë e Biblës, por ndërkohë
ngurrohet që të shpallet ky burim. Si e shikoni këtë fakt?
Fatkeqësisht Bibla shpeshherë vlerësohet thjesht si dokument
fetar, edhe nga vetë të krishterët dhe kemi humbur aftësinë që të
vlerësojmë urtinë e këtyre librave. Shumë libra nga Besëlidhja e
Vjetër (d.m.th. epoka para Krishtit) tregojnë një urti të
jashtëzakonshme. Libri i Jobit është një kryevepër me të cilën shumë
pak libra nga të gjitha epokat mund të krahasohen. Librat e Fjalëve të
Urta, të Siracidit, të Psalmeve, të Koheletit tregojnë një kulturë
shumë të thellë të themeluar mbi eksperiencën dhe besimin në Zot.
Letrat e Shën Palit dëftojnë një kulturë të jashtëzakonshme judeogreko-romake të këtij apostulli para të cilit dijetarët e Athinës në
Areopag mbetën të shtangur.
5. Shkollat i dërgojnë nxënësit për ekskursione dhe ata vizitojnë
kisha e xhami të vjetra për vlerat që ato kanë, por ngurrojnë të
hyjnë në kisha apo xhami të reja dhe funksionale. Po të shkojnë
në Milano ekskursionistët tanë nuk lënë pa vizituar katedralen,
kur shkojnë në Stamboll nuk lënë pa parë edhe xhaminë,
ndërkohë që në Shqipëri kanë frikë ta bëjnë një gjë të tillë. Si e
shikoni këtë ndrojtje dhe a shihni ndonjë mundësi që duke
respektuar ekuilibrin ndërmjet feve shkolla të ushtrojë të drejtën
e saj për njohjen e mjedisit fetar shqiptar?
Kulturën e kanë përkufizuar: “shpirti i një kombi”. Besimet janë
pjesë e kësaj kulture. Dhe mos të harrojmë se shumica e shqiptarëve
më të ndritur në çdo fushë të jetës shoqërore kanë qenë gjithashtu
shumë besimtarë. Si katolik unë mund të përmend një patriot si
Gjergj Kastrioti, një shkrimtar si Gjergj Fishta, një shenjte si Nënë
Tereza e cila, me punën e mrekullueshme të saj, ka dëftuar më shumë
se asnjeri tjetër në këtë kohë të fundit, dinjitetin e pazëvendësueshëm
të njeriut. Por mund të përmend edhe shumë tjerë ortodoksë,
myslimanë, bektashianë. A mund të flasim për Shqipërinë dhe për
kulturën shqiptare pa përmendur këta njerëz kaq të mëdhenj?
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6. Besoj jeni në dijeni të faktit që në nja dy shkolla shtetërore
drejtorët kanë refuzuar praninë e nxënësve me shami në kokë
apo të studentëve me mjekër, simbole të besimit mysliman.
Ndërkohë që nuk ka ndodhur që ndonjë drejtor t’i heqë kryqin
nga qafa dikujt që paraqitet ashtu në mësim? Cila është më e
mira, sipas jush, për sjelljen shtetërore në respekt të laicitetit të
shkollës, por edhe të respektit për besimin?
Kuptoj se çdo shkollë mund të ketë rregullat e veta për mbajtjen e
disiplinës. Por flasim shumë për pluralizëm dhe për tolerancë, pse
s’duhet të durojmë që një vajzë të shkojë në shkollë me shami në kokë
ose një djalë me mjekër ose një student me kryq ne qafë? Jemi aq
xhelozë për laicitetin e shkollës sa nuk jemi të gatshëm të pranojmë
këto gjëra? Asnjë prej këtyre nuk cenon laicitetin e shtetit shqiptar
apo të shkollës. Më shumë rrezik i paraqesin shkollës ata/ato mësues
që mbrojnë abortin ose që përqeshin ata që shkojnë në kishë ose në
xhami.
7. Cilat janë të përbashkëtat dhe ndryshimet ndërmjet moralit që
ofron sistemi i shkollës laike dhe moralit fetar përmes Biblës?
Çfarë kuptimi ka shprehja “shkolla laike”? Flitet për laicitet
(pavarësia nga çdo besim) apo për laicizëm (përjashtimi dhe mohimi
i Zotit)? A mund të ekzistojë një moralitet duke mohuar ekzistencën e
Zotit? Voltaire-i thoshte: “Dua që avokati im, rrobaqepësi im,
shërbëtorët e mi, madje dhe gruaja ime, të besojnë në Zot. Nëse ata
bëjnë këtë, do të më mashtrojnë e do të më vjedhin më pak.” Më parë
kam përmendur fjalët e Dostojevski-t. Dhe Papa Pali VI thoshte:
“Njeriu mund ta ndërtojë botën pa Zotin, por në këtë rast do ta
ndërtojë për shkatërrimin e vetë”. Por nëse flitet për laicitetin dhe pa
përjashtuar besimin në Zot, atëherë duhet të them se besimet që
ekzistojnë këtu në Shqipëri janë dakord për shumë parime të
përbashkëta etike. Krishterët e myslimanët pranojnë dinjitetin e
veçantë të njeriut, të drejtat themelore të njeriut, vlerën e jetës,
dinjitetin e jetës martesore dhe familjare etj.
8. Me thupër e me qortim jepet urtia, kurse fëmija që i lëshohet
vullnetit të tij, do ta turpërojë të ëmën. (Libri i fjalëve të urta
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29/15) “Mos ia kurse fëmijës qortimin, nëse ia djeg me thupër
nuk do të vdesë. “Fshikja me një thupër dhe jetën ia shpëton nga
Nëntoka.” (Libri i fjalëve të urta 23/13/14) Dihet se sot
“thupra” është jo pak e përhapur dhe nuk mund të diskutohet
dashuria e prindit për fëmijën. Cili është mendimi juaj në këtë
çështje?
“Thupër” në ato dy tekste nga Libri i fjalëve të urta kuptohet për
disiplinë. Disiplinë nuk mbahet domosdoshmërisht me thupër. Në
shkollat ku shkoja unë nuk ishte e lejuar që mësuesit të përdornin
thupër, megjithatë kishim shumë disiplinë. Dhe kam përshtypjen se
në shkollat në Shqipëri ka ranë shumë disiplina. Si pasojë, jo vetëm
ulet niveli i shkollës, por shtohet rreziku që shkolla të bëhet vend
deformimi më shumë sesa vend formimi. Mërzitem shumë kur lexoj
në gazeta për disa abuzime shumë serioze seksuale, për kërcënimet,
madje edhe vrasjet, për përdorimin e drogës e të alkoolit.
9. Në tezën e provimit të lirimit për nxënësit e klasave të teta sivjet
MASH-i futi tezën “Krenaria është tipar i rrezikshëm”. Prej
Biblës shohim se kjo tezë ka mjaft afri me fjalët e urta që gjenden
në të: Zoti do ta rrënojë shtëpinë e krenarëve, kurse do t’i bëjë të
fortë kufijtë e vejushës. (Libri i fjalëve të urta 15/25) Çdo
krenar i neveritet Zotit, herët ose vonë e s’do të mbetet pa
ndëshkim. Para rrënimit ecën krenaria, para shkatërrimit,
mendja e madhe. Më mirë të jetë njeriu i përvuajtur me të butët
se të ndajë pre me krenarët. (Libri i fjalëve të urta
16/5/18/19) Sytë madhështorë, zemra krenare, dritëza e të
paudhëve, ja, çfarë është mëkati! (Libri i fjalëve të urta 21/4)
Krenaria e përul njeriun, kurse kush përvuajturohet, fiton
nderime. (Libri i fjalëve të urta 29/23) Nga fjalori “Krenaria
është ndjenja e kënaqësisë që provon dikush që ka ose ka arritur
diçka të veçantë që njerëzit e tjerë e admirojnë”. Në tekstet
shkollore krenaria e ligjshme shihet gjerësisht si tipar pozitiv.
Cili është komenti juaj për këtë çështje?
Duhet të dallojmë mes vetënderim (self-esteem) dhe krenari;
gjithashtu duhet të dallojmë mes kompleksit të inferioritetit
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(inferiority complex) dhe përvuajturisë. Vetënderim do të thotë të
vëresh dhe të çmosh gjërat e mira që ke; krenari do të thotë të
mbivlerësosh vetveten duke nënçmuar të tjerët. Kompleks
inferioriteti do të thotë të nënçmosh vetveten dhe të ndihesh inferior
në krahasim me të tjerët. Përvuajturia është virtyti i së vërtetës. Nuk
do të thotë se, nëse je shumë i mirë në, p.sh., në muzikë ose
matematikë, të thuash se nuk je i mirë. Pranon se je i mirë në këto
lëndë, por duke qenë i bindur se çdo e mirë është dhuratë nga Zoti
për të shërbyer të tjerët. Bukuria ose urtia nuk bëhen rast për t’u
mburrur mbi të tjerët, për të përbuzur të tjerët. Dhe përvuajturia të
aftëson më shumë për t’i pranuar gabimet e tua. Kur mungon
përvuajturia, njeriu bëhet më ekspert për të fajësuar të tjerët ndërsa
shfajëson vetveten. Prandaj Vaklav Havel-i thoshte se kriza e sotme
është kriza e së vërtetës. Njeriu nuk është i gatshëm të shohë vetveten
në pasqyrë duke vërejtur se është i shëmtuar!
10. Tjetër fjalë e urtë “.....shpëtimi është në këshilltarë të shumtë”
(Libri i fjalëve të urta 11/14) ose “Synimet forcohen me
këshilla: bjer në luftë pasi të jesh menduar mirë.” (Libri i
fjalëve të urta 20/18) A vijnë të rinjtë për t’u këshilluar në
kishë dhe, nëse po, si funksionon ky këshillim?
Vijnë shumë të rinj për t’u këshilluar dhe kjo është një kënaqësi e
madhe për ne, sepse tregon se të rinjtë kanë besim tek ne. Janë ata
vetë që na kërkojnë dhe shpeshherë për marrëdhëniet e tyre me
familjen ose me shokët, ose për të ardhmen e tyre, ose për jetën e tyre
fetare. Mënyra si të sillemi me ta në këtë këshillim varet nga lloji i
problemit dhe nga individi vetë. Por në raste të shumta, kur kërkojnë
këshillë për një problem, u japim parime të atilla, në mënyrë që të
jenë ata vetë që ta zgjidhin problemin e tyre. Këshilltari më i mirë
është ai që ndihmon klientin të rritet në pjekuri për ta këshilluar ai
vetë vetveten.
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Një pranverë për Kishën Katolike
Një intervistë mbi ardhjen e Papës Françesk në Shqipëri
Imzot kjo vizitë e Papës erdhi pak si papritur për të gjithë ne. Çfarë
domethënie dhe rëndësie i jepni ju kësaj vizite për Kishën tonë në
Shqipëri?
Papa Françesku është Papa i surprizave, prandaj mos të habitemi për
faktin se ka zgjedhur Shqipërinë si vendin e parë në Evropë që do të
vizitohet nga ai. Në janar kam bashkë-kremtuar meshë me të dhe pas
meshës i thashë: “Para se të nisesha nga Shqipëria më kanë theksuar
t’ju mbush mendjen të vini në Shqipëri”. Ai ka buzëqeshur dhe më
tha: “Kam shumë kërkesa”. Dhe s’ka dyshim se shumë vende më të
mëdha dhe më të pasura sesa Shqipëria do ta kishin pritur me shumë
kënaqësi. Megjithatë vizita e tij në Shqipëri është edhe një herë
shenjë e parapëlqimit të tij për periferitë, “të fundit që do të jenë të
parët” (Mt 19, 30). Përveç kësaj, ai vetë ka shprehur dëshirën e tij të
tregojë solidaritetin e tij me Kishën në këtë vend, që ka vuajtur
shumë gjatë regjimit komunist. Të gjithë e dimë se Enver Hoxha
është përpjekur të zhdukë çdo besim në këtë vend, por ai kultivonte
një urrejtje të veçantë ndaj Kishës katolike. Shqipëria ka edhe disa
tipare interesante dhe të veçantë për sa i përket besimit. Së pari fakti
se, si kishte thënë Papa Gjon Pali II para ardhjes së tij në Shqipëri,
Shqipëria është model për shumë vende të tjera për sa i përket
marrëdhënies shumë pozitive mes besimeve të ndryshme. Së dyti,
katolicizmi në Shqipëri mund të mburret se i ka dhuruar këtij vendi
(madje, edhe botës) dy personazhe shumë të dalluara: Gjergj
Kastrioti (i cili ndaloi përparimin e perandorisë Otomane në Evropë)
dhe Nënë Terezën.
Çfarë kishe gjeti Papa në Shqipëri?
Nga natyra jam optimist por besoj se jam realist kur them se koha
e sotme është “kairos” (kohë hiri), një pranverë për Kishën Katolike
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në Shqipëri. Është një Kishë e gjallë.... gjallëria e saj tregohet në
numrin e të rinjve që frekuentojnë kishat tona, në numrin e të
rriturve që pagëzohen çdo vit (disa prej tyre vijnë nga besime të
tjera), në besimin që populli tregon ndaj meshtarëve dhe
rregulltarëve. Në Kishën e sotme Katolike në Shqipëri verifikohet
fjala e Tertulljanit: “Gjaku i martirëve është farë e të krishterëve”.
Ju jeni Sekretar i Përgjithshëm brenda KISH-it , por edhe President i
Karitasit shqiptar dhe i Komisionit të baritores sociale. Cilat
mendoni se janë sfidat me të cilat duhet të përballet “një kishë në
dalje” sikurse thotë papa Françesku, në kontekstin shqiptar? A ka
ndryshuar tipologjia e varfërive sot?
Sipas mendimit tim, sfida më e madhe për Kishën Katolike në
Shqipëri është që të jetë një Kishë “profetike” duke u dhënë një zë
atyre që nuk kanë zë në shoqëri, pa asnjë kompromis me të
korruptuarit, pa kërkuar pasuri dhe privilegje, duke denoncuar
padrejtësi, si profet Amosi, por njëkohësisht duke nxitur shpresë, si
profet Isaia. Kjo nënkupton një ungjillëzim i shoqëruar dhe forcuar
nga shembulli i jetës së saj. Një Kishë që nuk ka turp të identifikohet
me shtresa më të mënjanuara të shoqërisë: arixhinjtë, të çalë, të
varfrit, të burgosurit, të droguarit dhe me çdo formë të varfërisë së
re.
Ju keni udhëhequr punën për Mesharin e ri. Ai është tashmë gati
madje edhe i miratuar nga Selia e Shenjtë. Çfarë mund të na thoni
për punën dhe për dobinë që ka ky meshar i ri?
Meshari i ri u jep më shumë rëndësi kohërave të veçanta të vitit
liturgjik, veçanërisht kohës së Kreshmëve dhe festave kryesore, si
Rrëshajet. Përfshin gjithashtu Lutjet Eukaristike të veçanta, si janë dy
Lutjet Eukaristike për Pajtim dhe për nevoja të ndryshme, si edhe
mesha të reja për nevoja të ndryshme.
Si misionar në Shqipëri prej shumë vitesh, në mos gaboj gati 19 vjet
dhe si Ipeshkëv ndihmës, cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha që
keni hasur e cilat kënaqësitë që keni marrë prej punës.
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Flas me sinqeritet: zhgënjimet më të mëdha që kam hasur ishin kur
jam përpjekur të pajtoj disa persona dhe nuk ia dola; kënaqësitë më
të mëdha ishin kur mu dha fati t’i pajtoj dy persona. Por kam hasur
përvoja të vështira gjatë 17 vitesh që kam kaluar në Shqipëri. Erdha
në Shqipëri në korrik 1997. Ishte viti i trazirave. Edhe pse në korrik
situata kishte përmirësuar në krahasim me si kishte qenë tre muaj
më përpara, megjithatë situata ende ishte shumë e tensionuar. Në
fshatin ku jetonim nuk guxonim të dilnim pas perëndimit të diellit.
Kënaqësia më e madhe, paradoksalisht, ishte gjatë luftës në Kosovë,
sepse mu dha rast të ushtroj mbarështimin e Samaritanit të mirë me
shumë refugjatë, të cilët, nga ana e tyre, janë treguar shumë
mirënjohës ndaj priftit katolik që i ka ndihmuar ata, edhe pse i
përkisnin një besimi tjetër.
Jeni edhe njeri i kulturës e mendimit dhe i vlerësuar në këtë aspekt.
A mendoni që Kishës në Shqipëri i mungon një dialog me kulturën
dhe mbi çfarë premisash mund të nisë ky dialog?
Në “Vitin i Shën Palit” (viti 2008) u kam dhënë një ligjëratë
intelektualëve katolikë dhe kam theksuar pikërisht këtë detyrë: Kisha
që duhet të jetë më e pranishme në “Areopagët”. Papa Pali VI, në
dokumentin e famshëm Evangelii Nuntiandi tha se ndarja mes fesë
dhe kulturës është tragjedia e madhe e kohës së sotme. Kisha në
Shqipëri (dhe sqaroj se “Kisha” nuk është vetëm hierarkia) duhet të
jetë më e pranishme në politikë, në gjykatë, në universitete etj. Dhe
kjo jo thjesht që të mburremi sepse kemi aq shumë deputetë në
kuvend, por sepse jemi të bindur se kemi diçka të vlefshme t’i
dhurojmë shoqërisë: janë vlerat si drejtësi, paqe, solidaritet, vëllazëri,
dashuri, që, sipas Harvey Cox (autori i best-seller-it The Secular City)
janë vlerat thellësisht të krishtera.
Nëse doni të shtoni diçka bëjeni lirisht.
Uroj që vizita e Papës të jetë jo thjesht një festë e bukur por të jetë
rast për të na forcuar në angazhimin tonë për një shoqëri më të denjë
për njeriun.
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“Paqe njerëzve vullnetmirë mbi tokë”
Një intervistë mbi situatën social-ekonomike dhe politike në Shqipëri
gjatë sezonit të Krishtlindjeve
Imzot, Krishtlindja po vjen në një muaj të trazuar për vendin,
protesta dhe reagime, sidomos nga të rinjtë studentë. I keni parë
këto protesta më tepër në anën social-ekonomike apo politike? Cili
ka qenë përjetimi juaj personal për këto qëndrime?
Së pari dua të them se çdo çështje social-ekonomike është edhe
çështje politike.
Për sa i përket përjetimit tim personal mund të flas së pari për
eksperiencën time, në moshën 10 vjeçare, kam humbur babanë. Isha i
pesti në një familje me shtatë fëmijë. Kam përjetuar varfërinë. Për fat
të mirë, qeveria malteze (ishte socialiste në atë periudhë), shkollat më
të mira i bëri falas. Vetëm për këtë arsye kam pasur mundësinë të
vazhdoja studimet. Për këtë arsye jam shumë i ndjeshëm për
gjendjen e të varfërve. Dhe simpatizoj shumë me ata që dëshirojnë të
vazhdojnë studimet por nuk kanë mundësi për shkak të problemeve
ekonomike, si edhe me ata dhe janë shumë, të cilët me shumë
vështirësi po ndjekin studimet e tyre.
Unë, si kryetar e Konferencës Ipeshkvore por edhe në emrin tim
personalisht, kam shprehur mbështetjen time për kërkesat e
studentëve. Gjithashtu kam nxitur të dyja palët për një dialog. Por
është mirë të kemi parasysh çfarë është dhe çfarë kërkon një dialog i
vërtetë. Sepse dialog nuk është monolog: një karikaturë dialogu ku,
para se të dëgjoj, tashmë kam vendosur çfarë do të bëj. Dialogu as do
të thotë kompromis. Dialogu është dëgjim: të dyja palët janë të
hapura për zgjidhjen më të vërtetë dhe më të drejtë. Dhe ka edhe një
kusht tjetër të domosdoshëm që të realizohet një dialog: besim (në
anglisht, trust, ose fiducia në italisht), e ndoshta kjo ka qenë arsyeja
pse nuk u realizua dialogu në këtë çështje: mungesë besimi.
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Juve tashmë ju janë bërë disa vite që jeni në Shqipëri në këtë mision
të rëndësishëm, por në anën tjetër e keni njohur vendin tonë pak vite
pas përmbysjes së sistemit të komunizimit. Si kanë qenë këto vite në
Shqipëri? Ka ndryshuar vendi ynë?
Para rënies së komunizmit, kisha dëgjuar dhe lexuar shumë për
sistemin e komunizmit çnjerëzor dhe anti-teist (jo vetëm a-teist!) të
Enver Hoxhës. Pas rënies së komunizmit dëgjova dy persona që
kishin ardhur në Shqipëri për disa javë, e më thanë se në Shqipëri
nuk mund t’i thuash një personi të pasur: “Ndihmo fqinjin, i cili është
i varfër”, sepse nuk ekzistojnë të pasur. Në 1993 erdha në Shqipëri
për herë të parë, për 10 ditë. Gjëja që më bëri më shumë përshtypje
ishte fakti se, me gjithë atë propagandë kundër fesë, në fakt populli
në përgjithësi ende ishte shumë besimtar. Natyrisht, deri atë kohë
infrastruktura ishte në gjendje të tmerrshme dhe varfëria shumë e
përhapur. Edhe kur erdha përfundimisht në vitin 1997, situata ishte
ende shumë e keqe.
Çfarë ka ndryshuar qysh atëherë? Shumë gjëra, për të mirë dhe për të
keqe. Shqipëria ka bërë shumë progres në infrastrukturë. Shumë
njerëz janë pasuruar, disa në mënyrë të drejtë, disa në mënyrë të
padrejtë (p.sh. me trafikim droge). Kemi më pak njerëz të varfër, por
nuk kemi më pak varfëri, sepse ka njerëz që para disa viteve ishin të
varfër por sot janë bërë më të varfër.
Në shumë intervista që kam dhënë jashtë Shqipërisë kam folur për
tiparet pozitive të këtij populli: mikpritje, respekti për të moshuarit,
shpirt solidariteti, bashkimi i familjes etj. Megjithatë afrimi me
vendet perëndimore na ka mësuar gjithashtu disa gjëra negative. Për
shembull, rritja e numrit të aborteve (që në kohën e komunizmit ishte
një tabù), rritja e divorceve, shekullarizimi, konsumizmi.
Shoqëria shqiptare ka nevojë për shpresë. Të varfrit kanë nevojë për
ndihmë. A kemi të drejtë dhe arsye të shpresojmë për ditë më të mira
dhe a mund të jemi më solidarë me njëri-tjetrin?
Filozofi marksist Ernst Bloch, i cili u shkëput nga marksizmi i Stalinit
dhe ai tradicional, tha se vetëm shpresa mund të garantojë një të
ardhme më të denjë. Prandaj ky filozof marksist nuk pranoi tezën se
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feja është opiumi i popullit, madje besimi shpreh dëshirën dhe
angazhimin e njeriut për një botë më të mirë. Shqipëria ka nevojë për
shpresë. Lexojmë aq shumë për problemet dhe krimet saqë shpresa u
vu në krizë. Kjo ndoshta është arsyeja pse shumë të rinj kanë vetëm
një ëndërr: të dalin nga Shqipëria për një vend më të pasur, duke
menduar se do të gjejnë një parajsë tokësore.
Të varfrit kanë nevojë për ndihmë. Por një gjë që më jep shumë
shpresë është fakti se shumë të rinj dhe fëmijë janë bërë më shumë të
ndjeshëm ndaj të varfërve. Para disa ditësh kam vizituar një shkollë
të drejtuar nga murgeshat katolike dhe drejtoresha më tregoi çfarë
kanë shkruar nxënësit e klasës së pestë për pyetjen: cila është ëndrra
juaj për vitin e ri? U çudita shumë kur vura re se shumica janë
përgjigjur: që të mos kemi të varfër në Shqipëri; disa tjerë shkruan:
që të kemi paqen. Për këtë arsye kam shumë shpresë se do të
ndërtojmë një Shqipëri më të drejtë, ku mbrohet më shumë dinjiteti i
çdo njeriu. Shpresa nuk na bën optimistë, por guximtarë: na dhuron
kurajë për të përballuar me sukses problemet e jetës.
Si mund të jemi një shoqëri me e ndjeshme?
Lë t’i japim më shumë rëndësi edukimit të fëmijëve dhe të të rinjve.
Shkollat tona le të bëhen jo thjesht vend informimi, por edhe vend
formimi, ku formohet karakteri i qytetarëve të vetëdijshëm se kanë
përgjegjësi për njëri-tjetrin. Vijnë nga një familje, por i përkasin një
familjeje më të madhe, për të cilën duhet të ndihen përgjegjës. Mjetet
e komunikimit sot na vendosin në praninë e mjerimit të shumë
popujve, të cilëve u mungojnë edhe gjërat më elementare. Në këto
ditë, në disa shkolla që kam vizituar, kam parë se shumë nxënës kanë
mbledhur lekë ose gjëra ushqimore për të varfrit. Janë nisma që na
japin kurajë.
Imzot, mesazhet tuaja janë përqendruar ndër vite në mesazhe
sociale. P.sh. të rinjtë të mos braktisin vendin e tyre, pra Shqipërinë.
T’i jepet fund konflikteve për arsye pronësie si dhe t’i jepet fund
fenomenit të gjakmarrjes. Sivjet, cili është mesazhi i Kishës
Katolike?
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Asnjëri s’ka të drejtë të na akuzojë se po fusim hundët në politikë kur
ne flasim për disa probleme shoqërore, si kur prononcohemi kundër
korrupsionit, padrejtësisë, varfërisë, ose në mbrojtje të punëtorëve.
Jezusi vetë ka qenë shumë i rreptë me ata që përfitonin nga të dobëtit
ose mbeteshin indiferentë përpara gjendjes së të varfërve. Ungjilli
nuk është sociologji apo politikë, por ka ndikime sociale. Dashuria
për atdheun bën pjesë në urdhrin e dashurisë.
Harvey Cox, i famshëm veçanërisht për best-seller të tij në vitet 60
The Secular City, tha: cilat janë vlerat e qytetit shekullor? "Janë,"thotë "dashuria, vëllazëria, drejtësia, paqja, solidariteti" -e vazhdon
"por të gjitha këto vlera janë thelbësisht vlera të krishtera". Dhe ky
vazhdon të jetë mesazhi i Kishës për shoqërinë bashkëkohore. Në një
shoqëri(dhe këtu flas jo aq për Shqipërinë, por për shoqërinë në
përgjithësi) që po bëhet përditë më “anonime”, më e korruptuar, më e
globalizuar në indiferentizëm dhe në konsumizëm, kemi nevojë për
këto vlera, që mund të krijojnë një shoqëri më të denjë për njeriun.
Cila do të jetë atmosfera e Kishës Katolike për Krishtlindje, do të
ketë risi në organizimin e Meshës?
Kremtimi i Krishtlindjes nuk është thjesht kremtim i një përvjetori.
Kur ne kremtojmë misteret kryesore e jetës së Krishtit është sikur po
e përjetojmë sot, sepse janë ngjarje historike por që tejkalojnë kufijtë
hapësiro-kohore. Prandaj mesha e Krishtlindjes është gjithmonë një
risi. Një moment shumë i bukur në meshën e Krishtlindjes është kur
këndohet Gloria in excelsis Deo(Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore).
Ishte kënga e engjëjve natën e lindjes së Jezusit. Në Kishën Katedrale
të Tiranës kemi traditë që në atë moment një familje vjen në
procesion, në të mbart figurën e Jezu Krishtit fëmijë dhe ia dorëzon
ipeshkvit, i cili pastaj ua dëfton besimtarëve të pranishëm në Kishë.
Si duhet të sillemi me njëri-tjetrin dhe cila duhet të jetë në tërësi
atmosfera për Krishtlindjen?
Me lindjen e tij mes nesh, Jezusi ka shtruar themelet për një vëllazëri
të re, për një dinjitet të ri. Krishtlindja na shtyn që t’i japim dorën
njëri-tjetrit, na nxit për pajtim, na angazhon për një shoqëri më të
pastër dhe më të drejtë. Po të kremtoj Krishtlindjen ndërsa në
491

zemrën time mbaj inat për disa persona, ose mendoj për t’u
hakmarrë, atëherë po tallem me Zotin, jam shtiracak. Le të ndërtojmë
së bashku një shoqëri më vëllazërore, më të drejtë, më solidare.
A na bën më të ndjeshëm Krishtlindja?
Patjetër. Krishtlindja na paraqet Jezusin në një grazhd, të lindur në
një varfëri ekstreme. Por ai na kujton se gjithmonë mund ta takojmë,
në të varfrit, duke kërkuar dashurinë, mbështetjen, ndihmën tonë. Si
i rritur, Jezusi na thotë: “Isha i etur, e më dhatë të ha, isha i zhveshur
dhe më keni veshur... Çfarëdo që keni bërë me njërin ndër këta më të
vegjël, e keni bërë me mua”. Dhe shohim sa shumë njerëz, me rastin e
Krishtlindjes, tregojnë bujarinë e tyre për personat më në nevojë.
Imzot, gjuha e politikës herë pas herë zhvillohet në një retorikë të
dhunshme, si mund të adresojmë mesazhe për të qetësuar pak më
shumë situatën edhe në këtë drejtim?
Le të angazhohemi për një kulturë dialogu, që, si thashë më lart, do të
thotë dëgjim në një atmosferë besimi. Vetë Zoti na jep shembull: Ai
hyri në dialog me njeriun që nga momenti kur e krijoi në imazhin e
vet. Por Ai, i cili i tha popullit të Izraelit: “Dëgjo, Izrael…”, është edhe
Ai që i tha Izraelit: “Kam dëgjuar britmën tënde në Egjipt”. Prandaj
është Zoti që flet, por njëkohësisht dëgjon.
Dhe më duket se partitë politike duhet të kenë më shumë parasysh jo
vetëm të mirën e partisë, por më shumë dhe para se gjithash, të
mirën e përbashkët. Dhuna nuk fiton asgjë, madje është kundër të
mirës së përbashkët. Studentët, në protestat e tyre, na kanë dhënë një
shembull shumë të mire: kanë protestuar dhe për shumë ditë,
megjithatë ishin protesta të qeta, pa dhunë. Është turp kur
politikanët nxisin njerëzit për dhunë.
Në mendje kam pasur gjatë kësaj kohe një pasazh nga libri i Papa
Françeskut publikuar në mediet e huaja ku i kërkonte klerikëve dhe
misionarëve të tjerë nëse kishin dyshime për orientimin seksual
është më mirë të dilnin nga radhët e Kishës. Në Shqipëri ndani një
shqetësim të tillë?
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Jo, për sa e di unë, nuk kemi këtë shqetësim. Puna jonë baritore
kërkon prej nesh të jemi të qartë në orientimin tonë seksual dhe të
fortë në pjekuri afektive.
A ka më tepër njerëz që i bashkohen Kishës dhe besimit, të bindur
për të vazhduar një shërbesë të tillë?
Po, në fakt çdo vit kemi një numër të konsiderueshëm njerëzish qe
kërkojnë të marrin pagëzimin dhe kështu të bëhen anëtarë të Kishës
Katolike.
Cili është mesazhi përmbyllës për Krishtlindjen?
Së pari, Jezusi fëmijë na i hap sytë që ta shohim fytyrën e tij në
fytyrën e çdo njeriu, pavarësisht nga raca, ngjyra, gjendja sociale,
gjuha, si edhe besimi. Së dyti, ai na i hap veshët që ta dëgjojmë
britmën e të varfërve. Së treti, ai na forcon që t’i respektojmë të
drejtat e njeriut.
Të gjithë atyre që kanë përgjegjësi në rendin publik, pozitës dhe
opozitës, kënga e engjëjve: “Paqja njerëzve vullnetmirë mbi tokë” i
kujton se kanë detyrë të angazhohen për paqen. Paqja nuk është
inerci; po të ishte kështu, atëherë paqen më e sigurt do ta gjenim në
varrezat, kufoma nuk grinden. Por paqja është një thesar që kërkon
angazhimin tonë. Dhe nëse duam paqen e vërtetë, duhet së pari të
angazhohemi për drejtësi. Një paqe që nuk është ndërtuar mbi
drejtësi, është një paqe kimerike, një karikaturë paqeje.
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Puna që asnjeri s’do ta kishte bërë
Një intervistë mbi Nënë Terezen
1. Nënë Tereza e famshme apo shenjtë?
Kur një njeri vëren çfarë ka bërë Nënë Tereza atëherë e ndien nevojën
të pyesë: PSE e ka bërë? Dhe s’ka asnjë përgjigje tjetër përveç kësaj:
sepse ishte besimtare. Vërtetë, pasi Malcolm Muggeridge-i kishte
botuar librin mbi të, është bërë "e famshme". Por asnjeri s’ka të drejtë
të thotë se misionin e saj e ka zhvilluar me qëllim që të bëhej e tillë.
Për shumë vjet, para se Muggeridge-i të përhapte emrin e saj, ajo
kishte punuar në një barakë në rrugët e Kalkutës, mes atyre që ishin
lënë pas dore, të braktisurit, të gërbulurit..., punë që asnjeri s’do ta
kishte bërë.
2. “Nënë Tereza”, shqiptarët i përkasin qytetërimit perëndimor apo
lindor?
Nënë Tereza nuk ka harruar kurrë origjinën e saj shqiptare. Dhe në
shumë mënyra ka dëftuar “trajtat shqiptare” në karakterin dhe
misionin e saj. Nga ana tjetër, as ka mohuar se thirrja dhe misioni i
saj ishte drejtuar mbarë njerëzimit. Në asnjë mënyrë nuk ka dëftuar
asnjë dallim gjuhe, race, ngjyre, besimi. Ajo i përket mbarë botës.
3. Sa respektohen “mitet”, simbolet, elementet fetare në Shkodër?
Nuk jam në gjendje të jap një përgjigje më të saktë për këtë, sepse
nuk kam jetuar kurrë në Shkodër. Por kam njohur shumë katolikë
shkodranë, që më dhanë përshtypje shumë pozitive për bindjen e tyre
fetare: shumë besimtarë dhe besnikë. Pra, mendoj se simbolet dhe
elementet fetare në Shkodër kanë një rol shumë të rëndësishëm.
Njeriu nuk mund të jetojë si njeri pa përdorur simbolet. As besimet,
nuk mund të ekzistojnë pa përdorur simbole, siç thotë shën Toma
nga Akuino, teologu i madh i Kishës Katolike.
4. Çfarë është Nënë Tereza për shqiptarët?
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Është ikona më e famshme, pas Skënderbeut. Mbarë bota sot
identifikon Nënë Terezën me Shqipërinë. Dhe fakti se aeroporti i
vetëm që ka Shqipëria, spitali kryesor i Shqipërisë, sheshi kryesor në
Tiranë etj janë emëruar për të, si edhe përkujtimet e organizuar nga
shteti kur ajo është shpallur e Lumë në Selinë e Shenjtë dhe me rastin
e 100-vjetorit të lindjes së saj (sivjet) tregojnë respektin e madh që
mbarë Shqipëria dhe të gjithë shqiptarët kanë për të.
5. A ka tolerancë fetare në Shkodër?
Si thashë, nuk kam jetuar në Shkodër, pra nuk jam në gjendje të
përgjigjem për këtë. Por dua të them një gjë. Shqipëria, me të drejtë,
krenohet për tolerancën fetare që është një nga tiparet kryesore të
saj. Por shpeshherë shkaqet e intolerancës janë njerëz që, me qëllime
politike, manipulojnë, "instrumentalizojnë", besimin për t’i arritur
qëllimet e tyre. Ashtu ka ndodhur edhe në Shkodër kur një hoxhë
mysliman ka nxitur myslimanët kundër vendosjes së trupojës së
Nënë Terezës. Por komiteti qendror i komunitetit mysliman në
Tiranë ka treguar shumë pjekuri dhe përgjegjësi kur e ka hequr nga
detyra e tij.
6. Cili do të ishte roli i dialogut ndërfetar në zbutjen e konflikteve
fetare si në rastin e "Nënë Terezës"?
Në sajë të marrëdhënieve të mira që gjithmonë kanë cilësuar besimet
e ndryshme në Shqipëri, komiteti qendror i komunitetit mysliman
mori masa disiplinore kundër atij që kërkonte të pengonte vendosjen
e statujës.
7. Cilat kanë qenë marrëdhëniet mes feve në Shkodër?
Besoj se jam përgjigjur më lart për këtë pyetje.
8. "Nënë Tereza" interes kombëtar apo interes fetar?
Për të gjithë shqiptarët, interes kombëtar. Si edhe për Skënderbeun:
të gjithë shqiptarët krenohen për të, edhe pse ishte katolik; ISHTE
SHQIPTAR. Pse nuk duhet të krenohen edhe për Nënë Terezën?
Është nder i madh për kombin. Të paktën për katolikët, edhe interes
fetar.
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9. Çështja "Nënë Tereza" tregon se toleranca fetare në Shqipëri është
një mit apo realitet?
Jo, nuk është thjesht një mit: është një realitet. Por, si thashë më lart,
ka gjithmonë mundësi (rrezik) që dikush të përdorë besimin për të
krijuar konflikte. Dhe duhet të kemi shumë kujdes që të ruajmë me
krenari këtë tolerancë fetare, që ishte vlerësuar shumë nga Papa Gjon
Pali II kur në vitin 1993 erdhi në Shqipëri?
10. Debati mbi "Nënë Terezën", a është Shqipëria një mikrokozmos
ku shfaqet përplasja e qytetërimeve?
Besoj se i jam përgjigjur kësaj pyetjeje. Nënë Tereza, edhe pse puna e
saj zbulon thellësisht besimin e saj të krishterë, por e gjithë puna e saj
i kanë dhënë një dimension që tejkalon çdo kufizim. Është nëna e të
gjithëve. Prandaj e ka merituar gjithashtu çmimin Nobel për paqen.
11. Çfarë vendi zë komponenti fetar në jetën shoqërore të qytetarëve
Shkodranë? A u gabua me vendosjen e bustit të shenjtores katolike
në një qytet me shumicë myslimane?
Edhe kësaj pyetjeje, besoj se i jam përgjigjur.

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

Përmbajtja e Lëndës
Paraqitja ............................................................................ 7
Curriculum Vitae ............................................................................. 14

SHKRIME DOKTRINARE DHE SHPIRTËRORE ................ 17
Jam i thirrur ta ndjek dhe ta shpall Jezu Krishtin
Në meshën e shugurimit ipeshkvor të mons. Gjergj Frendo O.P. Në fund të meshës ........................................................................... 18
Të mësosh nga Jezusi dhe të ndjekësh Jezusin
Çfarë është dishepullati? ............................................................... 22
Udha drejt Hyjit, udha drejt njeriut
Jezu Krishti në kulturën dhe teologjinë e shekullit të njëzetë ........ 31
Fjala jote, o Zot, është dritë për këmbët e mia
Fjala e Hyjit në jetën dhe misionin e Kishës .................................. 40
“Unë jam shërbëtorja e Zotit: Më ndodhtë siç the ti” (Lk 1, 38)

Shpirti Shenjt në Marinë ................................................................ 48
“Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!” (Gal. 5, 14)
Dimensioni shoqëror i dashurisë ....................................................53
Besnikëria ndaj ligjit të shenjtë të Zotit
Martirizimi ......................................................................................59
Komunitet jete dhe dashurie
Sakramenti i martesës ....................................................................67

507

“Mos u trembni, unë e munda botën” (Gjn 16, 33)
Të kumtosh shpresën sot ................................................................. 75
“Jepni Cezarit çka i përket Cezarit, jepni Hyjit çka i përket
Hyjit”
Liria fetare si postulat për respektimin e dinjitetit personal ....... 83
“Nëse Zoti nuk do të ekzistonte, gjithçka do të ishte e
lejueshme”
Edukata fetare dhe roli i saj në stabilizimin e rendit publik ......... 91
Kishë, çfarë thua ti për veten?
Koncili II i Vatikanit: domethënia e tij për Kishën dhe për botën.96
“Çkado bëtë për njërin ndër këta vëllezërit e mi më të
vegjël, e bëtë për mua”(Mt 25).
Zgjedhja e Kishës për të varfërit në Shqipëri ............................... 105
Si mund të hyj në dialog me ty nëse nuk kam besim tek ti?
Politika e mirë është në shërbim të paqes .................................... 112
Ungjillëzimi në Botën e Sotme
Një rilexim i Nxitjes Apostolike “Evangelii Nuntiandi” ............... 120
“Fryt i tokës dhe i punës së duarve të njerëzve.”
Dinjiteti i punës njerëzore, sipas Enciklikes “Rerum Novarum”. 135
Fytyra të trishtuara nuk bëjnë shenjtër
Ardhja: kohë shprese dhe gëzimi ................................................. 142
Jemi bashkëpunëtorët e Hyjit
Shën Toma nga Akuino. Teologu i dialogut ................................. 147
“Kodi i Da Vinçit” dhe “Varri i Humbur i Jezusit”
Marrëzia e përsëritur ................................................................... 150
Dekristianizim apo Shekullarizim?
Rreth një shkrimi të Ben Blushit .................................................. 153
508

Partneritet profetik
Besimet dhe harmonia ndërfetare ............................................... 157
Dhuna dhe terrorizmi nuk kanë të bëjnë me besimet as
me atdhetarinë
Papa Benedikti XVI në dialog me Islamin ................................... 165
Opiumi i popullit
Karl Marx, Enver Hoxha dhe besimi ........................................... 170
Feja pastron arsimin
Kisha dhe përparimi njerëzor ...................................................... 173
Punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm
Besojma e Jetës së Kushtuar ........................................................ 177
Dëshmia e dashurisë së Krishtit
Fjalim në Simpoziumin mbi Enciklikën Caritas in Veritate ........ 179
“Bëjeni këtë në përkujtimin tim”
Eukaristia në shkrimet e Shën Palit ............................................. 186
“U falënderua dhe ua dha atyre”
Eukaristia: Sakramenti i bashkimit të Kishës ............................. 192
Bariu dëgjoftë zërin e deleve
Qarkore Kreshmët, 2017 ............................................................... 201
“Kthehuni, pendohuni, pajtohuni”
Letra Baritore Kreshmët, 2018 ................................................... 204
“Më laj krejtësisht prej mëkatit tim, e më pastro”
Qarkore për Kreshmet, 2019 ....................................................... 207
Ungjillëzimi i ri në dioqezën Tiranë-Durrës
Asambleja Dioqezane në përgatitje për Sinodin Dioqezan ........ 209
Ku janë areopagët tanë në dioqezën tonë?
509

Asambleja dioqezane II ................................................................ 216
Populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe
Nata e Krishtlindjes - Natën (2016) ............................................ 226
Habitemi duke dëgjuar
Krishtlindja – Ditën (2018) .......................................................... 231
“Shqyeni zemrat!”
E mërkura e përhime ................................................................... 234
“Hyji im, Hyji im, përse më braktise?”
E diela e Larit (2017) ................................................................... 238
Jezusi ka dashur të ketë nevojë për ne
E enjtja e madhe: Mesha e Krizmës ............................................. 241
Në dhomën e darkës
E enjtja e madhe: Darka e Zotit .................................................. 245
“Jo Jezusin, por Barabën”.
E premtja e madhe (2018) ........................................................... 248
“Paqja me ju!”
Pashkët – Natën (2018) ................................................................ 251
Ju quaj “miq”
Pashkët – Ditën (2018) ................................................................ 254
Përkujtojmë të vdekurit sepse besojmë te jeta
2 Nëntor 2014 .............................................................................. 258
“Ut omnes unum sint”
Në funeralin e Imzot Rrok Mirditës ............................................. 261
Një metamorfozë. Një aventurë dashurie
Shugurimi meshtarak i vëllait Geoffrey Bugeja O.P .................. 265
“George, a më do ti?”
510

Përurimi i Arqipeshkvit të ri të Tiranë – Durrësit ....................... 271
Feja që vepron me dashuri
Homeli për shugurimin ipeshkvor të Gjergj Metës ...................... 277
“Do t’ju jap vajin e gëzimit”
Homeli për shugurimin ipeshkvor të Giovanni Peragine-s ........ 281
Vrapoj, zgjatem, sulem
50-vjetori i meshtarisë ................................................................. 285

SHKRIME POPULLORE ................................................ 295
Revolucioni i Krishtit ................................................................... 296
Krishtlindja ................................................................................... 297
Në shpellën e Betlehemit ............................................................. 298
Nën shenjën e kryqit .................................................................... 299
Ngjallja e Krishtit ......................................................................... 302
Nëntori .......................................................................................... 304
Arti i lutjes .................................................................................... 306
Zoja Mari, shenjë shprese për jetën e familjes ............................. 309
Dashuria mund të ndryshojë botën .............................................. 310
Dhëmbshuria dhe drejtësia shoqërore .......................................... 312
Mëshira dhe matja e suksesit ........................................................ 314
Promovimi njerëzor
Të rikujtojmë “Caritas in Veritate” .............................................. 318
Familja si bërthamë e shoqërisë ................................................... 321
Papa Gjon Pali II
Na ka mësuar si të jetojmë dhe si të vdesim ............................... 324
Hareja e dashurisë (Amoris Laetitia)
511

Disa reflektime ..............................................................................327
Apostull i mëshirës
Papa i surprizave. Gjashtë vite pas zgjedhjes së Papes Françesk .. 328

Gëzim dhe buzëqeshje tek Shën Tereza e Kalkutës ...................... 331
Gëzimi i të jetuarit ........................................................................ 336
“Nuk kam kohë!” Por a është e vërtetë? ....................................... 338
Forma të reja skllavërie ................................................................ 340
Kam blerë një palë këpucë në treg ................................................ 343
Kur kam shkuar për peshkim ....................................................... 345
Më pickoi një mushkonjë .............................................................. 346
“S’e duam!” – “e duam!” ............................................................... 348
Të jesh, të kesh, të bësh ................................................................. 351
“Kush është i afërmi im?” (Lk 10, 29) ...........................................353
Kush kujdeset për të varfrit? ........................................................ 354
Kush kujdeset për punëtorët?........................................................ 357

SHTOJCË ....................................................................... 369
Lutje për viktimat e aksidenteve rrugore ......................................370
Nëntëditëshe e Krishtlindjeve ....................................................... 372
Udha e Kryqit ................................................................................ 390
Rruzarja e medituar ...................................................................... 398
Adhurim për Paqen ....................................................................... 410
Predikimi për Natën e Krishtlindjeve
Dialog mes dy fëmijëve ................................................................ 415
Kremtimi pendestar për meshtarët e rregulltarët ........................ 417
Biri i Hyjit Jezu Krishti
512

Dymbëdhjetë katekeza mbi Personin e dytë të Trinisë Shenjte... 421
Edukimi nuk është thjesht informim, por formim
Intervistë për revistën EDUKIMI .................................................479
Një pranverë për Kishën Katolike
Një intervistë mbi ardhjen e Papës Françesk në Shqipëri .......... 485
“Paqe njerëzve vullnetmirë mbi tokë”
Një intervistë mbi situatën social-ekonomike dhe politike në
Shqipëri gjatë sezonit të Krishtlindjeve ....................................... 488
Puna që asnjeri s’do ta kishte bërë
Një intervistë mbi Nënë Terezën .................................................. 494

513

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

B

1. i

Frendo, George O. P.
j m miq
mi : 0 v m
ar : 1969-2019
n
. P.
rr : Joz , 2019
14 . : m
; 1 x 24 cm.
ISBN 9
0-432.Dok rina ar
4.Biografia 5.Maltë
2 -12(0 1)

514

3.Pr

inj

