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SHËN GREGORI I TURONIT: 
MARIA VIRGJËPR ËSHTË NGJITUR NË QIELL! 

Të Ngjiturit e Shën Marisë në Qiell 
(Zoja e Madhe, Zoja e Grudës, 

Zoja e Berishës, Zoja Hasit, 
Zoja e Letnicës etj…)- 

Assumptio Beatae Mariae Virginis 
më 15 gusht 2020

Ky mësim i Kishës mbështetet tek etërit 
dhe shkrimtarët e Kishës, tek shenjtërit dhe 
teologët e mëdhenj gjatë shekujve ku shkruajnë 
dhe pohojnë se Shën Maria Virgjër, Nëna e 
Krishtit qe ngjitur lumturisht në Qiell.

Kisha Ortodokse Lindore besojnë në 
Fjetjen (dormicion) e Hyjlindëses. Ndërsa 
Kisha katolike mëson se Virgjëra Mari "e ka 
përfunduar jetën e saj tokësore, duke u ngjitur 
me trup dhe me shpirt në lavdinë qiellore." Kjo 
doktrinë u përcaktuar në mënyrë dogmatike 
nga Papa Piu XII më 1 nëntor 1950, në 
Enciklike apostolike “Munificentissimus 
Deus”. 

Një letër armene që i atribuohet Dionisit 
arepagit përmend ditë e fundit të Nënës Zotit 
edhe ajo në disa versione të historisë: thuhet se 
ka ndodhur në Efes, në Shtëpinë e Shën Marisë. 
Kurse tradita më e hershëm se ditë e fundit 
tokësore Maria i ka kaluar në Jerusalem. Deri 
në shekullin e 7-të sipas një versionit tjetër aty i 
pranishëm ishte një prej apostujve, shpesh 
identifikuar si Shën Toma, por ai nuk ishte i 
pranishëm në (fjetjen) vdekjen e Marisë, por 
ardhja e tij në fund përshpejton rihapjen e varrit 
të Marisë. Kurse varri i Marisë është gjetur të 
jetë zbrazët (bosh) me përjashtim të rrobat e saj 
të rënda. Në një traditë më vonë, Maria bie 
brezin e saj poshtë nga qielli si testament për 
ngjarjen se ajo është ngjitur në qiell. 

Më 15 gusht, Kisha Katolike kremton të 
Ngjiturit e Marisë në Qiell (Zoja e Madhe) 
Assumptio Beatae Mariae Virginis.

 Nosh Gjolaj

Shën Epifani (377) që nga shekulli i IV i 
Kishës së Lindjes, pohon në shkrimet e tija, se 
Shën Maria Virgjër është ngjitur në Qiell me 
trup dhe shpirt. Sipas Shën Epifanit i 
Salaminës, se askush nuk e dinte se Maria a 
kishte vdekur apo jo. Ai llogaritë shkrimet 
apokrife ku kanë qarkulluar nga shekulli i katër 
si dhe pohimet se Maria Virgjër Nëna e Jezusit 
është e ngjitur në qiell.

Madje është i njohur “Liber Requiei 
Mariae” (Libri, i mbështetem Marisë), i cili 
libër mbijetoi i paprekur vetëm në një përkthim 
Etiopianë. Libri duket se është nga shekulli i IV 
kurse tregimi si i tillë i krishterë mund të jetë 
nga fillim i shekullit të III-të. Gjithashtu janë 
tradita shumë të hershme të "Gjashtë Librat" ku 
bëhet fjala për rrëfimet e Fjetjes. Versionet e 
hershme të këtij apokrifit ruhen nga disa 
dorëshkrime siriane të shekujve 5 dhe 6, edhe 
pse teksti vetë ndoshta i përket shekullit të 4-t. 

Po ashtu edhe Shën Gregori i Turonit (593) 
teolog dhe shkrimtar i parë i Kishës Perëndimit 
që shkruan se Shën Maria Virgjëpr është ngjitur 
në Qiell. 
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Përshpirtëri

PAPA FRANÇESKU: BASHKIMI DHE PROFECIA

Mesha e Shenjte dhe bekimi i palumeve për arqipeshkvinjtë e rinj metropolitan
Romë, Bazilika e Shën Pjetrit, 29 /06/ 2020

Vërejmë edhe një gjë tjetër: në ato momente 
dramatike askush nuk ankohet për të keqen, për 
përndjekjet e Herodit. Askush nuk e shan Herodin – 
dhe ne jemi të mësuar t'i shajmë përgjegjësit. Është 
e kotë, është edhe e mërzitshme, që të krishterët të 

harxhojnë kohë duke u ankuar për botën, për 
shoqërinë, për gjërat që nuk shkojnë mirë. Ankimet 
nuk ndryshojnë asgjë. Le të kujtojmë se ankimet 
janë dera e dytë e mbyllur para Shpirtit Shenjt, siç ju 
kam thënë ditën e Rrëshajëve: e para është 
narcizizmi, e dyta shkurajimi, e treta pesimizmi. 
Narcizizmi të çon te pasqyra, që të shikosh veten 
vazhdimisht; shkurajimi te ankimet; pesimizmi te 
terri, te errësira. Këto tre qëndrime ia mbyllin derën 
Shpirtit Shenjt. Ata të krishterë nuk fajësonin por 
luteshin. Në atë bashkësi askush nuk thoshte: 
“Sikur Pjetri të kishte qenë më i matur, nuk do të 
ishim në këtë situatë”. Askush. Pjetri, nga ana 
njerëzore, kishte arsye të kritikohej, por askush nuk 
e kritikonte. Nuk e përgojonin, por luteshin për të. 
Nuk flisnin pas shpine, por i flisnin Hyjit. Dhe ne 

sot mund të pyesim veten: “A e ruajmë bashkimin 
tonë me lutjen, bashkimin tonë të Kishës? A lutemi 
për njëri-tjetrin?”. Çfarë do të ndodhte po të 
luteshim më shumë dhe të ankoheshim më pak, me 
gjuhën paksa të qetësuar? Ajo që i ndodhi Pjetrit në 
burg: sikurse atëherë, shumë dyer që ndajnë do të 
hapeshin, shumë zinxhirë që paralizojnë do të 
këputeshin. Dhe ne do të mahniteshim, sikurse ajo 
vajza që, duke e parë Pjetrin në derë, nuk arrinte ta 
hapte, por vrapoi brenda, e befasuar prej gëzimit se 
po shihte Pjetrin (krh. Vap 12,10-17). Le të 
kërkojmë hirin që të dimë të lutemi për njëri-tjetrin. 
Shën Pali i nxiste të krishterët të luteshin për të 
gjithë dhe para së gjithash për ata që drejtojnë (krh. 

Leximi i parë i sotëm na çon 
në burimin e këtij bashkimi. 
Tregon se Kisha, e sapolindur, 
po kalonte një fazë kritike: 
H e r o d i  i s h t e  z e m ë r u a r , 
përndjekja ishte e dhunshme, 
Apostulli Jakob ishte vrarë. E 
tani edhe Pjetrin e arrestojnë. 
Bashkësia duket me kokë të 
prerë, secili druan për jetën e 
vet. E megjithatë, në këtë 
moment tragjik askush nuk 
ikën, askush nuk mendon të 
shpëtojë kokën e vet, askush 
nuk i braktis të tjerët, por të 
gjithë luten së bashku. Prej lutjes marrin guximin, 
prej lutjes vjen një bashkim më i fortë se çfarëdo 
kërcënimi. Teksti thotë se «Pjetri ruhej në burg, por 
lutja e përzemërt e Kishës ngritej vazhdimisht para 
Hyjit për të» (Vap 12,5). Bashkimi është një parim 
që aktivizohet me lutjen, sepse lutja i lejon Shpirtit 
Shenjt të ndërhyjë, të hapë ndaj shpresës, të 
shkurtojë largësitë, të na mbajë së bashku në 
vështirësitë.

Në festën e dy Apostujve të këtij qyteti, do të 
doja të bashkëndaja me ju dy fjalë kyçe: bashkim 
dhe profeci.

Bashkim: Kremtojmë së bashku dy figura 
shumë të ndryshme: Pjetri ishte një peshkatar që i 
kalonte ditët mes rremave dhe rrjetave, Pali një 
farize i arsimuar që jepte mësim në sinagoga. Kur 
shkuan në mision, Pjetri iu drejtua judenjve, Pali 
paganëve. Dhe kur rrugët e tyre u kryqëzuan, 
diskutuan fort, ashtu sikurse Pali nuk ka turp të 
tregojë në një letër (krh. Gal 2,11 vv.). Pra, ishin dy 
persona ndër më të ndryshmit, por ndiheshin 
vëllezër, si në një familje të bashkuar, ku shpesh 
njerëzit diskutojnë por gjithmonë e duan njëri-
tjetrin. Por familjariteti që i lidhte nuk vinte prej 
prirjeve natyrore, por prej Zotit. Ai nuk na ka 
udhëruar ta pëlqejmë njëri-
tjetrin, por ta duam. Është Ai që 
na bashkon, pa na uniformuar. 
Na bashkon në ndryshimet.
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1 Tim 2,1-3). “Por ky drejtues është…”, dhe 
cilësuesit janë të shumë; unë nuk do t'i them, sepse 
ky nuk është as momenti as vendi për të thënë 
cilësuesit që dëgjohen kundër drejtuesve. I gjykoftë 
Hyji, por të lutemi për drejtuesit! Të lutemi: kanë 
nevojë për lutje. Është një detyrë që Zoti na e beson. 
A e bëjmë këtë? Apo flasim, shajmë, dhe kaq? Hyji 
pret që kur lutemi të kujtohemi edhe për ata që nuk 
mendojnë si ne, për ata që na e kanë mbyllur derën 
në fytyrë, për ata që e kanë të vështirë të falin. 
Vetëm lutja i këput zinxhirët, sikurse Pjetrit; vetëm 
lutja i hap rrugën bashkimit.

Sot bekohen paliumet, që i jepen Dekanit të 
Kolegji t  kardinalor dhe Arqipeshkvinjve 
Metropolitë të emëruar vitin e fundit. Paliumi 
kujton bashkimin mes deleve dhe Bariut që, sikurse 
Jezusi, e ngarkon delen mbi shpatulla për të mos u 
ndarë më kurrë prej saj. Pastaj sot, sipas një tradite 
të bukur, bashkohemi në mënyrë të veçantë me 
Patriarkatin ekumenik të Konstantinopojës. Pjetri 
dhe Andreu ishin vëllezër dhe ne, kur është e 
mundur, shkëmbejmë vizita vëllazërore në festat 
përkatëse: jo edhe aq për mirësjellje, por për të ecur 
së bashku drejt qëllimit që Zoti na tregon: bashkimi 
i plotë. Sot, ata nuk kanë arritur të vijnë, prej 
problemit të udhëtimeve për arsye të koronavirusit, 
por kur unë shkova të nderoj reliket e Pjetrit, ndieja 
në zemër afër meje vëllain tim të dashur 
Bartolomeun. Ata janë këtu, me ne.

Fjala e dytë, profeci. Bashkim dhe profeci: 
Apostujt tanë janë nxitur prej Jezusit. Pjetri ka 
dëgjuar pyetjen: “Po ti, kush thua se jam unë?” (krh. 
Mt 16,15). Në atë moment ka kuptuar se Zotit nuk i 
interesojnë opinionet e përgjithshme, por zgjedhja 
personale për ta ndjekur. Edhe jeta e Pali ka 
ndryshuar pas nxitjes së Jezusit: «Saul, Saul, pse po 
më salvon?» (Vap 9,4). Zoti e ka shkundur 
përbrenda: më shumë se sa ta bëjë të bjerë përtokë 
rrugës së Damaskut, ka bërë që të rrëzohet 
mendjemadhësia e tij si njeri fetar dhe i mirë. 
Kështu Sauli krenar është bërë Pali: Pal, që do të 
thotë “i vogël”. Këto nxitje, këto përmbysje jete 
ndiqen prej profecive: «Ti je Pjetër-Shkëmb dhe 
mbi këtë shkëmb unë do ta ndërtoj Kishën time» 
(Mt 16,18); dhe Palit: «Ai është vegla ime, që unë e 
kam zgjedhur për ta bërë të njohur Emrin tim para 
popujve» (Vap 9,15). Pra, profecia lind kur lejojmë 
të nxitemi prej Hyjit: jo kur administrojmë qetësinë 
tonë dhe mbajmë gjithçka nën kontroll. Nuk lind 
prej mendimeve të mia, nuk lind prej zemrës sime të 
mbyllur. Lind nëse ne lejojmë që Hyji të na nxisë. 
Kur Ungjilli i përmbys siguritë, buron profecia. 
Vetëm ai që u hapet befasive të Hyjit bëhet profet. 
Dhe ja, Pjetri e Pali, profetë që shohin më tutje: 

Pjetri i pari shpall se Jezusi është «Krishti, Biri i 
Hyjit të gjallë» (Mt 16,16); Pali hershon 
përfundimin e jetës së vet: «Më pret gati kurora e 
drejtësisë, që atë Ditë do të ma japë Zoti» (2 Tim 
4,8).

Sot kemi nevojë për profeci, por për profeci të 
vërtetë: jo për fjalamanë që premtojnë të 
pamundurën, por për dëshmi se Ungjilli është i 
mundshëm. Nuk nevojiten shfaqje mrekullish. Mua 
më dhemb në shpirt kur dëgjoj të shpallet: “Duam 
një Kishë profetike”. Mirë. Çfarë bën ti që Kisha të 
jetë profetike? Nevojiten jetë që shfaqin mrekullinë 
e dashurisë së Hyjit. Jo fuqi, por koherencë. Jo fjalë, 
por lutje. Jo shpallje, por shërbim. Ti a e do një 
Kishë profetike? Fillon të shërbesh, dhe hesht. Jo 
teori, por dëshmi. Nuk kemi nevojë të jemi të pasur, 
por të duam të varfërit; jo të fitojmë për veten, por të 
shpenzohemi për të tjerët; jo të kemi miratimin e 
botës, të qenurit mirë me të gjithë – nga ne thuhet: 
“të jesh mirë me Hyjin dhe me djallin”, të jesh mirë 
me të gjithë –; jo, kjo nuk është profeci. Por kemi 
nevojë për gëzimin për botën që do të vijë; jo për ato 
projekte baritore që duket se kanë në vetvete 
efiçencën e tyre, si të ishin sakramente, projekte 
baritore efiçente, jo, por kemi nevojë për barinj që 
kushtojnë jetën: për të dashuruar me Hyjin. Kështu 
Pjetri e Pali kanë shpallur Jezusin, si të dashuruar. 
Pjetri, para se të vihej në kryq, nuk mendon për 
veten por për Zotin e vet dhe, duke e konsideruar 
veten të padenjë që të vdesë si Ai, kërkon që ta 
kryqëzojnë me krye poshtë. Pali, para se t'i presin 
kryet, mendon vetëm që të dhurojë jetën dhe 
shkruan se dëshiron që gjaku i tij «të derdhet në 
nder të Hyjit» (2 Tim 4,6). Kjo është profeci. Jo 
fjalë. Kjo është profeci, profecia që ndryshon 
historinë.

Të dashur vëllezër e motra, Jezusi i ka 
profetizuar Pjetrit: “Ti je Pjetër-Shkëmb dhe mbi 
këtë shkëmb unë do ta ndërtoj Kishën time”. Edhe 
për ne ka një profeci të ngjashme. Gjendet në librin 
e fundit  të Biblës,  ku Jezusi u premton 
dëshmitarëve të vet besnikë «një gur të bardhë dhe 
mbi gur të shkruar një emër të ri» (Zb 2,17). Ashtu 
sikurse Zotëria e ka shndërruar Simonin në Pjetër, 
po ashtu na thërret secilin prej nesh, për të na bërë 
gurë të gjallë me të cilët të ndërtojë një Kishë dhe 
një njerëzim të përtërirë. Ekziston gjithmonë 
dikush që e shkatërron bashkimin dhe e shuan 
profecinë, por Zoti beson në ne dhe të pyet ty: “Ti, a 
dëshiron të jesh ndërtues i bashkimit? A dëshiron të 
jesh profet i qiellit tim mbi tokë?”. Vëllezër e motra, 
le të lejojmë që Jezusi të na nxisë dhe le të gjejmë 
guximin t'i themi atij: “Po, dua!”.

Përshpirtëri
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Mesazh

† Angelo Massafra O.F.M.
Arqipeshkëv Metropolit Shkodër-Pult

Dhe, ndërsa ju porosis perseri të gjithëve që të 
tregoni kujdesin më të madh në këtë periudhë të 
trishtë të pandemisë për veten tuaj dhe për të tjerët 
duke zbatuar normat e rregullave për parandalimin e 
përhapjës së COVID-19, Ju uroj festë të mbarë të 
Pajtorit tonë, Shenjtit famullitar të Arsit, 
ndërmjetësisë së të cilit ju porosis të gjithëve ju, 
mbarështimin tuaj meshtarak dhe rritjen tuaj 
shpirtërore.

Të fortë prej fjalës së Jezusit: “jepuni ju të 
hanë!” (Mt 14, 16), që kemi dëgjuar në Ungjillin e të 
dielës së kaluar, edhe ne e lëmë veten të përfshihemi 
prej dhembshurisë së Krishtit për popullin, duke 
parë se si “uria” e këtij të fundit është më shumë në 
planin shpirtëror, sesa në atë material. Me siguri nuk 
mungojnë nevojat materiale të popullit tonë, por 
Jezusi u shpjegon nxënësve të vet (domethënë edhe 
neve), që ekziston një përparësi me natyrë 
shpirtërore, e cila nuk duhet të lihet pas dore dhe që, 
si rrjedhojë, përfshin edhe atë me natyrë materiale.

Para së gjithash, dëshiroj të falënderoj çdonjërin 
prej jush për shërbimin baritor që, secili në pjesën e 
vet, bën në dobi të popullit të Hyjit duke 
mbarështuar sakramentet, duke kumtuar Fjalën e 
Hyjit, duke u vënë në dëgjim të kërkesave dhe të 
nevojave të njerëzve.

Le të paraqitemi kështu përpara popullit të 
Hyjit, si “shërbëtorë të Krishtit e mbarështues të 
mistereve të Hyjit” (1Kor 4, 1), duke shmangur me 
kujdes gjithçka që, siç thotë Papa Françesku, ka 
shije mondaniteti. Populli i Hyjit ka nevojë që të 
shohë te ne përfaqësues të vërtetë të Krishtit, 
“riprodhues” besnikë dhe të gjallë të Krishtit që 
kaloi “duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë” (Vap 
10, 38).

Dhe, si Jezusi e ndiente nevojën që të kujdesej 
për intimitetin e vet me Atin, ashtu edhe ne e kemi 
këtë nevojë. Gati pas çdo veprimi baritor do të duhej 
të dëgjonim të tingëllonte në ne ftesa e Jezusit: 
“Ejani dhe ju në një vend të pabanuar e pushoni pak 

në vetmi” (Mk 6, 31); por sidomos në fund të një viti 
baritor kjo bëhet një imperativ për të gjithë ne. 
Pushimi fizik e mendor, rikarikimi nëpërmjet 
pjesëmarrjes në ushtrimet shpirtërore, nuk duhet të 
mungojë kurrë.

Duhet të reflektojmë edhe mbi udhëzimet e 
fundit që Selia e Shenjtë na ka dërguar për një 
rishikim të mënyrës se si e zhvillojmë baritoren 
famullitare. Të bashkëngjitur me këtë letër do të 
gjeni si dokumentin, ashtu edhe përmbledhjen e 
dokumentit papnor të përpunuar prej Imzot Gjergj 
Metës, të cilin e falënderoj për punën e bërë.

Shumë të dashur vëllezër në mbarështimin 
meshtarak, meqë nesër është përkujtimi liturgjik i 
Shën Gjon Maria Vianney-it, Pajtori i meshtarëve, 
mendimi im shkon te secili prej jush, pjesë e gjallë e 
këtij presbiteri dioqezan. Për këtë arsye ju mbërriftë 
përshëndetja ime e paqes në Zotin Jezus.

Por kjo gjë mund të ndodhë vetëm nëse zemra 
jonë rreh në mënyrë të njëkohshme me Zemrën e 
Krishtit. Ja pse është e rëndësishme që të kemi në ne 
“po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus” (Fil 2, 5): 
ato janë rrënja e të vepruarit dhe e të punuarit tonë; 
nëse e humbasim këtë rrënjë zbrazim domethënien e 
krejt asaj që bëjmë dhe, duke mos përfaqësuar më 
Krishtin, përfundojmë duke iu referuar vetvetes. Por 
nuk është kjo ajo që kemi premtuar përpara Hyjit 
dhe Kishës së Tij ditën e shugurimit tonë meshtarak.

Për këtë arsye uroj që secili prej jush të dijë ta 
harmonizojë mirë kohën e vet, me qëllim që të mos 
mungojnë rastet e rimarrjes dhe të rifitimit të atyre 
energjive që nevojiten për ta çuar përpara 
mbarështimin tonë me zell e bujari. Në fakt, muaji 
shtator po afron me hapa të mëdhenj duke shënuar 
kështu edhe rifillimin e veprimtarive baritore.

Që tani po ju bëj me dije se muaji i ardhshëm do 
t'i kushtohet reflektimit mbi përkujdesjen e 
“shtëpisë sonë të përbashkët”, krijimit, për këtë 
arsye jemi duke përgatitur një material, të cilin 
mund ta përdorni për këtë sensibilizim.

Në fund, më lejoni që të përshëndes dhe të 
falënderoj të gjitha rregulltaret dhe të gjithë 
rregulltarët, të cilët, edhe pse nuk bashkëndajnë me 
ne Sakramentin e Urdhrit të shenjtë, çdo ditë janë të 
angazhuar përkrah nesh me lutjen e tyre, me 
apostullatin e tyre, me mbështetjen e tyre; në disa 
raste edhe duke plotësuar mospraninë tonë në disa 
vende të vështira për t'u mbërritur apo ku nuk është e 
mundur që të garantohet prania e rregullt e 
presbiterit. Faleminderit motra e vëllezër për atë që 
bëni për Kishën tonë dioqezane.

ARQIPESHKËVIA SHKODËR-PULT
Prot. N. 97/2020
Shkodër, më 03.08.2020

SIVËLLEZËRVE NË MESHTARI
TË PRESBITERIT DIOQEZAN DHE ATIJ RREGULLTAR

Jezusi u shpjegon nxënësve të vet që ekziston një përparësi me natyrë shpirtërore!
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Don Nosh GJOLAJ
Podgoricë

 Sipas Dr. Artur J. Brodbek, në mënyrë 
shkencore dëshmona se secili prej nesh jeton sipas 
një ritmi normal të preferuar që shpjegon faktin pse 
dy njerëz shpesh irritohen nga njëri tjetri në mënyrë 
të pashpjegueshme; sepse secili jeton duke u bazuar 
në 'rrahje' të ndryshme. Një person reagon, 
mendon, lëviz, flet madje edhe ha dhe lexon shumë 
ngadalë sipas mendimit të një personi tjetër i cili i 
bën të gjitha ato gjëra më shpejt. "Ndërprerja që i 
bëjnë njëri tjetrit dy njerëz që po bisedojnë mund të 
shpjegohet me ritmet e tyre të ndryshme", thotë ai. 
Ndryshime të tilla në modelet e ritmeve njerëzore 
mund të çojnë në antipati, dhunë, agresivitet ose 
edhe në lodhje ose indiferencë kur dikush mendon, 
flet dhe gjestikulon sipas një modeli të brendshëm 
krejt asinkron me të tonin. Nga ana tjetër, takimi me 
dikë me model mjaft të ngjashëm ritmi që 
menjëherë përshtatet me tonin mund të shpjegojë 
lehtësinë me te cilën ne nganjëherë integrohemi  
me biseda me njerëz të tjerë ose pse "na hahet 
muhabeti" me të tjerë qysh në takimin e parë. Ata 
kanë të njëjtin ritëm me tonin ose kanë një ritëm që i 
përshtatet tonit.

Kur flitet për ciklin zakonisht 
mendohet për ciklin menstrual te femrat 
dhe harrojmë se ekzistojnë edhe ciklet e 
tjera që vlen si për meshkuj ashtu edhe për 
femrat.  Nuk duhet të harrohet e fakti i 
ritmit të jetës, që fillon me lindje, si edhe 
shfrytëzohet për aspektet e jetës të çdo 
individit. Jeta e jonë ndikon në ciklin e 
jetës, që manifestohet në aftësitë e 
llojllojshme të cikli, siç është për 
shembull zemra jonë e cila ka një ritëm 
natyral dhe kjo reflektohet në ritmin tonë 
të brendshëm e të veçantë, ndonëse kjo 
nuk është fikse ose konstante. Ajo 
n d r y s h o n  m e  e m o c i o n e t  d h e 
eksperiencat. Eksitimi, zjarri (vrulli), 
zemërimi, frika dhe entuziazmi e rrisin 
ritmin e pulsit ndërsa kënaqësia, rehati, 
paqja (qetësia), çlodhja, pushimi dhe 
gjumi e ulin ritmin. Nga ana tjetër  nuk 
duhet harrohet se nuk është vetëm cikli 
menstrual te femrat por kemi edhe cikla tjera që 
amnistohen si te meshkujt ashtu edhe te femrat, siç 
janë cikli biologjik (fizik) emocional dhe 
intelektual. Ciklet e tilla fillojnë të veprojnë që nga 
lindja dhe na ndihmojnë për ti shikuar aftësitë tona 
prej ditët në ditë.

Ekziston mundësia që ne të kontrollojmë ritmin 

Si për shembull zemra jonë ka një ritëm natyral 
dhe kjo reflektohet në ritmin tonë të brendshëm e të 
veçantë, ndonëse kjo nuk është fikse ose konstante. 
Ajo ndryshon me emocionet dhe eksperiencat. 
Eksitimi, zjarri (vrulli), zemërimi, frika dhe 

entuziazmi e rrisin ritmin e pulsit ndërsa kënaqësia, 
rehati, paqja (qetësia), çlodhja, pushimi dhe gjumi e 
ulin ritmin. 

Psikologu i njohur Hermann Swoboda (1904), i 
cili pohon se në mënyrë të pa varur e zbuloi ciklet e 
jetës. Më vonë edhe profesori i Universitetit Alfred 
Teltscher, konstaton  ditët e mira dhe ditë e këqija, 
tek studentet e tij, ku studentët ishin të suksesshëm 
gjatë provimit apo jo të suksesshëm, kjo varej prej 
ciklit të jetës.

Dr. Artur J. Brodbek, psikolog social amerikan, 
që specializohet në kërkimet në format e 
komunikimit njerëzor, e ka çuar këtë subjekt më 
tutje. Ai thekson se ne duhet të bëhemi të 
ndërgjegjshëm apo të vetëdijshëm për ritmin tonë 
vetjak, megjithëse kjo është e vështirë sepse ritmi i 
jetës është i stampuar kaq thellë sa që ne jemi mjaft 
të pavetëdijshëm për të. 

CIKLI I NATËS DHE AI I DITËS DUHET TË RESPEKTOHE
Çfarë nënkuptojmë me nocionin “ritmi i jetës”

(Pjesa e parë)
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Po qe se ritmi i jetës suaj qoftë ai biologjik apo 
fizik, emocional dhe intelektual është nën vijën 
horizontale sinusoidat ju qëndronin në fazën 
negative, po qe se jeni student mos shkoni në 
provim, apo kini intervistë lidhur me punë apo 

diçka tjetër. Në këtë periudhë duhet të  jeni shumë 
të kujdesshëm dhe të iknin nga ngarkesat e 
llojllojshme psikofizike dhe i lëri për periudhën 
pozitive, kur vija e lakuar ose lakorja gjeometrike  
sinusoidat është për mbi vijën horizontale, 
përkatësisht pozitive. Atëherë mund ta shfrytëzonin 
për krijimtari, për provime, intervista apo veprimet 
tjera të rëndësishme.

tonë vetjak; mundësi që lehtësohet në qoftë se që 
herët ne e kushtëzojmë atë me muzikë duke arritur 
atë që ne t'u përshtatemi më mirë ritmeve të të 
tjerëve. Dr. Artur J. Brodbek deklaron se kjo mund 
të arrihet duke ia ekspozuar veten tonë një 
diapazoni të gjerë ritmesh muzikore. Ai mendon se 
kjo tolerancë ndaj ritmeve të njëri tjetrit është një 
faktor mjaft i lashtë në vullnetin e mirë njerëzor 
bazë: 'Pjesë e ndarjes së pavetëdijes në nivelin e 
ndjenjave'. Ai sugjeron gjithashtu se entuziazmi 
botëror për muzikën e gjallë ritmike i të rinjve të 
sotëm në një sërë vendesh të ndryshme, mund të 
jetë një nga mënyrat e thjeshta me anën e të cilës 
rinia rreth e qark botës ka filluar të ndjejë njësimin 
(të afrohen me njëri tjetrin) dhe po bëhet gati për 
kulturën e re në zhvillim të botës.

 Ne, gjithashtu, mund të ndihmojmë të tjerët të 
shkojnë drejt llojit të ritmit që preferojmë ne dhe e 
anasjelltas. Në secilin rast, ne nuk jemi thjesht duke 
përdorur ritmin e jetës që ndodhet te secili prej 
nesh, por ne po sjellim edhe harmoni.

Si kureshtje, cikli biologjik apo fizik zgjatë 
zakonisht 23 ditë. Dhe është i theksuar më tepër te 
meshkujt se sa te bota e femrave. Ndikon në fuqi, i 
qëndrueshëm, koordinimin e  lëvizjeve. Periudha e 
volitshme është prej 2 deri 11 ditë, kurse e 
pavolitshme është prej 16 deri 28 ditë, ndërsa pikat 
kritike janë dita e parë  dhe 15 -ta. 

Cikli emocional zgjatë zakonisht 28 ditë, dhe  
është e theksuar më tepër te bota e femrave se sa te 
meshkujt.  Paraqet dispononim dhe botën 
emocionale. Periudha e volitshme janë nga 2 deri 
11 ditë, kurse ditët jo të volitshme janë nga 16 deri 
28 ditë. Kurse ditët kritike janë një  dhe 15 ta.

Pastaj e kemi edhe ciklin intelektual, që zgjatë 
33 ditë. Ky cikël ndikon në procesin e menduarit, 
krijimtarisë, aftësive intelektuale, përqendrimit si 
dhe arsyes  mendore. Ditët e volitshme zakonisht  
janë nga 2 deri 16, kurse ditët e jo të volitshme janë 
1 dhe 17.

Ritmi i ditës dhe gjumi natës (fjetja)

Është e qartë se në rast se ne e njohim ritmin tonë 
vetjak ashtu siç është, e kuptojmë origjinën dhe 
qëllimin e tij dhe e kontrollojmë me sukses atë kur 
është e nevojshme për t'ju përshtatur miqësisht 
ritmeve të ndryshme rreth nesh, atëherë do të jemi 
duke dhënë një kontribut pozitiv mirëkuptimit 
njerëzor, dhe, në rast se shumë prej nesh e bëjnë 
këtë, do të kontribuohet për paqen nder njerëzore 
kjo vlen edhe në paqen bashkëshortore.

Fjala është për orën biologjike e cila nuk është e 
kurdisur vetëm te kafsha por edhe te njeriu. Ora 
biologjike nuk është e njëjtë te çdo njeri, siç është 
edhe njeriu vet unik, njëhershëm ashtu ndodh edhe 
në këtë rast me orën biologjike, që shkakton 
shpeshherë çiftit martesor kokëçarje. Atëherë jeta e 
përbashkët e në veçanti ajo e bashkësisë martesore 
kërkon orvatje për ta gjetur harmonin e ritmit të 
jetës. Rrallëherë do t'i gjejmë dy veta posaçërisht në 
bashkësinë martesore, të cilët e kanë harmonizuar 
ritmin e ditës dhe të natës, që do të thotë  ata e kanë 
harmonizuar ritmin e fjetjes (gjumit) ose pushimin 
e natës edhe njëherë edhe kohën e zgjuarit prej 
gjumit të natës. Fatkeqësisht në këtë pikë ngarkohet 
jeta e përbashkët në veçanti në mospërputhjen e 
ritmin. Në rastet e shumta, posaçërisht në kohen e 
sotme, kur e kemi në njërën anë tipin e natës, siç 
është “huti i natës”, thuajse tërë natën nuk i flihet 
ose është pran ekranit televiziv apo është në lokalet 
e natës së argëtimit, përderisa në anë e tjetër 
partnerin e kundërt, i cili shkon shumë herët të flejë 
po ashtu zgjohet shumë herët në mëngjes, siç thotë 
fjala popullore: “shkon të flejë pri herë me pula!” 
Sepse orari i trupit apo i organizmit ia dikton ritmin 
e jetës apo ora biologjike, e tipi i tillë është nën 
ndikimin e kësaj orës, posa erret natë fillon vetvetiu 
t'i ndryhen sytë, thuajse kapakët e syve janë nga 
plumbi i rënd. Ai nuk mund të qëndroi gjatë natës 
por me një fjalë i flihet, por sjellja e tij shumë lehtë 
mund të hidhëroi partnerin, i cili mund ta akuzoi se 
gjoja nuk e dashka, sepse vetëm i flihet, po ashtu 
edhe ky mund të hidhërohet në partnerin, sepse ai 
tërë natën qëndron pran televizorit, jo vetëm se nuk 
shkon të pushoi por edhe nëpër mes së zhurmës të 
televizori ia prishë qetësin e natës, që behët 
prishaqejfas. Përderisa tipi tjetër apo “huti i natës” 
në të kundërtën ai gjatë natës i del gjumi, freskohet, 
përjeton freskinë e trupit dhe të mendjes. Ai vetëm 
gjatën natës disponohet si për të punë është udhe 
për t'u argëtuar.

Përderisa ai do të flejë, thuajse gjatë orët e ditës, 
pikërisht kur partneri zgjohet nga gjumi. Njeriu i 
natës do ta ndjen veten keq po qe se i kufizohet liria, 
orari i punës dhe krijimtaria që e bënë vetëm gjatë 
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Kur njerëzit duhen dhe e duan njëri tjetrin, ata 
nuk bërtasin njëri- tjetrit, por flasin me delikatesë, 
sepse zemra e tyre është afër. Kurse afërsia mes tyre 
është e vogël “ – Mësuesi vazhdon: ”Kur ata duhen 
si edhe dashurohen në njëri-tjetrin atëherë çfarë 
ndodhë? Ata  atëherë ata  flasin me zë të ulet, edhe 
më tepër i afrohen njëri-tjetrit. Në fund bile as nuk 
ju duhet të pëshpërite, mjafton vetëm një shikim i 
ngrohtë apo një buzëqeshje e ëmbël. – Vazhdon 
mësuesi – “Mos e harroni, kur ju grindeni njëri me 
tjetrin apo shamatoheni  ose zemëroheni, mos 
lejoni që zemrat të largohen. Mos përdorni fjalët që 
ju largojnë njëri prej tjetrit, sepse mund të vinë dita 
kur largësia bëhet aq e madhe që nuk mund dot ta 
gjeni rrugën për t'u kthyer mbrapa”!

Ti rikthehemi temës, se çifti martesor duhet ta 
kuptojnë se kërkesat e gjumin mund të jenë të 
llojllojshme,  por detyra e shenjët është që çifti 
martesor me gjuhën e zemrës t'i respektojnë në 
mënyrë ndërsjellat, duke gjetur kompromisin, duke 
respektuar si njërës ashtu edhe tjetrës  palë: 
individin, identitetin dhe orën biologjike e të 
njëjtën kohë nuk i kërcënohet liria, krijimtaria, 
pushimi dhe ripërtërira e brendshme me freski  e 
me fuqi të reja krijuese. Për njeriun normal, i cili 
punon tetë orë në ditë, ai ka nevojë së pakut shtatë 
deri tetë orë pushim ose gjumë. Kuptohet mos të 
ngarkohet orari biologjik, sepse mund të 
shkaktojnë pasoja të rënda, jo vetëm për individin 
në fjalë por edhe për bashkësinë martesore!

Nxënësit japin edhe disa përgjigje, por mësuesi 
nuk ishte i kënaqur. Në fund mësuesi e merr fjalën 
dhe ju shpjegon  nxënëseve:” Kur  njerëzit ja të 
hidhëruar, zemra e tyre është shumë larg. Se si për ta 
mposhtur këtë largësi, atyre ju duhet të bërtasin me 
zë të  lartë për t'i dëgjuar. Sa më të hidhur e nervoz 
apo të tërbuar aq edhe më tepër e grisin zërin...

Tregohet se një ditë një mësues Hinduist shkoi 
për ta vizituar një familje. Ajo familje komunikon 
mes vetes duke ngritur zërin dhe duke bërtitur njëri 
tjetrit. Këtë përvojë mësuesi iu sjell nxënësve të 
vet. Me buzëqeshje mësuesi po  i pyet nxënësit: 
“Pse njerëzit komunikojnë duke e ngritur zërin e 
lartë dhe  pse i bërtasin njëri tjetrit, kur 
hidhërohen”?

Kam mësuar nga një tregim i një mësuesit  
hinduist lidhur me komunikimi e njerëzve njëri me 
tjerrin që vlen edhe për çiftin martesor, dhe 
mënyrën për ti zgjedhur konfliktet dhe mos 
përputhja apo harmonizimi i ritmit të jetës...

Nxënësit mendojnë pakëz në heshtje dhe një 
prej nxënësve thotë: ”Unë mendoj, se ata bërtasin 

me zë të lartë njërin tjetrit sepse ata e kanë humbur 
durimin dhe paqen!” 

“Pse duhet të bërtasin , kur janë edhe të tjerët të 
pranishëm pranë tyre”? Pyet mësuesi më tutje.

Partnerët duhet të vetëdijesohen dhe ta njohin 
ritmin apo orarin biologjik të vetvetes dhe  të 
partnerit dhe të krijohet kompromisi i përbashkët, si 
bie fjala, në vend të zgjohen në ora pesë të 
mëngjesit do të zgjohen në ora shtatë  ashtu çifti do 
të zgjohet të njëjtën kohë, kjo është edhe optimali 
për t'i tejkaluar konfliktin dhe pakënaqësinë në 
mesin e partnerëve, që nuk është asgjë tjetër përveç 
një këshill praktik. Për ndryshe mund të dëmtohet 
partneri, tipi natës ose "shpendi i natës". Sepse orari 
biologjik i kurdisur për orët e mëngjesit për të 
pushuar, mund ta humbin lehtë baraspeshën 
normale të gjumit, duke mbetur pagjumë ose pa 
pushimin e nevojshëm të natës, dhe si pasoj shumë 
lehtë mund të kalojnë në sëmundjen kronike të 
pagjumësisë. Tipi i tillë që vuan nga mungesa e 
gjumit zakonisht lodhet shpejt dhe është i paaftë për 
ndonjë punë, veprimtari krijuese, e zakonisht e 
shoqëron një farë apatie, pavullnet, plogështi mos 
të themi mërzi për çdo veprim apo ndërmarrje. Jo 
vetëm se e humbë oreksin e ushqimit por edhe 
dukshëm i dobësohet fuqia qoftë ajo fizike qoftë ajo 
psikike. 

natës, sepse gjatë ditës është i paaftë, sepse ashtu e 
ka ritmin e orës biologjike të regjistruar në 
nënvetëdijen (pavetëdijen) e tij. Edhe në qoftë se 
mundohet partneri, i cili zgjohet herët për ta zgjuar 
tjetrin në orët e mëngjesit, fjala vjen, në orën pesë 
(05/h), po ashtu ia imponon mendësinë apo 
pikëpamjet e veta, duke u thirrur: “ata të cilët nuk 
zgjohen herët, janë përtacë, të paaftë, qyqanë, të 
cilëve u kalon koha vetëm në gjumë etj!” Po qe se 
partneri i takon tipit  “shpend i natës”, atëherë 
reagimi do të jetë i ashpër dhe arrogant mos të themi 
sulmues . Jo vetëm se do ta sulmon partnerin që 
flenë shumë por edhe e anëtarët e familjes. Si fjala 
vjen: “nusja duhet të çohet e para për ta përgatit 
shtëpinë, e kall zjarrin, përgatitë kafjallin 
(mëngjesin) kafen etj”.  
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Moter Marjeta GJOKA

TË EDUKOJMË NË JETËN E MIRË TË UNGJILLIT
Ungjillëzim dhe promovim njerëzor

Të mësohemi nga urtia e Hyjit është themelore, 
sidomos në realtetin aktual i cili na shfaqet si i 
plotarritshëm në çdo gjë, që nuk ka nevojë për 
ndihmën e askujt por në të vërtetë nuk është kështu, 
kjo është një ide e gabuar që na bën të humbasim 
drejtimin e duhur. Ne jemi të thirrur për të qënë 
bashkëveprues me Hyjin për ta trasformuar realitetin 
që na rrethon, dhe jo që të na skllavërojnë rrymat e 
ndryshme me mendimet e tyre, siç e gjejmë në 
Shkrimin Shenjtë: «jeni në botë por jo të botës » ( 
Krh. Gjn. 15, 18 - 21). Pa dritën e Hyjit ecim si të 
verbërit në errësirë, edhe Isaia na fton që të ecim 
udhës së Hyjit, «unë jam Zoti, Hyji yt, që të mësoj për 
të miren tënde, të drejtoj të shkosh udhës që ecën» (Is. 
48, 17).  

 E gjithë kjo për ne të krishterët nuk mund të vijë 
jashtë dritës së Ungjillit, që të kemi një antropologji 
të shëndoshë si nga pikëpamja edukuese, dialoguese 
dhe  relacionale. Për të pasur të qarta disa pika 
mjafton t'i referohemi fjalëve të urta, ja si na prekun 
këto fjalë dhe na bëjnë të kuptojmë gjithmonë 
nevojshmërinë për t'u edukuar dhe formuar, «biri im, 
mos e harro mësimin tim dhe zemra jotë le ti mbajë 
urdhërimet e mia[…]», (Ur. 3, 1).    

Më shumë se kurrë, ekziston nevoja për të 
bashkuar përpjekjet në një aleancë të gjerë edukuese 
për të formuar njerëz të pjekur, të aftë për të 
kapërcyer ndarjet dhe kundërshtimet dhe për të 
rindërtuar strukturën e relacionit mes njëri - tjetrit për 
një humanizëm më vëllazëror, ( Krh. PAPA 
FRANÇESKU, Mesazh për fillimin e paktit edukues, 
Romë  12. 09. 2019 ).  

Papa Bendikti i XVI në shkrimet e tija na rikujton 
që edukimi përbën një nga pikat kryesore të çështjes 
antropologjike. Pa edukim nuk ka ungjillizim të 
qëndrueshëm dhe të thellë, nuk ka rritje dhe pjekuri, 
nuk ka ndryshim të mentalitetit dhe kulturës. 
Edukimi dhe formimi janë sot një nga sfidat më 
urgjente me të cilat Kisha është e thirrur të përballet, ( 
Krh. PAPA BENEDIKTI XVI, Fjalim drejtuar 
kongregatës për edukimin Katolik,  Romë 07. 02. 
2011).     

Ajo çfarë kam theksuar edhe më sipër brezat i 
rinjë sikur po i largohen gjithnjë e më tepër kësaj 
teme, sepse bukuria mahnitëse e botës po i rrëmben 
gjithnjë e më shumë. Bota bashkëkohore po 
trasformohet dita- ditës e ne duhet të jemi të 
vetëdijshëm që çdo ndryshim ka nevojë për një ecje 
edukative, dhe kjo ecje duhet të na përfshijë të 
gjithëve, sepse të gjithë jemi gjymtyre që do 
bashkohemi në të njëjtin trup, që është trupi i Krishtit 
(Krh. 1 Kor. 12, 12).  

Në Shoqërinë e sotme çfarë kuptojmë me fjalën 
edukim? Në përgjithësi kur flasim për edukim 
kuptohet si një formim që u referohet fëmijëve ose 
adoloshentëve, të cilët duhet të përgatiten për tu 
përballur me jetën.  Por në të vërtetë nuk është 
kështu, sepse të gjithë kemi nevojë për një edukim 
dhe për një formim të vazhdueshem, na nevojitet që 
qenia jonë njerëzore të marrë formën e duhur. Për ne 
të krishterët kjo ndodh kur lejojmë që të na mësojë 
Hyji nëpërmjet Fjalës së Tij, dhe marrim formë nga 
Ajo, (Krh. Jer 18, 1-6). Nuk duhet të harrojmë që në 
gjithë historinë e shpëtimit, Hyji e ka shoqëruar 
njeriun, «e rrethoi, e përkujdesi, e ruajti si beb'n e 
syrit» (Lp 32, 10). E gjithë kjo na lë për të kuptuar se 
Hyji ka shkuar në takim të njeriut për tu kujdesur për 
të, dhe e ka ruajtur si gjënë më të shtrenjtë, sa që 
shprehet në Shkrimin Shenjtë duke na thënë, e ruajta 
si bebën e syrit që ka një domëthënie shumë të madhe 

e të thellë, sepse bebja e syrit është pika më delikate 
nga ku  shikohet çdo gjë. 

Problemi është se ndodhemi përballë një sfide 
edukimi, që është e dukshme dhe reale sepse njeriu 
është larguar nga themeli i formimit. Në vend që të 
marrim formë nga Hyji, njeriu i sotëm kërkon të ju 
japë vetë formë gjërave, (Krh. PAPA FRANÇESKU, 
Letra  Enciklike  Laudato Si', nr. 18, Romë 24.05. 
2015).                

Siç ka nevojë trupi ynë që të ushqehet po në të 
njëjtën mënyrë ka nevojë edhe shpirti, konkretisht 
Shën Pali në letrën e parë të Selanikasve na thotë 
kështu: «dhe tërë qenia juaj shpirti, jeta dhe trupi – u 
ruajtë e patëmetë dhe e përsosur […] », (1 Sel. 5, 23). 

Tema mbi edukimin është diskutuar ndër vite dhe 
vazhdon të diskutohet akoma edhe në ditët e sotme. 
Pikërisht Ati i Shenjtë Papa Françesku ka përcjellur 
një mesazh të rëndësishëm, dhe ky mesazh është 
promovimi i një eventi botëror i cili kërkon një pakt 
edukativ global për të krijuar një njerëzim më 
vëllazëror, duke u nisur nga një takim për të ringjallur 
angazhimin për dhe me brezat e rinj, duke përtërirë 
pasionin për një edukim më të hapur dhe 
gjithëpërfshirës, të aftë për të dëgjuar me durim, ku të 
ketë një dialog ndërtues dhe mirëkuptim të 
ndërsjelltë. 

« […] Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt! Pagëzoni në Emër të Atit e të Birit 
e të Shpirtit Shenjt! Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar!» (Mt 27, 19-20).



11

Katekizëm

Duhet të kemi të qartë se Ungjillëzimi është 
shpallja e Fjalës së Hyjit, të komunikimit në jetën 
Hyjnore nëpërmjet sakramenteve, dhe është dëshmi 
historike e gjallë dhe e vërtetë. Ai ndërvepron duke na 
dhuruar një jetë të re sepse është një veprim në tërësi, 
një ekzistencë e ungjillizuar për t'u ruajtur dhe 
zhvilluar, për këtë na duhet ti referohemi vazhdimisht 
burimit nga ku rrjedh çdo gjë, që është në Fjalën e 
bërë njeri, ( Krh. Gjn. 1, 1-18).

Ungjillëzimi dhe promovimi njerëzor nuk mund 
të ndahen nga njëri – tjetri, sepse Fjala e Hyjit, 
sakramentet, dhe dëshmia historike në shërbim të 
vëllezërve janë të lidhura ngusht njëra me tjetrën dhe 
nuk mund ti kuptojmë si të ndara. 

Me ungjillëzim tregojmë realitetin e një gjerësie 
më të lartë se të promovimit njerëzor, sepse atë çfarë 
na ofron promovimi njerëzor janë instrumente me 
disiplina të ndryshme, ndërsa lajmi i mirë i Ungjillit 
nuk i specifikon drejtpërdrejtë këto disiplina. Papa 
Françesku në Nxitjen Apostolike Evangelii Gaudium 
na thotë se,  Ungjillëzimi dallohet nga karakteri i tij 
fetar, ai është në të vërtetë një ndërhyrje nga Hyji 
nëpërmjet veprës shpëtimtare të Birit të Tij Jezu 
Krishtit, dhe tani aktualizohet nga vetë Kisha, e cila 
ka për qëllim të shtërngojë lidhjet e bashkimit mes 
Hyjit dhe njeriut. Duhet të kemi të qarte se njeriu i 
ungjillizuar është mbi të gjitha një njeri fetar, 

Krishti dha jetën e tij për të gjithë ne dhe i 
previligjoj të përvuajturit dhe të varfërit, ka shpallur 
mbretërinë e Atit, duke e konkretizuar me fjalë dhe 
me vepra. Për këtë, e gjithë bashkësia e krishterë 
është e thirrur në veprën ungjillëzuese, çdo njëri prej 
nesh duhet të angazhohet me dhuratat e veta që të jetë 
pjesë harmonizuese. Papa Pali VI në Nxitjen 
Apostolike Evangelii Nuntiandi na flet për Kishen si 
një bashkësi hierarkike, që dëshmon dhe ndihmon 
njerëzit të hyjnë në misterin e Krishtit. Fjala e Hyjit 
që ajo shpall duhet të shoqërohet nga dëshmia e  
jetës. 

 

Dhe është një fjalë e drejtuar jo njerëzve abstrakt, 
të idealizuar, por të gjallë në situata historike dhe 
konkrete, duke kujtuar të drejtat dhe detyrat e 
ndërsjellta, derisa të kuptohet që pajtimi me Hyjin na 
çon drejt një pajtimi vëllazëror. Ungjillëzimi duhet të 
arrijë jetën, duhet ta prekë atë, duke i dhënë asaj një 
kuptim të ri. Falë këndvështrimeve të reja që i hap, 
është jeta e mbinatyrshme e cila nuk është mohim, 
por ripëtëritje dhe ngritje e jetës natyrore. Kjo 
referencë për jetën natyrore na bën të hyjmë në një 
reflektim mbi promovimin njerëzor, në një mënyrë 
spontane. Reflektimi flet për zhvillimin integral të 
njeriut, prandaj, përfshin të gjitha aspektet e një jete 
vërtetë autentike njerëzore, kulturore, socio-politike, 
që kërkon edhe zhvillim të vazhdueshem. Të 
krishterët e përfshirë në vepra promovuese duhet të 
jenë të vëmendshëm ndaj magjisterit shoqëror të 
Kishës. Promovimi njerëzorë i marrë në konsideratë 
nga Kisha mbetet gjithnjë i hapur ndaj trashendencës, 
ndaj Absolutit që është vetë Hyji.  

Në të vërtetë fjala e Hyjit hedhë dritë mbi 
kuptimin dhe përmbajtjen e promovimit njerëzor, në 
këtë plan Hyjnor të shpëtimit të njeriut që 
ungjillëzimi propozon. 

Në të vërtetë përmbajtja e shpëtimit dhe për 
rrjedhojë e ungjillëzimit është misteri i personit të 
Krishtit i vdekur dhe i ringjallur dhe tani i pranishëm 
midis nesh. 

Specifikimi që dallon ungjillëzimin nga 
promovimi njerëzor 

Ajo që vërejmë është se e gjithë qënia jonë duhet të 
zhvillohet parlelisht. Kjo mund të ndodhë kur ne si të 
krishterë pa e humbur origjinen tonë angazhohemi të 
jetojmë Ungjillin. Këtu nisë rrugëudhëtimi jonë i 
vërtetë, sepse ne fillojmë të formohemi e të 
edukohemi, dhe mund të nxjerrim diçka nga vetja 
jonë. Pikërisht fjala edukuim vjen nga latinishtja, 
educere që do thotë: «të nxjerrim jashtë», çfarë? Atë 
që ne kemi përbrenda, ato parime dhe vlera që i kemi  
fituar,  këto duhen kuntribuar në shoqërinë që na 
rrethon. 

 Të ungjillizosh në përmbajtjen e saj, do të thotë 
konkretisht të dëshmosh para njerëzve në mënyrë 
jetike, atë çfarë u realizua në Krishtin Jezus, Hyji që u 
komunikohet njerëzve nëpërmjet Birit të Tij, për ti 
bërë bijë në Birin. Për ti bashkuar me popullin e tij, 
për t'i sjellë ato në histori dhe përtej historisë, në një 
bashkim gjithnjë e më të ngushtë me vetveten. Hyji 
Atë nëpërmjet Birit të Tij Jezu Krishtit na dhuroi 
shëlbimin duke na pajtuar me Të, dhe falë veprimit të 
Shpirti Shenjtë  na dhuroi  rinovimin e brendshëm, 
(Krh. Rm 8, 17; Ef. 1, 14).  

 Kjo fjalë e njëjtë e bën veten të efektshme në 
shenjën sakramentale të misterit Pashkor të Krishtit.
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domethënë njeriu në të cilin mbizotëron bashkimi 
personal me Hyjin. Për njeriun e ungjillizuar nuk 
ekziston kategoria profane, gjithçka shihet dhe 
përdoret mjeshtërisht sipas marrëdhënies që ai ka me 
Hyjin.

Duke folur për një lidhje të ngushtë me Ungjillin 
siç është dashuria urdhëri i ri, i cili na ndihmon që të 
jemi të bashkuar dhe gjithashtu të promovojmë 
vetvetën me drejtësi dhe paqe, duke na bërë të 
mundur një rritje të vërtetë dhe autentike të qenies 
tonë njerëzore. 

Lidhje e ngushtë antropologjike, teologjike 
dhe ungjillëzuese

Këtë na e trasmetojnë edhe apostujt që e kishin 
kuptuar sjelljen e Jezuit, i cili përpiqej për të formuar 
një bashkësi me një atmosferë ku në qendër të ishte 
dashuria vëllazërore dhe dashuria ndaj më të 
dobëtve, (Krh. Vap. 6, 1 – 2; 1Pj.4,9). Në këtë 
këndvështrim me lirinë ungjillëzuese ne mund të 
orientohemi më mirë drejt një promovimi njerëzor 
autentik. 

Papa Pali VI në Nxitjen apostolike Ungjillëzimi 
në botën bashkëkohore shprehej se, ne duhet të 
shpresojmë që dashuria e Hyjit të rritet gjithnjë e më 
shumë në ne dhe në vëllezërit tanë, në mënyrë që të 
flasim për një dashuri konkrete, ku jemi të thirrur për 
të marrë pjesë gjithnjë e më intensivisht në lavdinë 
dhe shenjtërinë e Hyjit. 

Në këtë këndvështrim duke pasur parasysh 
gjerësinë e madhe dhe specifikën fetare të 
ungjillëzimit, do ta kemi më lehtë për ta kuptuar se si 
promovimi njerëzor mund të bëhet me të vërtetë një 
arsye përbërse, dhe një pjesë integrale e misionit të 
Kishës.

Lidhja e ngushtë antropologjike, teologjike dhe 
ungjillëzuese, konsiston në njeriun që e sodit fjalën e 
Hyjit e lejon që ajo ta posedojë, dhe nëpërmjet 
sakramenteve ai bëhet krijes e re në Krishtin, dhe 
dëshmitarë i këtij takimi.  

Jezusi në Ungjill na tregon se ka një program jete 
për ne, Ai dëshiron të na çlirojë nga egoizmi 
nëpërmjet dashurisë. Takimi me Jezusin dhe me 
mësimet e Tija nuk është një praktikë pa pasoja edhe 
në fushat më konkrete të jetës njerëzore, një nga 
shembujt mund të jetë «takimi i Jezusit me Zakeun»,  
( Krh. Lk 19, 1 – 10; Lk 16, 9- 12). 

Lidhja antropologjike konsiston tek njeriu që do 
të ungjillizohet. Ai nuk është një qenie abstrakte por 

kushtëzohet nga çështje sociale, që do të thotë 
kushtëzohet nga disiplina të ndryshme. Për të 
ungjillizuar është e nevojshme një zhvillim i 
promovimit njerëzor, duke perceptuar disa vlera 
themelore njerëzore, që na ndihmojnë për tu hapur 
dhe për të njohur të vërtetën, duke hyrë në një 
mardhënje me misterin transhendent të Hyjit. 

Madje ai që përpiqet me përvujtëri e me qëndresë 
të zbulojë fshehtësitë e realitetit, edhe pa u 
ndërgjegjësuar për to, është si i shoqëruar prej dorës 
së Hyjit, i cili, duke i mbajtur në jetë të gjitha gjërat, 
bën që të jenë ajo që janë». (Gaudium et Spes - 
Gëzimi dhe shpresa nr. 36) .

Siç lë për të kuptuar citimi i mësipërm, disiplinat 
e ndryshme dhe vetë kultura duhen ungjillëzuar, pasi 
ato do të jenë instrumente në duart e njerëzve të 
rinovuar në Krishtin, në mënyrë që këto disiplina të 
jenë të përshtatshme dhe në dobi të njeriut, të cilat 
shërbejnë për të shprehur dinjitetin e tyre, atë, të një 
qenie që është e krijuar sipas shëmbëlltyrës së Hyjit, 
(Krh. Zan. 1, 26 – 27).  

Vetëm duke shikuar  kryqin mund të shohim se si 
njerëzimi i përçarë dhe i shpërndarë mund të 
rikompozohet dhe të pajtohet historikisht. Kjo është 
edhe domëthënja e këtij mesazhi ku thuhet se, Hiri 
nuk e shkatërron por e përsos natyrën. 

Ungjillëzimi dhe Promovimi njerëzor bëhen 
pjesë e misterit të Krishtit të vdekjes dhe ringjalljes së 
Tij, ku vepron në mënyrë efektive duke e drejtuar 
njerëzimin drejt të mirave eskatologjike, të një 
bashkësie gjithnjë e më të ngushtë me Hyjin, në një 
pjesëmarrje më të fortë me lavdinë dhe shenjtërinë e 
Tij. Vazhdimisht e nxit respektin për njeriun në 
atmosferën e dashurisë të shërbimit dhe të pajtimit. 
Shembuj të shkëlqyeshëm të promovimit njerëzor i 
gjejmë gjithashtu në historinë e Kishës, në 
veprimtarinë e saj misionare, edukuese, sociale dhe 
mbështetëse. 

Kur flasim për një lidhje antropologjike, 
teologjike dhe ungjillëzuese, i referohemi edhe 
terminologjisë së Etërve të Kishës kur thonin se, «hiri 
supozon natyrën» ajo që na bën të kuptojmë është se 
hiri Hyjnor nuk e anullon – nuk e fshin natyren, por 
kërkon ta perfeksionojë - ta përsosë atë.  Shkrimi 
Shenjtë na bën të hyjmë në thellësi dhe të kuptojmë 
këtë lidhje, sepse kudo tregohet se plani i krijimit nuk 
mund të ndahet nga ai i shëlbimit,( Krh.Kol.1,15-20).  

Ungjillëzimi në sajë të karakterit të tij fetar dhe të 
realitetit me gjerësi të madhe dhe globale, ai depërton 
dhe e rinovon tërë jetën e njeriut, si në aspektet e tij 
më personale e të brendshme, ashtu edhe në 
aktivitetin e tij të jashtëm, shoqëror, ekonomik, dhe 
politik.

Këto i gjejmë shumë qartë edhe në Kushtetuten 
baritore, mbi Kishën bashkëkohore, e cila shprehet 
kështu: «Prandaj kërkimi metodik i çdo disipline, 
nëse bëhet në mënyrë me të vërtetë shkencore dhe 
sipas normave morale, nuk do të jetë kurrë në 
kundërshtim real me fenë, sepse realitetet profane 
dhe realitet e fesë e kanë preardhjen nga i njëjti Hyj. 



13

Sociale

Antonio Spadaro S.I

THYENI TË GJITHA PASQYRAT E SHTËPISË
Papa Françesku i shkruan Veprave Misionare të Papatit

Papa Fraçesku ka konstatuar në një Mesazh të 
thjeshtë, rreth një reflektimi të fortë e të thellë mbi 
misionin e Kishës në botë. Për shkak të pandemisë u 
bë e pamundur prania e tij në Asamblenë e 
përgjithshme të Selisë së Veprave të Shenjta, e kështu 
ai përfitoi nga rasti për të përdorur fjalë, me ngjyrime 
jo zbutëse , me retorika jo të buta. Madje, Françesku 
propozon një analizë mjaft të fortë, që me shumë 
mundësi shikon përtej pranuesit direkt, i vili 
bashkohet në një apel  naiv për Kishën. Këtë e bën me 
qëllim që të përpunojë veten ndaj takimit me Krishtin 
dhe të fuqisë së gjallë dhe ngjitëse, pra misionare, të 
Shpirtit.  

Mesazhi prezanton një Kishë që zgjedh dhe 
preferon, një Kishë e cila nuk zhytet në rërat  e buta të 
tensioneve të jashtme dhe ekuilibrave joprodhimtarë. 
Françesku  kërkon që ta vendosë Kishën në një stad të 
konvertimit, duke mos evokuar  “plane të mobilizuara 

pastorale”, as strategji, por duke kërkuar një 
“ballafaqim me jetën në veprim”. Ai thotë në një 
mënyrë të thjeshtë, të drejtëpërdrejtë dhe neutrale, që 
ose i ekspozohemi frymës së Shpirtit, ose vdesim nga 
asfiksimi. Më e keqja e këtyre mundësive është ajo e 
provokuar nga shtrëngimi i procedurave. Ajri që 
mund të thithet për Kishën, është vetëm ajo e Shpirtit.           
Kuptojmë që në Mesazh, rigjejmë një dialektikë mes 
“Shpirtit” dhe institucionit që e përjashton logjikën e 
“aparateve kishtare”, që duken të “thithur nga fiksimi 
për të promovuar vetveten dhe iniciativat vetjake”. 
Françesku nuk do një Kishë “të mbyllur në një lëmsh 
fiksimesh dhe vijimësishë”. (Evangelii gaudium E.G. 
n.49). Frymëmarrja shpirtërore e institucionit është 
forma institucionale që përfshin karizmin për të qenë 
gjithnjë bashkë. Papa e ka përsëritur disa herë, që nga 
Evangelii gaudium. Në intervistën e lëshuar nga 
Austin Ivereigh, në kohë të plotë nga pandemia, e të 
publikuara në sitin e internetit të “La Civilta Cattolica, 
ai pohon që “Kisha është institucion”, por për ta bërë 
të tillë është Shpirti i Shenjtë, që provokon 
çrregullimin me të dashurit, por pa harruar të themi që 
nga kjo çrregullti krijohet harmonia, por duke 
përjashtuar introversonin kishtar” . Procesi i 
institucionalizimit dhe dezinstitucionalizmit është 
fluid: qëndron ai që duhet dhe jo ajo që nuk na duhet 

Mes shpirtit dhe institucionit

«Kur në misionin e Kishës nuk pranohet e njihet 
vepra aktuale dhe e vlershme e Shpirtit të shenjtë, do 
thotë që madje edhe fjalët e misionit, edhe ato më të 
saktat, edhe më të rëndat janë kthyer në “diskutime të 
njohjes njerëzore”, të përdorura për të lumturuar 
vetveten, për të maskuar apo hequr shkretëtirat e veta 
të brendshme.”       
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Nëse misioni nuk është organizim, meshtari nuk 
mund të kthehet në një burokrat që ndjek Idetë e 
Pelagios shpirtëror apo të jetë “funksionar i misionit”. 
Ky diskutim prek ushtrimin e fuqisë në Kishë. 
Keqkuptimi është i mundshëm dhe Papa sqaron se 
misioni është shpirtëzuar nga një pasion i sinqertë për 
lumturinë dhe shpëtimin e të tjerëve. Ruhet nga çdo 
vetëbesim, tentimit për të marrë peng trupin e Krishtit, 
të hipur tashmë në qiell, për projektet e tij, për fuqinë 
zyrtare.

Lavdia e Ungjillit është thirrja për  shpëtim, që 
realizohet përmes takimit me Zotin, i cili na do fort 
dhe na fal, duke na dërguar Shpirtin, i cili na mbron 
dhe na ngushëllon. Shpëtimi, pra nuk është një 

vijimësi e iniciativës misionare. Nuk është as 
vijimësia e diskutimeve mbi mishërimin e Fjalës. Ajo 
përftohet përmes shikimit të takimit me Zotin.       
Takimi me një shikim, i cili na prek shpirtin dhe të 
shijuarit, të shijuarit të momentit. Dhe shijimi është 
krejtësisht i kundërt me vendosjen e leverdishme të 
konformizmit kishtarë. Shijimi është fryt i një 
tërheqjeje : “Krishti na shfaqet ne duke na tërhequr”. 
Dhe për të dhënë  imazh për këtë tërheqje, Françesku 
kujton që Shën Agustini citonte poetin Virgjil, sipas të 
cilit gjithsecili tërhiqet nga ajo çfarë i pëlqen. Jezusi jo 
vetëm që bind vullnetin tonë, por edhe tërheq dëshirat 
tona.” 

Për të theksuar lidhjen mes klerikëve dhe 
fuqizimit nuk është sigurisht një gjë e re për papa 
Françeskun. Ai e bën gjithnjë të qartë, ndërsa trajton 
çështjen e abuzimeve, për shembull. Por diskutimi 
mund të gjejë shtrirje në çdo drejtim pelegrues të së 
shenjtës, ku strehohen tentativa e botës mondane dhe 
e fuqisë, që  vesh thirrjen dhe e bën groteske, pasi 
shpeshherë e ka paraqitjen (dhe vetëm atë), e mirë.

Nuk mund të befasohemi detyrimisht . 
Entuziazmi misionar nuk mund të përftohet si vijim i 
një arsyetimi apo llogaritjeje, as nuk është aprovuar 
për të prezantuar misionin dhe thirrjen e Ungjillit 
sikur të ishte një specie për detyrimin e të pagëzuarit. 
Françesku nënvizon me tmerr një zonë të shpirtit, të 
aftë për të përthithur Ungjillin në një humnerë të 
pakuptueshme që “e vret”, duke shkelur dhe dhuratën 
e sakramentit dhe fjalëve më autentike të besimit të 
krishterë, si një plaçkë lufte që e përfton si rezultat i 
një pune të mirërealizuar. E njëjta prezencë e Zotit 
kërkon saktësinë e diçkaje që na shpëton dhe që nuk 
mund të kontrollohet, llogaritet. Kështu, siç njohja e 
Zotit,që nuk mund të jetë fryt i fuqive të veta.       

Vendtakimi mes Ungjillit dhe personave dhe 
rregullsia e jetës së të gjithëve.

Hapi i radhës, pasi kështu mund  të themi, është 
se Papa heq pa mëshirë velin e kësaj dinamike të 
fuqisë në territorin kishtar dhe tregon se çfarë fsheh: 
“shkretëtirat e veta të brendshme”.

Kënaqësia e pranisë

më. E ardhmja e Kishës nuk është më as statike, as e  
ngurtë. 

Mesazhi i Françeskut bën një analizë të statusit të 
Kishës me një stil preciz dhe pa folur në përgjithësi. 
Papa përdor imazhin e bamirësisë së mjekut, që nuk 
heziton për të përdorur bisturitë për të sulmuar 
tumorin. Padurimi që rrjedh nga sintaksa ka pamjen e 
diskutimit profetik. Shtyn në një ngjashmëri ozomike 
të tekstit. Apelon drejt mosvazhdimësisë dhe rreth 
frazave të konsoliduara kishtare.      

Shkruan Françesku, rreth vetë dishepujve që 
ndiqnin Krishtin: “Ai  po i jep nismën plotësisë së 
Mbretërisë së tij, dhe ato humbin pas hamendësimeve 
t ë  v j e t r a ” .  S o t  s i  a t ë h e r ë ;  h u m b i m  m e s 
hamendësimeve, si të ishim ne ato që duhet të 
“organizojmë bashkëbisedimin me botë e krishterë, 
apo vetë jetën shpirtërore. “I bën mirë të gjithëve të 
dalin nga të qenit i mbyllur, nga problematikat e veta 
të brendshme, kur ndjek Jezusin: “ Ai është duke 
përfunduar plotësimin e Mbretërisë së tij dhe njerëzit 
akoma rendin pas kontureve të tyre.”Sot si atëherë: 
kemi humbur pas kontureve tona, sikur të ishim ne ato 
që do të duhej të organizonim bashkëbisedimin me 
botën e krishterë” apo të njëjtën jetë shpirtërore.

“Të gjithëve i bën mirë që të dalin nga mbyllja 
hermetike në problemet e tyre të brendshme, kur e 
ndjekin Jezusin.”

Misioni nuk është organizim

Prandaj shijimi i pranisë së Zotit dhe thirrjes së 
tij, kërkon përulje. Shumë domethënëse është fakti që 
Papa kujton se si Shën Agustini pyeste veten se si ishte 
e mundur pas ringjalljes që Jezusi iu është shfaqur 
vetëm dishepujve të tij dhe jo atij që e kishte 
kryqëzuar. Dhe është përgjigjur se Jezusi nuk donte të 
krijonte përshtypjen se po sfidonte në ndonjë mënyrë 
vrasësit e tij. Për të ishte, në fakt, më e rëndësishme që 
t'ua mësonte përulësinë miqve të tij, sesa t'ia 
ballafaqonte të vërtetën armiqve të tij. 

Territori: jeta e zakonshme dhe brengosjet e saj
       

Po ku është vendtakimi mes Ungjillit dhe personave? 
Përgjigjja është e qartë: “zakonet që njerëzit kanë në 
jetën e tyre të përditshme. Papa Françesku shkruan 
duke cituar kardinalin Ratzinger: “Gati të gjithë të 
pagëzuarit e jetojnë besimin e tyre, shpresën dhe 
bamirësinë në jetën e tyre të përditshme, si të mos jenë 
të shfaqura asnjëherë në komitetet kishtare e pa u 
marrë me zhvillimet e fundit të politikës kishtare”.          
Mbi këtë traditë duhet të ndalemi tashmë. Françesku, 
në intervistën e tij të parë të vitit 2013, të publikuar 
nga “La Civlita Cattolica”, ka folur për Kishën si një 
“spital kampi pas një beteje. Ai ka prezantuar një 
imazh lufte me një impakt madhështorë. E mbaj mend 
kur ma dorëzoi. Por ajo nuk e kishte kuptimin 
dramatik të një lufte finale mes së mirës dhe së keqes; 

Sociale
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Ja pra, Jezusi i mbërrin njerëzit aty ku janë dhe 
ashtu si janë, në jetët e tyre që gjallojnë. Ky është 
kampi i misionit, pra i takimit e i pëlqimit nga 
prezenca e Krishtit. Kjo do të thotë që të jesh misionar 
do thotë të jesh bashkëshoqërues. Hapi dhe largësia 
përcaktohen në zemrën misionare të atij që e merr 
thirrjen. Një hap i vogël mes limiteve të mëdha 
njerëzore, mund ta gëzojë zemrën e Zotit, më shumë 
sesa hapat e gjatë të atyre që  e kalojnë jetën pa 
vështirësi të mëdha. Një zemër misionare njeh kushtet 
reale në të cilat ndodhen personat  realë, me limitet e 
tyre, me mëkatet , me brishtësinë e tyre, e bëhesh i 
dobët me të dobëtit. Ky është territori i misionit.

Në Mesazhin,  proza e Françeskut tani vibron 
dhe ngjitet. Nuk ka të bëjë me shpikjen e rrugëtimeve 
të rrezikshme të stërvitjes “delikate”, për të krijuar një 
botë paralele, për të ndërtuar harta mediatike në të 
cilat të reklamohen sloganet vetjake, deklarimet 
vetjake të brendshme.   

Françesku në këtë pikë i përdor bisturitë për të 
sulmuar – patologji kanosëse, si  për ecjen shpirtërore 
të misionarëve, po ashtu edhe për shumë institucione 
të tjera kishtare. Nëse ai bën një diagnozë të 
sëmundjeve kishtare, mos u çudit. Nuk është hera e 
parë që ai e bën, dhe e tij është një terapi e qartë e 
brendshme. Nuk na pëlqen nëse në gjetjen e një 
tumori, izolohemi, duke i mbrojtur të tjerët, që të mos 
shohin shpërfytyrimin në njerëzit e infektuar. Nga ana 
tjetër, duhet të përjashtojmë rrezikun për të besuar që 
ky të mbesë një diskutim abstrakt dhe që i drejtohet të 
tjerëve. Jo, diskutimi i Françeskut nuk do që të 
theksojë, por do që të alarmojë, e përmes alarmimit të 
arrijë shpëtimin. Cilat janë këto patologji? Papa mbi të 
gjitha, lejon që principe të ndryshme aktive për t'i 
kundërshtuar, janë në fakt thelbi i identitetit të 
meshtarëve. Në kaq shumë trakte dalluese, disa, sa për 
të thënë, gjenetikë, disa të tjera janë blerje gjatë 
rrugëtimeve historike, të cilat shpeshherë janë marrë 
nëpër këmbë dhe janë konsideruar si të ulëta. Pastaj ai 
numëron patologjitë, duke pasur si referencë: 
autoreferencializmin, madje te  qenit komandues, 
elitarizmin, izolimin nga populli, tërheqjen, 
funksionizmin.

Është kjo që Françesku kërkoi që në fillim të 
papatit të tij, duke i folur peshkopëve të Brazlit, në 
vitin 2013, gjatë udhëtimit të tij të parë apostolik, kur 
merr si shembull Jezsin me dishepujt e Emmaus. 
Kujtojmë këtu fjalët e tij: “Na duhet një Kishë që të 
jetë në gjendje të na bëhet shok, që shkon përtej  një të 
dëgjuare të thjeshtë, një Kishë që shoqëron ecjen tonë 
duke u bërë një shoqe në këtë rrugëtim, një Kishë që 
është në gjendje që të deshifrojë natën që haset në 
arratisjen e shumë motrave dhe vëllezërve të 
Jeruzalemit; një Kishë që të kuptojë se arsyet që kanë 
disa njerëz që largohen, janë po të njëjta me arsyet që i 
bëjnë ato të kthehen; por është e nevojshme që të 
lexohet e gjitha me durim; Jezusi i dha ngrohtësi 
zemrave të dishepujve të Emmus-it.”

Ato, në realitet, janë të gjitha simptomat e një 
patologjie unike, që shpeshherë nën dukjen pozitive të 
së mirës, minon tkurrjen e Ungjillit, duke u bërë imun 
nga kjo, duke sterilizuar shpirtin. Bëhet fjalë për 
patologjinë e pendesës, të  prononcimit vetjak, në të 
konsideruarit depozitues të shpenzuesve të licencuar 
në përballjen me të tjerët. E kështu sillet sikur Kisha të 
ishte një produkt i analizave tona, të programeve tona, 
marrëveshjeve dhe vendimeve. Për ato që përfshihen 
në grupime të organizuara nga Kisha, ai hap rrugën. 
Ideja e pathënë që i përket një aristokracie, e cila 
shprehet në kompleksitet ose konkurrim me elita të 
tjera kishtare dhe stërvit nxënësit e tyre sipas 

Bisturitë kundër patologjive

Përse duket se Papa do që të sulmojë? Sepse 
kërkon nga Kisha që të jetë në dispozicion të botës, 
shërim për vuajtjet, vijimësi. Ai dashuroi që të kalohet 

ai imazh i Kishës që njihet si një botë kompakte, që 
nderohet si një shoqëri perfekte në vetvete, që krijohet 
“shoqëri për veprimtari” dhe që investon, duke mos 
pasur asgjë për t'u humbur.

Dy janë karakteristikat speciale që rrjedhin nga 
ky shkrim: shoqërizimi dhe mprehtësia (deshifrimi), 
që kërkon të njohë prezencën e Shpirtit në realitetin 
njerëzor. Fara e mbjellë tashmë shikohet me praninë e 
tij gjatë evenimenteve të ndryshme, në ndjesi, në 
dëshira, në tensionet e thella të zemrave dhe 
konteksteve sociale, kulturore dhe shpirtërore. E nëse 
është një problem, ai zgjidhet duke ecur me të, pasi  
duke bërë kështu nuk do bëjmë më një plan abstrakt.

apo më keq akoma mes të mirëve dhe të këqijve. Nuk 
kishte një rrugë të mesme. Betejës së cilës Françesku 
iu referonte, kishte të bënte me atë që secili nga ne e 
jeton çdo ditë në monotoni, me atë që na shkakton 
zhveshjen emocionale që kemi kur kthehemi në shtëpi 
pas një ditë të lodhshme. Plagët e kësaj beteje duken 
kur ne e kemi zemrën e thyer, apo dekurajohemi për 
jetën tonë që e shkatërroi rutina. Në përfundim, nuk 
është drama ekzistencialiste e një ndërgjegjeje të 
rafinuar, por ajo e jetës së të gjithëve e së cilës prej ne, 
ose nëse dëshirojmë, të komshiut të “derës përballë.”

Sociale
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Rreth përsëritjes së fondeve të Veprave, kriteri 
duhet të rrjedhë nga zemra me anë të së cilës bëhen 
gjërat, më shumë sesa gjërat që bëhen. Françesku na 
paralajmëron që të mos biem pre e tundimit për të 
kërkuar vetëm  skutat për të arritur te “donatorët e 
mëdhenj” edhe për të “mbuluar”dobësimin e 
spontanitetit të dhurimit. Përse Kisha duhet t'i japë 
prioritet mbledhjes së të pagëzuarve? Ato për të 
vazhduar që të ecin përpara ia kushtojmë vlerën 
çlirimit të “vejushës”, kontributit të të gjithë 
mikpritjeve të panumërta të personave që ndihen të 
shëruar e ngushëlluar nga Jezusi, e që për këtë gjë, për 
të dalë nga rruga e mirënjohjes, ato dhurojnë aq sa 
kanë. Është e qartë që fondet nuk duhet të përdoren 
për forma të mirëqenies, që përfundojnë për të 
ushqyer edhe në Kishë fenomene të klientelës 
parazitare, ose iniciativave të krijuara nga narcizmi  
klerikal i ndokujt. E gjithë kjo ndodh pa rënë pre e 
komplekseve të inferioritetit ose tentativës së 
rivalitetit, të organizimeve super-funksionale që 
mbledhin fonde për çështje të drejta. 

Lehtësohuni!

 revista kulturore – fetare 

“La civiltá cattolica”,  2020.

Në fund, Françesku thekson se tregimi i Ungjillit 
nuk identifikohet me asnjë kulturë dhe në takim me 
kulturat e reja që nuk e kanë dëgjuar predikimin e 
krishterë, nuk duhet të imponojë një formë kulturore 
përfundimtar së bashku me propozimin evangjelik. 
Miratimet kulturore  neo-koloniste nuk bëjnë pjesë të 
misionit të Kishës.

Papa rekomandon predikimin për të  varfrit dhe 
të vegjlit. Veprat e bamirësisë shpirtërore dhe trupore 
drejt atyre manifestojnë një preferencë hyjnore, që 
sfidon  besimin e të gjithë të krishterëve, të thirrur për 
të pasur të njëjtat ndjenja me Jezusin.        

Përktheu: Bernardina Shahini

Nxitim, lehtësim, fleksibilitet operativ, 
gatishmëri, por mbi të gjitha, gjëja e vetme e 
nevojshme: pak dashuri e vërtetët t'i jepet Kishës, si 
reflektim i dashurisë ndaj Krishtit. Kjo është ajo që 
Papa do. I drejtohet misionarëve, duke i ftuar ato që në 
punën e tyre të bënin gjithçka, sikur e gjitha të varej 
nga to, duke ditur që në të vërtetë gjithçka varet nga 
Zoti. E ky është sigurisht një mesazh, për Kishën e 
vërtetë, kriteri për misionin që kërkon Ungjilli.  

Material i përkthyer nga

Kjo përfshirje është e predispozuar që të ruajë 
thërrimet e jetës teologjike që Shpirti i Krishtit i bën të 
çelin dh të rriten aty ku Ai do, e madje edhe në 
shkretëtirë. Nuk ekziston vend ku Shpirti nuk mund të 
marrë frymë. Për këtë gjë Papa sugjeron të vetmen gjë 
që mund të shërbejë, të presësh që për ne, për 
intimitetin e zemrës sonë, evokimin në Shpirtin e 
Shenjtë, të mos jetë kthyer në një postulat steril, i 
tepërt për mbledhjet tona dhe për predikimet tona.

Të shikosh Zotin do të thotë domosdoshmërish të 
mos shikosh vetveten në pasqyrë: “Thyeni të gjitha 
pasqyrat e shtëpisë!”-insiston papa Françesku, me 
imazhin e pikave të tij të forta. Në këtë kuptim, papa 
propozon edhe një princip praktik për të qeverisur, në 

lidhje me individualitetin  e sukseseve që janë në 
vëmendje të veprave të ndryshme, duke i ftuar 
drejtuesit për të aplikuar si të ishte një kriter i vetëm. 
Kriteri është për të shënjuar jo njerëz ndër grupin e 
miqve në “litarin” kishtar, por persona që i duken se 
kanë më shumë entuziazëm se ai.       

Kjo analizë e fortë vazhdon me efektet e 
sëmundjeve të ekzaminuara: tërheqjen, mos-vuajtjen 
drejt popullit të Zotit që mbase frekuenton famullitë 
dhe shenjtoret, por nuk është kompozuar nga aktivistë 
që merren me organizatat katolike. Ashtu siç e do 
zakoni i vendeve të përpunimit strategjik, që 
shërbejnë vetëm si instrument të promovimit vetjak të 
atij që e krijoi; krijohen  laboratorë intelektualë në çdo 
gjë përvetësohet; stërviten sipas çelësave ideologjike 
të profecisë e në çdo gjë. Jashtë kontekstit real, mund 
të kristalizohet një ngjashmëri edhe në thirrjet drejt 
fesë apo thirrjeve verbale të Jezusit dhe Shpirtit 
Shenjtë, të përfshira këto në një homazh formal, 
Trinisë së shenjtë; një formulë konvencionale e 
përfshirë për ndërhyrje teologjike dhe plane pastorale.

sistemeve dhe logjikave mondane, të militantizmit 
ose të kompetencës tekniko-profesionale, bëhen 
gjithnjë me qëllimin primar për të promovuar 
pikësynimet oligarkike.       

E pastaj shfaqet iluzioni funksionues për të 
“sistemuar problemet”, duke përdorur ekuilibrin, 
duke i mbajtur gjërat nën kontroll, duke rregulluar një 
administrim më të mirë sesa ekzistuesja. Një Kishë e 
cila ndërtohet mbi efikasitetin dhe funksionalizmin 
është e vdekur, edhe nëse strukturat dhe programet 
sipas klerikëve apo laikëve, duhej të zgjasnin akoma 
për shekuj me radhë- shkruan Françesku duke e lënë 
lexuesin pa frymë.

Në pjesën e fundit të Mesazhit të tij, Françesku 
ofron sugjerime për ecjen e për t'i ndihmuar në 
mprehtësi veprat kishtare. Ato prezantojnë linjat e 
mëdha për misionin e Kishës.

Kriteri thelbësor është përfshirja, zhytja, madje 
imanenca ndaj jetës reale, ashtu siç në të vërtetë është. 
I kthehemi temës së jetës së rregullt dhe idesë “trup në 
trup”, ide e cila qëndron në thelbin e saj. Kur ti je në 
kontakt me jetën, atëherë je i predispozuar  të japësh 
përgjigje ndaj pyetjeve dhe kërkesave reale, më 
shumë sesa të formulosh apo mbledhësh propozime. 
Në fakt nuk është e nevojshme që të mbledhësh atë që 
është e thjeshtë.  

Një ecje jofunksionale
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DEKLARATË - DENONCIM

Objekti:  Marrja e masave urgjente për shuarjen e zjarreve dhe ndalimi e djegjes së pyjeve.

Drejtuar: Institucioneve Shtetërore, Qendrore dhe Lokale, Policisë  së Shtetit, 
                Organizatave Joqeveritare, Mediave visive dhe të shkruara dhe çdo personi vullnetmirë

Komisioni Dioqezan Drejtësi dhe Paqe

President i Komisioni Dioqezan Drejtësi 
Arqipeshkëv Metropolit i Shkodër-Pult
Imzot Angelo Massafra OFM

dhe Paqe

Sekretar i Përgjithshëm i 

Djegia e qindra-mijëra hektarëve pyje në të 
gjithë Shqipërinë, përveç faktit që po shkakton një 
ndotje të jashtëzakonshme mjedisore dhe si pasojë 
po dëmton shëndetin e popullatës, po asgjëson një 
numër të pallogaritshëm drurësh frutorë dhe jo 
frutorë, te cilët duan dhjetëra vite për tu rikuperuar. 

Përveç kësaj, shpyllëzimi i zonave malore dhe 
kodrinore, krijon kushtet për rrëshqitje të tokës, 
depozitimin e dherave dhe inerteve në shtretërit e 
lumenjve dhe si pasojë shkakton përmbytje, të cilat 
kanë ndodhur pothuaj çdo vit në vendin tonë. 

Gjithashtu, djegia e pyjeve shkakton zhdukjen e 
mijëra gjallesave te cilat jetojnë në ketë habitat, 
duke varfëruar në mënyrë të ndjeshme faunën e 
vendit tonë dhe duke çuar drejtë zhdukjes gjallesa 
të cilat rezultojnë të rralla, jo vetëm për vendin tonë 
por edhe për të gjithë rajonin.

Po ashtu, zjarri po zhduk sipërfaqe të tëra me 
bimësi të rralla mjekësore dhe etero-vajore, të cilat 
janë një burim i rëndësishëm të ardhurash për 
shumë familje shqiptare.

Zjarrvënia, qoftë e qëllimshme apo aksidentale, 
po shkakton një dëm të pariparueshëm mjedisor, 
ekonomik dhe shëndetësor si dhe po kërcënon 
seriozisht të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, 
sidomos në këtë situate të vështirë pandemie. 

Komisioni Dioqezan Drejtësi dhe Paqe, si një 
strukturë e rëndësishme e Arqipeshkvisë Shkodër-
Pult, e specializuar posaçërisht në promovimin, 
edukimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut si 
dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e krijesës, e sheh me 
shqetësim situatën aktuale të djegies së pyjeve në 
Shqipëri.

 
Luigj Mila

Gjithashtu i bëjmë thirrje organeve ligjzbatuese 
që të bëjnë identifikimin dhe ndalimin, sipas ligjit, 
të të gjithë personave apo grupeve të personave që 
në mënyrë të qëllimshme i vënë zjarrin pyjeve, 
duke e konsideruar këtë, një vepër kriminale me 
pasoja shumë të rënda për të ardhmen e vendit tonë.

Me Respekt,

Komisioni Dioqezan Drejtësi dhe Paqe, do të 
vazhdojë të jetë një zë  fuqishëm në drejtim të 
mbrojtjes se mjedisit, banesës sonë të përbashkët 
pasi, siç na mëson në Encikliken e Tij,  “Laudato 
Sii” (Ti qofsh Lëvduar) dhe siç ka thënë Papa 
Françesku me 22 prill 2020, në 50 vjetorin e Ditës 
Botërore të Tokës: “Zoti fal gjithmonë, ne njerëzit 
falim ndonjëherë po dhe ndonjëherë jo, toka nuk fal 
kurrë”.

Të nderuar qytetarë! Të gjithë konstatojmë me 
hidhërim që fatkeqësisë për shkak të pandemisë 
Covid-19, i shtohet edhe ajo e shumë zjarreve të 
shkaktuara nga dora e njeriut.

Të ndodhur para kësaj situate dhe të vetëdijshëm 

për seriozitetin e saj, Komisioni Dioqezan Drejtësi 
dhe Paqe, i bën thirrje të gjitha Institucioneve 
Shtetërore, Qendrore dhe Lokale, Organizatave të 
ndryshme që merren me problematikat e mjedisit 
dhe çdo person vullnetmirë, të angazhohen në 
mënyrë të menjëhershme dhe serioze për marrjen e 
masave konkrete në fikjen e vatrave të zjarrit kudo 
që ato janë. 

Duke pasur parasysh se vendi ynë shquhet në të 
gjithë rajonin për atraksionet e veçanta turistike, 
për bukuritë e jashtëzakonshme natyrore, dëmtimi i 
pyjeve do të shkaktojë rënien e vizitorëve dhe si 
rrjedhojë edhe reduktimin e të ardhurave për shumë 
familje, si dhe për vetë shtetin shqiptar.
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Sociale

U LUTEM: MË SHUMË KUJDES PËR SHËNDETIN E POPULLIT!

Mons. George Frendo 

Standard, 8. Korrik 2020.

Para disa ditëve, Atë Arturo Sosa, eprori 
gjeneral i Jezuitëve, tha se koronavirusi është një 
kërcënim jo vetëm për jetën njerëzore dhe për 
punët, por edhe për demokracinë. “Demokracia 
mund të jetë një nga viktimat e pandemisë nëse 
nuk bëjmë kujdes për situatën tonë politike”.

Ju lutem: më shumë kujdes për shëndetin e 
popullit tonë!

A nuk na shqetëson situata e tmerrshme e 
përhapjes së koronavirusit në vendin tonë? Ka 
shumë ditë, që dëgjojmë për një numër të 
infektuarish gati çdo ditë më të lartë sesa ditën e 
mëparshme. Çdo ditë infektohen mbi njëqind 
veta. Kur numri i të infektuarve ishte shumë më i 
vogël, u dhanë shumë urdhra për të shmangur 
rreziqet: asnjë makinë në fundjavë, shumë 
kufizime rreth daljes, autobusët nuk përdoreshin, 
një ditë madje dolën edhe kamionët ushtarake!!! 
Vërtetë, situata përshkruhej si një luftë!

Po tani? A jemi pajtuar me koronavirusin? 
Ose kemi frikë se më shumë kufizime do të 
krijojnë probleme për ekonominë e vendit? E 
çfarë duhet të ketë përparësi, ekonomia, apo 

shëndeti i popullit? Ministrja e shëndetësisë ka 
bërë shumë mirë, që shpesh herë ka apeluar për 
ruajtjen e masave për t'u mbrojtur kundër 
epidemisë. Por nuk mjafton fjala e Ministres.

Ndoshta dikush mund të më akuzojë se po 
ndërhyjë në politikë? Jezusi ka afruar dhe shëruar 
shumë të sëmurë. Fatkeqësisht unë nuk e kam 
këtë aftësi! Por e kam për detyrë të flas për 
mbrojtjen e shëndetit të popullit tonë.

Këtë thirrje e bëj i nxitur nga dashuria për 
popullin tonë dhe nga interesi për të mirën e 
përbashkët.
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Përshpirtëri

Mesha e shenjtë, që kam zgjedhur për 
përvjetorin që sot na sheh të bashkuar rreth altarit të 
Zotit, është një kremtim marian me të cilin 
kujtojmë Marinë Virgjër, mbështetëse dhe 
mbrojtëse e fesë sonë; një titull me të vërtetë i 
përshtatshëm, pasi, ndërsa kremton Nënën e Hyjit 
për fenë e saj të jashtëzakonshme, na kujton neve – 
siç mëson Koncili II i Vatikanit – që krejt jeta e saj 
qe një përmbledhje e të vërtetave të fesë. Po ashtu, 
si Nëna jonë, ajo mbështet dhe mbron fenë e bijve të 
vet.

Figura e Juditës, në Leximin e parë që kemi 
dëgjuar, është ajo e një gruaje të fortë që, për shkak 
të fesë së saj në Hyjin, del fitimtare ndaj 
kundërshtarëve të popullit të Izraelit, punë kjo që në 
sytë e popullit dukej e pamundur, por që feja e kësaj 
gruaje e bën të mundur atë. Të gjitha gratë e mëdha 
të Izraelit të lashtë e gjejnë veten e vet te Judita, por 
ajo është edhe figura e Marisë për të cilën, ashtu si 
edhe për Juditën, Kisha pohon se është “lavdia e 
Jerusalemit dhe krenaria e popullit të saj”.

Ku e shohim fenë e Maria?

Mons. Angelo Massafra
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.

Maria është edhe Nënë që mbështet fenë e bijve 
të vet: - le të mendojmë për Martirët tanë, të cilën 
kanë ruajtur dashurinë dhe kultin ndaj Nënës së 
Krishtit; edhe pse kanë ndeshur vështirësi ata e 
kanë ruajtur të paprekshme fenë e tyre. Nëna e 
lavdishme e Hyjit, që në kohët e lashta, është thirrur 
prej popullit të krishterë në “mbrojtje” të fesë (do ta 

kujtojmë edhe në Prefacio). 

-pranimi i saj për veprën e mishërimit tregon se 
si duhet të jetë bashkëpunimi ynë me planin hyjnor 
të shpëtimit; -lindja e saj virgjërore tregon se 
Krishti është Hyj i vërtetë dhe njeri i vërtetë; - jeta e 
saj e shenjtë është imazh i Kishës që, si ajo, është 
virgjër dhe nënë; - ngritja e saj në qielli tregon 
lavdinë e ardhshme të njeriut. 

Ta falënderojmë Hyjin për dhuratën e kësaj 
Nënë, që për ne është model dhe udhëheqëse, 
mbështetëse dhe mbrojtëse e fesë sonë. Ta 
falënderojmë edhe për mjetet e komunikimit që na 
mundësojnë ta përhapim mesazhin e Jezusit si Bir, 
me qëllim që të arrijë te të gjithë ne që, të gjallëruar 
prej vullnesës së mirë, dëshirojmë të hyjmë në 
shkollën e Mësuesit Hyjnor duke u bërë edhe ne 
dëshmitarë dhe kumtues.

Feja e saj si Nxënëse, pastaj, na kujton edhe atë 
që ne, si nxënëse të Jezusit, jemi dhe duhet të jemi 
gjithmonë:- ngjizja e saj e papërlyer na tregon lirinë 
e Hyjit në zgjedhjen e njerëzve si mjet shpëtimi dhe 
hiri; 

Ky është urimi im: që të gjithë ne të shpallim dhe 
të dëshmojmë Fjalën që dëgjojmë.

Përmes shërbimit të saj të kumtimit të Fjalës, të 
lutjes dhe të formimit të krishterë, ajo ushqen fenë e 
të krishterëve dhe bën që të shohin të realizuar në ta 
lumturinë që Jezusi ka shpallur sot në Ungjill: “Të 
lumët ata që e dëgjojnë fjalën e Hyjit dhe e 
zbatojnë!” (Lk 11, 28).

Kjo Meshë, në të cilën kërkojmë që të jemi “të 
fortë në fe” dhe “të ecin në udhën e fesë” gjatë jetës 
sonë tokësore, është edhe një moment kremtues i 
rëndësishëm nëse i referohet rolit të kumtimit të 
Fjalës së Hyjit që bën Radio Maria në mesin e 
popullit të krishterë.

Elizabeta, nëna e pararendësit, e shpall të lume, 
pasi i ka besuar mesazhit qiellor (krh. Lk 1, 45); feja 
që ajo ka e shtyn të pranojë ngjizjen e Birit të Hyjit; 
- e mbështetur prej fesë ndoqi Jezusin dhe pranë 
kryqit mbështeti dhe “vuajti” për shkak të vdekjes 
së tij;  nën shtytjen e fesë besoi se Ai do të ngjallet 
dhe priti ardhjen e Shpirtit të premtuar prej Atit. 

MARIA  VIRGJËR, MBËSHTETËSE DHE MBROJTËSE E FESË SONË

Pretku me rastin e inaugurimit të shtëpisë së re të Radio Marisë 

Shkodër, 18/07/2020
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Aktualitet

KRIJIMI I SAJ NË VITIN E LARGËT 2003 PIKËRISHT KËTU NË SHKODËR!

Përshëndetja me rastin e inaugurimit të shtëpisë së re të Radio Marisë, 
Shkodër, 18/07/2020

Shumë te dashur meshtar;

Shumë i dashur Imzot Gjergj Frendo, President i 
Konferencës sonë;

Gjithashtu dëshiron të kujtoj edhe Themeluesin 
dhe Presidentin e parë të Radio Marisë në nivel 
botëror, zotin Emmanuele Farrario, të cilin e kemi 

njohur personalisht dhe që disa ditë më parë është 
kthyer në shtëpinë e Atit, të cilin e imagjinoj në 
krahët e Marisë Virgjër, për të cilën ai e shpenzoi 
gjithë jetën e vet.

Shumë të dashur, siç e dini, sot radio Maria 
shqiptare mbush 17 vjet prej krijimit të saj në vitin e 
largët 2003 pikërisht këtu në Shkodër. Mendoj se 
nuk është momenti që të kujtojmë problemet dhe 
vështirësitë që kemi pasur që në fillim..., por për një 
gjë ishim të bindur: nëse Zoja e dëshiron këtë gjë, 
ajo do ta realizojë atë. Dhe Maria e ka dashur 
Radion edhe në gjuhën shqipe. Tani kemi edhe 
selinë e re, të cilën do ta inaugurojmë menjëherë pas 
Meshës së shenjtë.

Të shumta janë motivet për ta falënderuar Hyjin 
dhe duam ta bëjmë duke kremtuar flinë më të 
madhe të falënderimit: Eukaristinë e shenjtë, të 
cilën ia paraqes Zotit për të gjithë ju dhe për të gjithë 
ata, të vdekur dhe të gjallë, që kanë kontribuar dhe 
kontribuojnë për ungjillëzimin e popullit tonë, 
kudo që ndodhen.

Mons. Angelo Massafra

Shumë të dashur besimtarë, që keni ardhur nga 
afër e nga larg për të marrë pjesë në lutjen, në 
Meshën e shenjtë dhe në bekimin e selisë së re të 
Radio Marisë në Shkodër, ju përshëndes të gjithëve 
duke ju uruar çdo të mirë në Zotin Jezus dhe në 
Nënën e tij shumë të shenjtë.

Që në fillim dëshiroj t'ju falënderoj të gjithëve, 
miq dhe bamirës, të pranishëm dhe jo, ashtu siç dua 
t'i bëj një falënderim të madh dhe të veçantë Dom 
Prekës, si edhe krejt ekipit të Radio Marisë: 
faleminderit që ke gjallëruar jetën dhe misionin e 
Radio Marisë, prej ditës së parë dhe deri më tani...; 
faleminderit edhe atyre që kanë punuar për selinë e 
re... faleminderit Motrave Stigmatine, që janë 
treguar të gatshme: shtëpia kushtuar të Lumes 
Marie Tuci që sot e tutje do të jetë selia e re e Radio 
Marisë.
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MIQËSI TË REJA, “ENGJËJ TË RINJ”
Go4peace Albania 2020

E diela nisi herët, me një grumbullim që në orën 
06.00 dhe nisjen drejt pjesës më malore të Bashkisë 
Shkodër, zonës së mrekullueshme të Thethit. Orë të 
gjata udhëtimi në një terren jo të lehtë, me ndalesa në 
pika ku natyra bekon sytë e njerëzve me mrekullitë e 
saj, moment hareje, gëzimi rinor gjatë gjithë 
udhëtimit; mesha e shenjtë në natyrë, në oborrin e 
Kishës së Thethit bashkë me vendasit dhe turistët e 
ndodhur aty, si dhe vendosja e peacestick-ut me 
mbishkrimet “Paqja mbi tokë” në katër gjuhë si shenjë 
mirëseardhjeje dhe mikpritjeje për këdo që shkel në 
ato vise. Momente bashkë, dreka dhe ngjitja deri tek 
ujëvara e Grunasit, për ta mbyllur bukur kampin tonë 
me shembullin e jetës së një të reje Shërbëtore e Hyjit, 
Chiara Corbella Petrillo-s, si një shembull jete për 

rininë e sotshme dhe kthimi në orën e 
vona në Shkodër.

Dorjana Blinishta

Sharing the day on zoom, përmbyllte darkën e të 
premtes dhe të shtunës, duke mbledhur bashkë të 
gjitha shtetet pjesëmarrëse të Go4Peace 2020 nga e 
gjithë Evropa.

Faleminderit Motër Rita e Motër 
Gjyste për gjithçka i jepni të rinjve 
me përkushtimin e shembullin tuaj!

Lorena Bardeli

Gjatë fundjavës së 24-26 korrikut 2020 në qytetin 
e Shkodrës u mbajt kampi GO4Peace. Gjatë 3 ditëve 
intensive u zhvilluan një sërë aktivitetesh dhe 
workshop-esh të ndryshme, të cilat kishin në fokus 
paqen, solidaritetin, ndihmën për të tjerët, shpresën, 
besimin, dashurinë e kujdesin për njerëzit, 
komunitetin dhe mjedisin.

E shtuna nisi me shumë angazhime në të njëjtën 
kohë, por më i madh ishte entuziazmi dhe ritmi i të 
rinjve, nën nxitjen e impulsit dhe motos së ditës. Vijoi 
me ndarjen e grupeve sipas workshop-eve përkatëse: 
Dy shtëpi të moshuarish në kushte ekstreme varfërie, 
në të cilat ndërhyhet në çdo gjë të nevojshme; 
momente lutjeje ndryshe me Motrat Klarise; 
përgatitje e 80 vakteve të ngrohta për komunitetin rom 
të vendosur në disa nga kampet e Bashkisë Shkodër 
dhe më pas shpërndarja e tyre në vendqëndrimet e tyre 
aktuale, për të vazhduar me drekën e përbashkët dhe 
pastaj një pasdite me 2 workshop-e sensibilizuese, 
njëri për kujdesin ndaj shëndetit oral, ndësa tjetri për 

kujdesin për natyrën, “Laudato Si”, me pjesëmarrjen 
dhe drejtimin e veçantë të Imzot Angelo Massafra.

Aktivitetet u hapën të premten në mëngjes me 
prezantimin e kampit në mediat lokale, për të 
vazhduar pasdite me 3 workshop-e të ndryshme. Të 
rinjtë pjesëmarrës u ndanë në grupe dhe i dhanë ngjyra 
shpresës për një të ardhme me të mirë duke u kujdesur 
për natyrën, pastruan dhe promovuan një ndër 
bukuritë e Bashkisë Shkodër, Urën e Mesit; duke lënë 
gjurmën e tyre në ambientet e Qendrës “Jezusi Bariu i 
Mirë”, që ishte edhe organizatore kryesore e kësaj 
nisme, me anë të një muraleje; duke animuar e gëzuar 
pasditen e fëmijëve të familjeve në vështirësi social-
ekonomike të zonës përreth. Kështu kaloi dita e 
premte, e cila u mbyll me një darkë që e kaluam të 
gjithë bashkë.

Miqësi të reja, “engjëj të rinj” në 
jetën tonë, përvoja të reja, sfida për 
t'u përballur, mirënjohje Zotit për 
gjithçka na ka dhuruar, solidaritet, 
mirësi, shpresë, dashuri e besim për 
njëri - tjetrin, jetën, vendin tonë e 
natyrën që na rrethon, këto do mbesin 
gjatë nga Go4peace Albania 2020.

Një sërë aktivitetesh dhe workshop-esh të ndryshme 24-26 korrikut 2020
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SHQIPËRIA, VEND I BEKUAR APO I MALLKUAR NGA ZOTI!?

Çfarë tjetër mbetet? Edhe vetmia, po vetmia e 
breznisë që ndez zjarrin, pasi të rinjtë nuk duan të 
jetojnë në një vend të shkretë! 

Më bën shumë përshtypje fakti se mendojmë 
që Zoti i ka bekuar vendet e tjera të botës, sidomos 
ato vende ku jetojnë emigrantët tanë, ku ka jetesë 
me rregulla, me ligje, me natyrë të gjelbërt e ajër të 
pastër.

 Moter,  Lula Meçaj

Më ka ndodhur shpesh të dëgjoj idenë se 
Shqipëria është një vend i mallkuar nga Zoti, dhe 
kjo ide është e pranishme nga Veriu deri në Jug. Unë 
nuk jam aspak e bindur se Shqipërinë e ka mallkuar 
Zoti, por jam e bindur se ne, me veprat tona, 
bekojmë ose e mallkojmë vendin tonë, që nuk është 
vetëm i yni por edhe i paraardhësve dhe i 
pasardhësve tanë. Ne e bekojmë ose e mallkojmë 
vendin tonë, jo vetëm me mënyrën e trajtimit të 
vetes, të tjerëve, por edhe të natyrës.

Pas zjarrit çfarë mbetet? Shkretimi! Gjithçka 
shkrumb e hi, bimët, pemët, farëzat që kanë 
misionin për të sjellë jetën e re; kafshët e egra, 
shpendët të cilat nuk fluturojnë shumë lart; 
shkatërrohet jetesa e bletëve, e shkenca mendon që 
po të zhduket bleta mbi tokë, katër vite më pas do të 
zhduket edhe njeriu.

Pas zjarrit, mungon oksigjeni, ajri nuk është i 
pastër prandaj favorizohen sëmundje nga më të 
ndryshmet, nuk bie shi, pas zjarrit shkatërrohet e 
ardhmja.

Në 30 vitet e fundit, mjaft hektarë të maleve 
tona të cilat ishin të gjelbra, vazhdojnë të ndizen e të 
digjen sistematikisht, çdo dy-tri vjet, duke 
justifikuar faktin se pas djegies mbin bar më i mirë. 
E nuk është aspak e vërtetë.

E akoma më keq është edhe fakti se shteti nuk 
dënon ata që kryejnë krimin e shkatërrimit të 
natyrës, dhe personat që dinë kush janë autorët 
qëndrojnë në heshtje. Dikur, ishte fshati që e 
dënonte krimin, duke e rrethuar personin 
problematik, por tani të gjithëve u vjen keq për 
shkatërrimin, dhe askush nuk e ndalon atë.
Është e vërtetë se është Zoti që e mallkon 
Shqipërinë, apo jemi ne që akoma nuk kemi guxim 
për të denoncuar të keqen e për të duartrokitur të 
mirën?

Në këtë çast, ndërsa malet përreth Bajzës 
vazhdojnë e digjen akoma, dhe kur kalon rrugës 
duket si të ishim në luftë, çfarë t'ju uroj juve që jeni 
autorët e kësaj fatkeqësie të shkaktuar prej jush?
Po deshët, dilni në dritë, dhe do j'ua them tek e tek se 
çfarë mendoj akoma...
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“NË UDHËTIM ME KRISHTIN”

Radio Maria në Shqipëri, 2003-2020

Historia e Radio Marisë në Shqipëri filloi në 
vitin 1995 kur, tashmë i ndjeri z. Emanuele Ferrario 
kërkoi mënyrat për të bërë të mundur dëgjimin e 
Radio Marisë në gjuhën italiane në vendin tonë. Kjo 
gjë u bë e mundur në vitin 1998 në disa pjesë të 
Shqipërisë, në Shkodër, Tiranë dhe Elbasan. Në të 
njëjtin vit filluan edhe kontaktet e para për hapjen e 
Radio Marisë në gjuhën shqipe, gjë që për arsye të 
ndryshme do të realizohej vetëm më 19 korrik 2003.

Që nga kjo ditë, për herë të parë në popullin 
shqiptar, u hap një radio që mori përsipër edukimin 
fetaro-kulturor të këtij populli të shumëvuajtur gjatë 
shekujve. Në Shqipëri, projekti filloi më 7 korrik 
2000, datë në të cilën u formua “Shoqata Radio 
Maria”. Gjykata e Tiranës e ligjëroi shoqatën më 20 
gusht 2000.

Radio Maria Shqiptare e filloi transmetimin e 
parë në Shkodër, më 19 korrik 2003, në orën 19:30, 
kur Shkëlqesia e tij Imzot Angelo Massafra, 
Arqipeshkëv Metropolit i Shkodrës dhe President i 
Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, i bekoi 
studiot e Radio Marisë. Fillimisht u dëgjua në 
frekuencën FM 102.2 MHz dhe mbuloi Shkodrën, 
Podgoricën, Ulqinin,  Malësinë e Madhe, 
Dukagjinin dhe Pukën. Që nga dhjetori i vitit 2004, 
ajo dëgjohet në frekuencën FM 91.4 MHz në Tiranë, 
Durrës, Kavajë, Peqin, Rrogozhinë dhe Berat. 
Ndërsa në frekuencën FM 89.6 MHz, dëgjohet në 

Lezhë, Milot, Laç të Kurbinit Krujë, Mamurras.

Me 28 dhjetor 2008 u hap studioja e Radio 
Marisë në Gjakovë.

Që nga 25 gushti i vitit 2005, me anë të internetit, 
Radio Maria Shqiptare dëgjohet në mbarë botën në 
adresën  www.radiomaria.al. Ndërsa, që nga nëntori 
i vitit 2005, ajo dëgjohet në Shqipërinë verilindore, 
në Kukës, Tropojë dhe në Kosovë në frekuencën 
FM 90.0 MHz. Që nga viti 2009 në frekuencën 
100.7 MHz e pastaj që nga viti 2017 dëgjohet në 
Mirditë në frekuencën 89.3 MHz, ndërsa në 
Velipojë në frekuencën 102.9. Që nga viti 2019 
dëgjohet në Elbasan në frekuencën 98.0 MHz, kurse 
në Vlorë në frekuencën 92. Pas kërkesës së 
vazhdueshme të presidentit të Familjes botërore të 
Radio Marisë, Z. Emanuele Ferrario në Tiranë, në 
gusht të vitit 2005  gjetëm shtëpinë me qira në të 
cilën do të vendosej Radio Maria për pesë vite për të 
vepruar. Hapja solemne e shtëpisë u bë me 8 korrik 
2006 nga Imzot Rrok Mirdita, Arqipeshkëv i Tiranë-
Durrësit dhe President i Konferencës Ipeshkvnore 
të Shqipërisë.

Nga Detroiti, SHBA, më 30 Mars 2008 filloj 
transmetimi javor i programit në gjuhën shqipe “Në 
udhëtim me Krishtin” në bashkëpunim me radion 
vendore atje “Ave Maria”. Për ketë program u 
zotuan se do të kujdesen Don Ndue Gjergji, Don 
Anton Kçira dhe z. Matin Frani Camaj.
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Pas ndryshimeve të mëdha që ndodhen në 
famullinë e Shën Shtjefnit në Shkodër dhe 

pamundësisë që Radio Maria të zhvillojë si duhet 
misionin e saj, lindi nevoja që pas 17 viteve të 
gjejmë një shtëpi të re për Radio Marinë. Pas 
shqyrtimeve që bën më Imzot Angelo Massafra, 
Arqipeshkvin Metropolit Shkodër-Pult, Radio 
Maria ka blerë një ndërtesë nga motrat Stigmatine të 
cilën Imzot Angelo Massafra, Arqipeshkvi 
Metropolit Shkodër- Pult, në bashkëkremtim me 
Imzot George Frendo, Arqipeshkëv Metropolit, 
Tiranë Durrës dhe president i konferencës 
Ipeshkvnore të Shqipërisë e bekoi në ditëlindjen e 
17 të Radio Marisë, më 18.07.2020 si vend në të 
cilin Radio Maria në Shkodër do të vazhdojë të 
zhvillojë misionin e saj. Me ketë rast dëshiroj të 
falënderoj Imzot Angelo Massafra, Arqipeshkvin 
Shkodër-Pult që pa kurrfarë kompensimi na i dha në 
përdorim ambientet e strukturës që ndërtoi 
Arqipeshkvia, që ishte ndihmë shumë, shumë e 
madhe për Radio Marinë.

Më 25 mars 2011 Imzot Otavio Vitale, ipeshkvi i 
Lezhës e bekoj studion e Radio Marisë në Lezhë.

Me 1 Janar 2009 filloj botimi i “Lajmëtarit të 
Radio Marisë”.

Më 15 shtator 2010 përurimin e Selisë së re të 
Radio Marisë në Tiranë e bëri Imzot Rrok Mirdita, 
Arqipeshkëv i Tiranë-Durrësit dhe President i 
Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë. Aty ishin 
Nunci Apostolik dhe ipeshkvijtë tjerë.

Don Prekë Lazraj, 

Duam ta falënderojmë Zotin për secilin hap të ri 
që gjatë këtyre 17 viteve e kemi bërë. Kërkojmë prej 
Zotit që të na mbështet për të kryer vullnetin e tij në 
të ardhmen duke çua përpara misionin që na ka 
dhënë së bashku me të gjithë dëgjuesit dhe bamirësit 
e Radio Marisë.

Me 25 mars 2009, ditën e Lajmërimit të Zotit, 
Imzot Rrok Mirdita, Arqipeshkëv i Tiranë-Durrësit 
dhe President i Konferencës Ipeshkvnore të 
Shqipërisë, bekoj gurin e themelit të ndërtesës së re 
të Radio Marisë, në Babrru, Tiranë, në praninë e 
Nuncit apostolik dhe të ipeshkvijve tjerë.

Pas angazhimeve disa vjeçare të Don Prekës, me 
29 janar 2013 u hap Radio Maria në Kosovë.

Ndër ngjarjet tjera që ndodhën ndër vite veçojmë 
publikimet e përditshme dhe transmetimin e 
drejtpërdrejt të disa programeve në Facebook që kur 
facebook - u e bëri ketë gjë të mundur; krijimin e 
aplikacionit “Radio Maria Albania për dëgjimin e 
Radio Marisë që nga fillimi i vitit 2018.

Që nga qershori fillojmë të përdorim skype për 
transmetimin e emisioneve në Radio Mari. Emisioni 
i parë u transmetua më 18 qershor 2009 nga Atë 
Dario Novak nga Mali i Zi.

drejtori i Radio Marisë
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Mark ZEFI

TË AKUZOSH NJË KLERIK TË KARRIERËS
Libër, që të bind për të ndryshuar!

Që në fillim duhet të them, se një libër si ky është 
tejet i vështirë për tu lexuar, pasi kërkon përqendrim 
të jashtëzakonshëm për të ndjekur rrjedhën e 
ngjarjeve pa e humbur fillin, kjo 
për shkak të dokumentacionit të 
shumtë që është vendosur në 
fashikujt e tij, e përveç kësaj edhe 
numri i shumtë i të pandehurve të 
cilët akuzohen veçmas dhe në 
grup.

Në mbarim të leximit të librit "I lumi dom 
Shtjefen Kurti", Tiranë m 2020, shkruar nga Nikoll 
Loka studiues, av . A. Duka jurist dhe inxh. Nikolin 
Kurti, e konsiderova te nevojshme të radhis pak 
rreshta, motivuar nga impresionet që të lindin gjatë 
leximit.

Edhe fakti, se një temë e tillë, 
në pamje të parë duket e njohur, 
kërkon vullnet për të vijuar 
leximin, s'pakut në pjesën e parë 
të vëllimit. Mirëpo, të menduarit 
se tema të tilla dihet se çfarë 
trajtojnë, për këtë rast rezulton i 
gabuar. Gjatë leximit, duke u 
njohur me teknikat djallzore të 
ish sigurimit, si i inkriminonte 
me porosi të partisë, ata të cilët 
regjimi nuk i donte të gjallë, si 
pengesë për të qëndruar i sigurte 
si zgjedhë mbi një popull të tërë, 
bindesh se është një leksion i 
mirëkopsitur, i cili të jep dijeni 
ekzakte për ato probleme që 
mendoje se i dije, por në fakt 
kupton se nuk i paske ditur. Nuk 
dua të interpretoj frazologji nga 
l i b r i ,  s e  k ë t o  r a d h ë  n u k 
përfaqësojnë recenten e tij, por 
desha të ju them të gjith atyre që 
do të angazhohen për ta lexuar, se 
aq sa të lodh përqendrimi për të 
n d j e k u r  p a  e  n d ë r p r e r ë 
kronologjinë e ngjarjeve, po aq të 
lodh meditimi që të nevojitet për 
tu s postuar, pikërisht në atë kohë 
në Gurëz, në ato darka të 
gurzakeve që e donin dhe e 
respektonin me gjithë shpirt 
Dom Shtjefnin, dashuri të cilën 

do ta paguanin me humbje të lirisë nga 12 deri në 18 
vite, sepse regjimit, për të eliminuar dom Shtjefnin, 
i duhej grup sabotimi, të cilin sipas operativëve të 
sigurimit ishte "udhëhequr" nga dom Shtjefen 
Kurti. Sa herë, ndërsa lexon raportet e spiuneve të 
përgatitur nga operativët, të kërkohet të jesh 
nëpërmjet imagjinatës, në zyrën e hetuesit ku merret 
në pyetje Dom Shtjefen Kurti. Nga logjika e sotme, 
cili lexues mund të thoshte se çfarë do të bënte në atë 
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Të akuzosh një klerik të karrierës, i cili ka kryer 
një sërë veprash madhore patriotike në shërbim të 
popullit e kombit të tij, me aq kulturë, ish 
personalitet i njohur nga diplomatë evropian të 
karrierës, se ka rënë aq poshtë sa me pesë 
kooperativistë fukarenj , kishte planifikuar të 
rrëzonte pushtetin popullor, kjo është përveçse 
absurditet edhe injorancë .

Por injoranca arrin kulmin, kur Dom Shtjefen 
Kurtin, ish kreun e kishës katolike shqiptare, e 
akuzojnë dhe venë në kalvar se ishte antikomunist. 
Kjo do të habisë edhe fëmijët e klasave fillore. 
Komunizmi si ideologji i ka themelet bazuar mbi 
ateizmin, pra nuk e njeh ekzistencën e ZOTIT. 
Ndërsa prifti, mbaruar fakultetin e teologjisë në 
Romë, predikues shpirtëror i besimit në Zot, duhet 
eliminuar perse nuk është edhe komunist ! Besoj se 
me aq sa thashë, nuk kam nxjerrë në pah ndonjë 
detaj nga brendia e librit, që do të zbehte kureshtjen 
e lexuesve. Por duke përfunduar, do të lajmëroja 
miqtë, të njohurit dhe bashkëqytetaret e mi, se 
leximi i këtij libri, do të ju habisë dhe shumë nga ju 
do të kthjellohen, për të menduar ndryshe nga si më 
parë në gjykimin e fenomeneve të kohës që jetojmë, 
duke i kërkuar secili vetes kurajë intelektuale në 

favor të ndarjes pa nostalgji me atë të kaluar të errët, 
ku të drejtat njerëzore dhe liritë qytetare ishin të të 
njëjtit nivel më ato të shekullit të XII e XIII që kemi. 
mësuar në librin e historisë në 8-vjecare dhe në 
filma me temë nga e kaluara historike. Ky, është një 
libër që të bind për të ndryshuar. 

sallë gjyqi, kur prokurori Hajredin Fuga, i cili mbas 
rënies së komunizmit, i drejton një letër turpi prej 
disa faqesh Nikolin Kurtit, nipit të dom Shtjefenit, 
lexon një akuzë politike të bazuar në shpifje e 
dëshmi të rreme, nga dëshmitar të porositur nga 
organet e asaj kohe. Kur fundi është i paracaktuar, 
drejtësia është një absurditet.



“EJANI NË VETMI E PUSHONI PAK ME MUA”
Shëtitje në natyrën mahnitëse 

Razëm, 26-28 /06/2020

Si çdo vit aty kthehen shumë banorë për të kaluar pushimet e verës dhe së bashku 
me ta kemi kremtuar meshën shenjte çdo ditë me njëpjesëmarrje mjaftëtë 
konsiderueshmebesimtarësh, të cilët u shprehën mjaftë të gëzuar për pranin tonëdhe 
për mundësinë që ju kemi dhuruar për të marrë pjesë në meshën shenjte. 

Falënderoj Zotin dhe gjithë ata që kanë krijuar mundësitë për të organizuar një 
fundjavë të tillë. Së bashku me Ipeshkvin falënderoj përzemërsisht edhe Atë Luigjin i 
cili ështëangazhuar për të gatuar gjatë këtyre ditëve. Falënderoj edhe seminaristët për 
pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre gjatë këtyre ditëve të bukura. 

Dom Kristjan Marku

Krishti thotë në Ungjill: “Luteni zotërinë e të korrave të dërgojë korrëtarë në të 
korrat e veta”. Nën urdhrin dhe këshillën e Zotërisë ju kërkoj të dashur besimtarë që të 
luteni për seminaristat që janë ne ecje drejtë meshtarisë, që Zoti t'i ruajë dhe t'i mbrojë 
nga rreziqet e kësaj jete, dhe që shumë të rinjë ta dëgjojnë ftesën e Tij e pa frikë të vihen 
në shërbimin të Mbretërisë Qiellore. 

Ashtu sikurse është bërë tashmë traditë në dioqezën tonë Shkodër-Pult, 
Arqipeshkvi Imzot Angelo Massfra së bashku me seminarstat e dioqezës, takohen për 
të kaluar një kohë lutjeje, njohjeje dhe pushimi në ambientet e fshatit të 
mrekullueshëm të Razmës. Në mbarimin e studimeve dhe në fillimi e periudhës së 
verës djemtë të cilët janë në ecjen drejt meshtarisë kalojnë këto momente së bashku me 
bariun e tyre. 

Këtë vit ishin pesë seminaristëte dioqezës, tre nga Seminari i Lartë, Marjan 
Gjinesha i cili ka përfunduar studimet filozofike-teologjike, Fatjon Mullarthi i cili ka 
kryer vitin e tretë të teologjisë dhe Martin Bleta i cili ka kryer vitin e parë të teologjisë, 
ndërsa dy nga bashkësia thirrore, Rezart Gjondrekaj që ka përfunduar vitin e tretë për 
letërsi dhe Joel Jaku që ka përfunduar vitin e parë të shkollës së mesme tek shkolla 
Pjetër Mëshkalla. Gjatë këtyre ditëve Ipeshkëvi kishte mundësi për t'i takuar 
personalisht seminarstat dhe për tënjohur më mirë ecjen e tyre drejt meshtarisë. Përveç 
takimeve personale ishin të programuar edhe disa takimi formimi të përbashkëta, ku 
janë njohur me disa prej modele Biblike të cilët Zoti i thërret për të bashkëpunuar në 
shpalljen e Ungjillit.  Ku ka të rinj ka edhe gjallëri; krahas takimeve kishte kohë për të 
organizuar aktivitet të ndryshme, festa pas darkës, shëtitje në natyrën mahnitëse të 
Razmës – famullia e Shkrelit dhe takime me banorët e zonës. 
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