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Atëherë Jezusi ju tregoi edhe këtë shëmbëlltyrë
për disa që e mbanin veten të drejtë e i përbuznin
tjerët: «Dy njerëz u ngjitën në Tempull për t’u
lutur: njëri ishte farise e tjetri tagrambledhës.
Fariseu, qiri në këmbë, lutej në vetvete kështu:
“Të falënderoj, o Hyj, që nuk jam porsi njerëzit
tjerë: cuba, të padrejtë, kurorëshkelës, ose si ky
tagrambledhës. Agjëroj dy herë në javë, jap të
dhjetën e krejt fitesës”. Kurse tagrambledhësi
zuri vend në fund, nuk i bëhej as sytë t’i ngrejë
drejt qiellit, por rrihte kraharorin e vet e thoshte:
“O Hyj, ki mëshirë për mua mëkatarin!”.
Unë po ju them: ky u kthye në shtëpinë e vet i
shfajësuar e jo ai, sepse: kushdo krenohet, do
të përvujtërohet, ndërsa kush përvujtërohet, do
të lartësohet».
Ungjilli i Lukës 18,9-14

Lexuesit

PIKËPAMJA E FRANÇESKUT
Mëngjesin e së dielës së 17 marsit 2013
Françesku po kremtonte Meshën e tij të parë me
popull, pas zgjedhjes së tij si Ipeshkëv i Romës, që
kishte ndodhur në mbrëmjen e së mërkurës së kaluar.
Kisha e Shën Anës në Vatikan, që gjendet dy hapa
larg Portës me të njëjtin emër nëpër të cilën hyhet në
Shtetin më të vogël të botës dhe që shërben edhe si
famulli për banorët e Borgo Pio-s, ishte e mbushur
plot e përplot me besimtarë. Isha i pranishëm edhe
unë bashkë me disa miq. Françesku me atë rast mbajti
homelinë e dytë si Papë, duke folur spontanisht:
«Mesazhi i Jezusit është mëshira. Për mua, po e them
përvujtërisht, është mesazhi më i fortë i Zotit».
Ati i Shenjtë po komentonte pjesën e Ungjillit
të Gjonit që flet për kurorëshkelësen, gruan që skribët
e farisenjtë donin ta vrisnin me gurë sipas ligjit të
Moisiut. Jezusi i kishte shpëtuar jetën. U kishte thënë
se kush prej tyre të ishte pa mëkat ta gjuante gurin e
parë. Kishin ikur të gjithë. «As unë nuk po të dënoj;
shko, por mbas tashit mos mëkato më» (8,11).
Françesku, duke iu referuar skribëve dhe
farisenjve që kishin zvarritur gruan për ta vrarë
me gurë përpara Nazarenasit, tha: «Edhe neve,
nganjëherë, na pëlqen t’i rrahim të tjerët, t’i dënojmë
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ata». Hapi i parë dhe i vetëm që duhet për të bërë
përvojën e mëshirës, shtoi Papa, është ai i të njohurit
nevojtar të mëshirës, «Jezusi vjen për ne, kur ne e
njohim veten se jemi mëkatarë». Mjafton që të mos
marrim si shembull atë fariseun që duke qëndruar
përpara altarit e falënderonte Hyjin që nuk ishte
mëkatar «si të gjithë njerëzit e tjerë». Nëse jemi si ai
fariseu, nëse besojmë se jemi të drejtë, «nuk e njohim
zemrën e Zotit, e nuk do ta kemi kurrë gëzimin për ta
ndier këtë mëshirë!» shpjegoi Ipeshkvi i ri i Romës.
Kush është mësuar të gjykojë të tjerët nga lart, duke
u ndier për vete mirë, kush e ka zakon ta konsiderojë
veten të drejtë dhe në rregull, nuk e vëren nevojën për
të qenë i përqafuar e i falur. E ka prej atyre që edhe e
vërejnë, por e mendojnë veten se janë të pandreqshëm
për të keqen e madhe që kanë bërë.
Françesku me këtë gjë kishte treguar një
bisedë me një burrë i cili, pasi i ishte drejtuar kjo
shëmbëlltyrë mbi mëshirën, ishte përgjigjur: «O atë,
sikur ti ta njihje jetën time nuk do të më flisje kështu.
Kam bërë shumë gjëra të këqija!». Kjo kishte qenë
përgjigja e Papës: «Më mirë! Shko te Jezusi: Atij i
pëlqen nëse ia tregon këto gjëra! Ai i harron, Ai ka
një aftësi të veçantë për t’i harruar. Harron, të puthë,
të përqafon e të thotë vetëm: “As unë nuk po të dënoj,
shko, e mbas tashit mos mëkato më”. Vetëm këtë
këshillë të jep. E nëse pas një muaji jemi përsëri në të
njëjtën gjendje... Le të kthehemi përsëri tek Zoti. Zoti
nuk lodhet kurrë së faluri: kurrë! Jemi ne që lodhemi
10
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duke i kërkuar falje. Atëherë duhet të kërkojmë hirin
që të mos lodhemi së kërkuari falje, sepse Ai nuk
lodhet kurrë së faluri».
Nga ajo homeli e parë e Françeskut, që më
preku veçanërisht, dilte në pah qendërsia e mesazhit
të mëshirës që do t’i kishte karakterizuar këto vite
të para të papatit të tij. Fjalë të thjeshta e të thella.
Shfaqte fytyrën e një Kishe që nuk ua përmend
njerëzve dobësitë dhe plagët e tyre, por i shëron me
ilaçin e mëshirës.
Jetojmë në një shoqëri që na mëson gjithmonë
e më shumë që të mos i njohim dhe të mos i marrim
përsipër përgjegjësitë tona: ata që gabojnë, në fakt,
janë gjithmonë të tjerët. Të pamoralshmit janë
gjithmonë të tjerët, fajet janë gjithmonë të dikujt tjetër,
kurrë tonat. Dhe jetojmë nganjëherë edhe përvojën
e një farë klerikalizmi që po rikthehet, e ka për
qëllim të nxjerrë kufizime, gjoja për të “rregulluar”
jetët e personave përmes vendosjes së kushteve
paraprake dhe ndalimeve që e rëndojnë më shumë
jetën e përditshme të personave që tashmë vuajnë
mjaftueshëm. Një qëndrim i brendshëm që është
gjithmonë i gatshëm të dënojë dhe shumë më pak i
aftë të pranojë. Ka gjithmonë qëllim të gjykojë, por
jo të përkulet me mëshirë mbi mjerimin e njerëzimit.
Mesazhi i mëshirës - zemër e asaj lloj “enciklike të
parë” të pashkruar, por e pranishme në homelinë e
shkurtër të Papës së ri - hidhte poshtë njëkohësisht të
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dyja klishetë1.
Pak më shumë se një viti më vonë, më 7 prill
2014, Françesku komentoi sërish të njëjtën pjesë
biblike, gjatë meshës së mëngjesit në kapelën e Shën
Martës, duke rrëfyer mallëngjimin e tij për këtë pjesë
të ungjillit: «Zoti fal jo me një dekret, por me një
përkëdhelje». Dhe me mëshirë «Jezusi tejkalon edhe
ligjin dhe fal duke përkëdhelur plagët e mëkateve
tona».
«Leximet e sotme biblike», shpjegoi Papa, «na
flasin për kurorëshkeljen», që bashkë me blasfeminë
dhe i idhujtarinë konsiderohej «mëkat i rëndë në ligjin
e Moisiut», që ndëshkohej «si dënim me vdekje»
me vrasje me gurë. Papa theksoi se në këtë pjesë
të kapitullit të tetë të Ungjillit të Gjonit: «Takojmë
Jezusin, të ulur aty, mes njerëzve, që bënte katekistin,
mësonte». Pastaj «i afrohen skribët e farisenjtë me një
grua që e mbanin përpara, ndoshta me duar të lidhura,
mund ta imagjinojmë. E kështu e vendosën në mes
duke e akuzuar: ja një kurorëshkelëse!» Kjo ishte një
akuzë publike. Ungjilli na tregon se i bënë Jezusit një
pyetje: «Çfarë duhet të bëjmë me këtë grua? Ti na
flet për mirësinë, por Moisiu na ka thënë se duhet ta
vrasim!». «Thoshin këtë», theksoi Françesku, «për ta
vënë në provë, për të pasur një arsye që ta akuzonin».
1
Klishe: “Ide, mendim a shprehje që përsëritet në
mënyrë shabllon”, «Klishe», në J. Thomai (etj.), Fjalor i
Gjuhës Shqipe, Akademia e Shkencave, Tiranë 2006, fq. 467.
(Shënim i përkthyesit).
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Në fakt, sikur Jezusi të kishte thënë: «Po, mund ta
vrisni me gurë», ata do të kishin pasur mundësinë
t’u thoshin njerëzve: «Ky na qenka mësuesi juaj aq i
mirë? Shikoni se çfarë i bëri kësaj gruaje të shkretë!».
Ndërsa, nëse Jezusi do të kishte thënë: «Jo, e shkreta,
duhet ta falni!», ata mund ta akuzonin «se nuk po
zbaton Ligjin».
Qëllimi i tyre i vetëm, shpjegoi përsëri Papa
Bergoglio, ishte «që ta vënin në provë, t’i ngrinin një
kurth» Jezusit. «Atyre nuk u interesonte gruaja; nuk
iu interesonin kurorëthyesit». Përkundrazi, «ndoshta
disa prej tyre ishin vetë kurorëshkelës». Dhe ja,
atëherë Jezusi, i cili donte «të qëndronte vetëm
për vetëm me gruan dhe t’i fliste zemrës së saj», u
përgjigjet: «kush është prej jush pa mëkat, le ta qesë
i pari gurin në të!». Dhe pasi kishte dëgjuar ato fjalë
«dalë nga dalë populli ishte larguar». «Ungjilli, me
një farë ironie, thotë se u larguan të gjithë, një nga
një, duke filluar nga më të vjetërit: sepse kishin
mizën nën kësulë». Vjen pra momenti që të shohim
«Jezusin si rrëfyes». Mbeti «vetëm me gruan», e cila
qëndronte «në këmbë në midis». Ndërkohë «Jezusi
ishte përkulur e shkruante me gisht në dhe. Disa
ekzegjetë thonë se Jezusi shkruante mëkatet e këtyre
skribëve e farisenjve», por «ndoshta është thjeshtë një
imagjinatë». Pastaj «u drejtua dhe e shikoi» gruan, e
cila «ishte e mbushur me turp, dhe i thotë: grua, ku
janë ata? Askush nuk të dënoi? Jemi vetëm, ti dhe
unë. Ti përballë Zotit. Pa akuza, pa thashetheme: ti
13
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dhe Zoti».
Vazhdon përsëri Papa Françesku në atë
homeli: gruaja nuk vet-shpallet viktimë e «një akuze
të rremë», nuk mbrohet duke pohuar: «Unë nuk kam
bërë kurorëshkelje». Jo, «ajo e pranon mëkatin e
saj» dhe i përgjigjet Jezusit: «Askush, Zotëri, nuk
më dënoi». Nga ana e tij Jezusi i thotë: «As unë nuk
po të dënoj, shko, por mbas tashit mos mëkato më».
Prandaj, përfundoi Françesku: «Jezusi fal. Por këtu
ka diçka më shumë se falja. Sepse si rrëfyes Jezusi
shkon përtej Ligjit». Në fakt, «Ligji parashikonte që
ajo të dënohej». Për më tepër Jezusi ishte i pastër dhe
mund ta hidhte Ai i pari gurin». Por Krishti «shkon
përtej. Nuk i thotë: nuk është mëkat kurorëshkelja,
por nuk e dënon sipas Ligjit». Pikërisht ky është
«misteri i mëshirës së Jezusit».
Jezusi «për mëshirë» shkon përtej «Ligjit që
dënonte me vrasje me gurë». Saqë i thotë gruas që të
shkojë në paqe. «Mëshira», shpjegoi në atë predikim
të mëngjesit Ipeshkvi i Romës, «është diçka e vështirë
për t’u kuptuar: nuk i fshinë mëkatet», sepse ajo që
i fshinë mëkatet «është falja e Zotit». Por «mëshira
është mënyra se si Zoti fal». Sepse «Jezusi mundte të
thoshte: unë të fali, shko! Siç i ka thënë të paralizuarit:
mëkatet tua të janë falur!». Në rastin e kurorëthyeses,
«Jezusi shkon përtej dhe këshillon gruan që të mos
mëkatojë më. Dhe këtu shihet qëndrimi i mëshirshëm
i Jezusit: mbron mëkatarin nga armiqtë, mbron
14

Pikëpamja e Françeskut

mëkatarin nga një dënim i drejtë».
«Kjo vlen edhe për ne», shtoi Françesku. «Sa
prej nesh do të meritonin një dënim! Ndoshta edhe
të drejtë. Por Ai fal!» Por si? Me anë të mëshirës që
nuk e fshinë mëkatin: është vetëm falja e Zotit që e
fshinë, ndërsa mëshira shkon përtej. Është «si puna e
qiellit: ne e shikojmë qiellin, shumë yje, por kur del
dielli në mëngjes, me shumë dritë, yjet nuk shihen.
Kështu edhe mëshira e Zotit: është një dritë e madhe
dashurie, butësie; sepse Zoti nuk fal me një dekret,
por me një përkëdhelje». E bën «duke i përkëdhelur
plagët tona të mëkatit, sepse Ai është i përfshirë në
falje, është i përfshirë në shëlbimin tonë».
Me këtë stil, përfundoi Papa Françesku,
Jezusi bën rrëfyesin. Nuk e përçmon gruan mëkatare,
nuk i thotë: «Çfarë ke bërë, kur e ke bërë, si e ke
bërë dhe me kë e ke bërë!». Përkundrazi, i thotë: «të
shkojë e të mos mëkatojë më. Është e madhe mëshira
e Zotit, është e madhe mëshira e Jezusit: na fal duke
na përkëdhelur».
Jubileu i Mëshirës është një rrjedhojë e këtij
mesazhi dhe qendërsia që ka karakterizuar gjithmonë
predikimet e Françeskut. Me 13 mars të 2015,
ndërsa po dëgjoja homelinë e liturgjisë pendestare në
përfundim të së cilës Papa do të lajmëronte Vitin e
Shenjtë të Mëshirës; më vinte një mendim: do të ishte
bukur të mund t’i drejtoja Françeskut disa pyetje të
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përqendruara mbi temat e mëshirës dhe të faljes, për
të thelluar më shumë domethënien e këtyre fjalëve për
të, si njeri e si meshtar. Doja ta bëja pa shqetësimin
e nxjerrjes së ndonjë fjalie që bën të hyjë në debatet
mediatike mbi sinodin e familjes që shpeshherë
reduktohet si një derby mes tifozërishë. Pa hyrë në
lojë fjalësh. Më pëlqente ideja e një interviste që do
të bënte të dalë në pah zemra e Françeskut, pikëpamja
e tij. Një shkrim që mund të linte hapur dyer, në një
kohë, si ajo jubilare, gjatë së cilës Kisha ka për qëllim
të shfaqë në mënyrë të veçantë, dhe me më shumë
domethënie, fytyrën e saj të mëshirës.
Papa e pranoi propozimin. Ky libër është fryt
i një bisede të filluar në banesën e tij, në Shtëpinë
e Shën Martës në Vatikan, në një pasdite të nxehtë
të korrikut të kaluar, pak ditë pas kthimit të tij nga
udhëtimi në Ekuador, Bolivi e Paraguai. I kisha
dërguar pak më para një listë të shkurtër me disa
pyetje që dëshiroja t’i trajtoja. Mora me vete edhe tre
regjistrator. Françesku më priste duke mbajtur përpara
mbi një tavolinë një libër konkordancë mes Biblës
dhe citimeve të Etërve të Kishës. Mund ta lexoni në
faqet e mëtejshme përmbajtjen e bashkëbisedimit.
Shpresoj që mos të bëj gabim nëse tregoj një
detaj të vogël të prapaskenës së intervistës që më
duket shumë domethënëse. Ishte duke u folur për
vështirësinë e vetënjohjes mëkatar, dhe në pyetjen e
parë që kisha përgatitur, Françesku pohonte: «Ilaçi
16
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është, shërimi është, mjafton vetëm që të bëjmë një
hap të vogël drejt Zotit». Pastaj pasi e rilexoi tekstin,
më thirri duke më kërkuar që të shtoja këtë: «...ose
kemi të paktën dëshirën për ta hedhur hapin», një
shprehje që unë e kisha lënë pas dore. Në këtë shtesë,
ose më mirë në këtë tekst korrektësisht të rivendosur,
është zemra e bariut që kërkon të përputhet me zemrën
e mëshirshme të Zotit e cila bën të pamundurën për
t’iu afruar mëkatarit. Nuk e anashkalon këtë detaj, për
të na dhënë faljen. Hyji na pret me krahë hapur, ne na
mjafton që të bëjmë një hap drejt Tij sikurse “djali
plëngprishës”. Por nëse nuk kemi forcë që të bëjmë
as këtë hap, duke qenë se jemi të dobët, mjafton të
paktën dëshira për ta bërë. Është tashmë një fillim i
mjaftueshëm, që hiri të mund të veprojë dhe mëshira
të na dhurohet, kjo sipas një përvoje të një Kishe që
nuk e koncepton veten si një doganë, por kërkon çdo
rrugë të mundshme faljeje.
Diçka e ngjashme gjendet edhe në romanin
e Bruce Marshall, Secilit njeri i takon një pare.
Protagonisti i librit, abati Gaston, i duhet të rrëfejë
një të ri, ushtar gjerman, që partizanët francez donin
ta dënonin me vdekje. Ushtari rrëfen pasionin e tij
për gratë dhe për aventurat e shumta të dashurisë që
kishte pasur. Abati i shpjegon se duhet të pendohet
për të marr faljen dhe zgjidhjen e mëkateve. Dhe ai
i përgjigjet: «Si mund të pendohem? Ishte një gjë që
më pëlqente, po të më jepej rasti do ta bëja edhe tani.
Si mund të pendohem?». Atëherë abatit Gaston, që
17
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dëshironte ta zgjidhte atë pendestar i cili ishte në fill
të vdekjes, i vjen një shndritje në mendje dhe e pyet:
«Por ty, a të vjen keq që nuk të vjen keq?». Dhe i
riu, spontanisht, përgjigjet: «Po, më vjen keq që
nuk më vjen keq». D.m.th më vjen keq që nuk jam
penduar. Kjo keqardhje është ajo plasë e vogël që i
lejoi meshtarit të mëshirshëm për t’i dhënë zgjidhjen
e mëkateve.

Andrea Tornielli
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I
KOHA E MËSHIRËS
Atë i Shenjtë, a mund të na thoni se si ka
lindur dëshira për Vitin Jubilar të Mëshirës? Si Ju ka
ardhur frymëzimi?

Nuk ka një fakt të veçantë ose të përcaktuar.
Mua më vijnë gjërat vetvetiu, janë gjërat e Zotit, të
ruajtura në lutje. Unë jam një tip që nuk i besohem
kurrë reagimit të menjëhershëm përballë një ideje
që më vjen ose të një propozimi që më bëhet. Nuk i
besoj kurrë, edhe sepse zakonisht reagimi i parë është
i gabuar. Kam mësuar të pres, t’i besohem Zotit, t’i
kërkoj ndihmën e Tij në mënyrë që të shqyrtoj më
mirë dhe kështu të udhëzohem më mirë.
Qendërsia e Mëshirës, që për mua paraqet
mesazhin më të rëndësishëm të Jezusit, mund të
them se është rritur pak nga pak brenda meje gjatë
jetës sime meshtarake, si rezultat i përvojës sime si
rrëfyes, nga shumë histori pozitive dhe të bukura që
kam njohur.
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Që në korrik të vitit 2013, pak muaj nga
zgjedhja Juaj si Papë, gjatë kthimit nga udhëtimi i Rio
de Janeiro ku u mbajt edhe Dita Botërore e Rinisë, Ju
pohuat që kjo kohë është «koha e mëshirës».

Po, unë e besoj se kjo është koha e mëshirës.
Kisha i tregon njerëzimit të plagosur fytyrën e saj
amnore, fytyrën e një nëne. Nuk pret që të plagosurit
të trokasin në derën e saj, por shkon t’i kërkojë nëpër
rrugë, i mbledhë, i përqafon, kujdeset për ta, i bën
të ndihen të dashur. Atëherë thashë, dhe jam gjithnjë
më i bindur, se kjo kohë është një kairós; epoka jonë
është një kairós mëshire, një kohë e volitshme. Në
hapje të Koncilit të Vatikanit II, Shën Gjoni XXIII
theksonte: «Nusja e Krishtit parapëlqen të përdorë
ilaçin e mëshirës në vend që të mbërthejë armët e
goditjes». Në shkrimet e tija me titull Mendim mbi
vdekjen i Lumi Pali VI zbulonte themelin e jetës së
tij shpirtërore, në përmbledhjen e propozuar nga
Shën Agostini: mjerim dhe mëshirë. Shkruante Papa
Montini: «Mjerimi im, Mëshira e Zotit. Bëj që unë
së paku të nderoj atë që je Ti, Hyji i mirësisë së
pafundme, duke thirrur, duke pranuar, duke kremtuar
mëshirën tënde të ëmbël». Shën Gjon Pali II e ka
çuar përpara këtë rrugë nëpërmjet enciklikës Dives
in Misericordia, në të cilën ka pohuar se Kisha bën
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një jetë autentike kur shpall dhe kumton mëshirën atributi më i shkëlqyer që mund t’i jepet Krijuesit dhe
Shëlbuesit – dhe kur i afron njerëzit pranë burimit të
mëshirës. Përveç kësaj ai ka themeluar edhe festën
e “Mëshirës Hyjnore”, ka vlerësuar figurën e Shën
Faustina Kowaslka dhe ka sjellë vëmendjen mbi fjalët
e Jezusit mbi mëshirën. Edhe Papa Benedikti XVI ka
folur për mëshirën gjatë magjisterit të tij: «Mëshira në
realitet është bërthama kryesore e mesazhit ungjillor»
dhe ka shtuar: «është vetë emri i Zotit, fytyra me të
cilën Ai është zbuluar në Besëlidhjen e Vjetër dhe që
plotësisht është shfaqur në Jezu Krishtin, mishërimi
i Dashurisë krijuese e shëlbuese. Kjo dashuri e
mëshirës e shndrit edhe fytyrën e Kishës, dhe shfaqet
qoftë me anë të sakramenteve, në mënyrë të veçantë
në sakramentin e Pajtimit, qoftë me vepra mëshire,
bashkësiore dhe individuale. Gjithçka që Kisha thotë
dhe bën shfaq mëshirën që Zoti ka për njeriu».
Por në kujtimet e mia personale ka edhe
shumë raste të tjera. Si për shembull, para se të
vija këtu, kur isha në Buenos Aires, më ka mbetur
në kujtesë një tavolinë e rrumbullakët që u bë mes
teologëve: diskutohej se çfarë mund të bënte Papa
për të afruar njerëzit, përballë shumë problemeve që
dukeshin pa zgjidhje. Njëri nga ata hodhi idenë: «Një
Jubile Faljeje». Kjo më është ngulitur në mendje.
Prandaj, për t’iu përgjigjur pyetjes, besoj se vendimi
ka ardhur duke u lutur, duke menduar edhe mësimet
dhe dëshmitë e Papëve që më kanë paraprirë e duke
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menduar edhe për Kishën si një spital në fushë të
hapur, ku shërohen mbi të gjitha plagët më të rënda.
Një Kishë që i ngroh zemrat e personave me afërsi
dhe me dashuri.

Çfarë është për Ju Mëshira?

Etimologjikisht, mëshirë do të thotë t’i hapësh
zemrën të mjerit. Dhe menjëherë na shkon mendja
tek Zoti: mëshira është qëndrimi hyjnor që përqafon,
është të dhuruarit e Zotit që mirëpret, që përkulet për
të falur. Jezusi ka thënë që nuk ka ardhur për të drejtët
por për mëkatarët. Nuk ka ardhur për të shëndoshët
që nuk kanë nevojë për mjek, por për të sëmurët. Për
këtë mund të themi se mëshira është karta e identitetit
të Zotit tonë. Hyji i mëshirës, Hyji i mëshirshëm. Për
mua kjo është vërtetë karta e identitetit e Zotit tonë.
Më ka bërë gjithmonë përshtypje leximi i historisë
së Izraelit sikur tregohet në Bibël, në kapitullin 16
të librit të Ezekielit. Historia krahason Izraelin me
një vajzë, të cilës nuk i qe prerë kërthiza, por ishte
braktisur në gjak, hedhur tutje. Zoti e pa duke u
zhgërryer në gjak, e pastroi, e leu, e veshi, dhe kur u
rrit e mbështolli me mëndafsh e me stoli. Por ajo, e
magjepsur nga bukuria e saj, u bë prostitutë, jo duke
u paguar por duke paguar ajo vetë dashnorët e saj.
Hyji prapëseprapë nuk do ta harrojë besëlidhjen e vet
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dhe do ta vendosë mbi motrat e veta më të mëdha,
në mënyrë që Izraeli të kujtohet e të turpërohet (Ez
16,63) kur t’i falet ajo që ka bërë.
Kjo është për mua një ndër zbulimet më të
mëdha: do të vazhdosh të jesh populli i zgjedhur,
do të falen të gjitha mëkatet. Ja pra: mëshira është
e lidhur ngushtë me besnikërinë e Zotit. Zoti është
besnik sepse nuk mund ta mohojë vetveten. Këtë e
shpjegon mirë Shën Pali në Letrën e dytë drejtuar
Timoteut (2,13): «Nëse ne nuk jemi besnikë, Ai
mbetet besnik! Sepse Ai kurrë nuk mund ta mohojë
vetveten». Ti mund ta mohosh Zotit, ti mund të
mëkatosh kundër Tij, por Hyji nuk mund ta mohojë
vetveten, Ai qëndron besnik.

Çfarë vendi dhe çfarë rëndësie ka mëshira në
zemrën tuaj, në jetën e në historinë tuaj personale? A e
kujtoni, kur ishit fëmijë, përvojën e parë të mëshirës?

Mund ta lexoj jetën time përmes kapitullit
16 të librit të Ezekielit. Lexoj ato faqe e them: si ka
mundësi, të gjitha këto duket se janë shkruar për mua!
Profeti flet për turpin, e turpi është një hir: kur dikush
ndien mëshirën e Zotit, i vjen turp për vetveten,
për mëkatin e tij. Ekziston një shkrim i bukur i një
studiuesi të madh shpirtëror, Atë Gaston Fessard, që
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ia ka dedikuar turpit, në librin e tij La Dialectique des
“Exercises spirituels” de S. Ignace de Loyola. Turpi
është një ndër hiret që Shën Injaci nxit për ta kërkuar
në rrëfimin e mëkateve përballë Krishtit të kryqëzuar.
Ajo pjesë e Ezekielit na mëson të turpërohemi, bën që
ti të turpërohesh: me gjithë historinë tënde të mjerimit
e të mëkatit, Zoti ama qëndron besnik e të ngre. Unë
e ndiej këtë. Nuk kam kujtime të veçanta kur isha
fëmijë, por si i ri po. Mendoj për Atë Karlos Duarte
Ibarra, rrëfyesi që takova në famullinë time atë 21
shtator të 1953, në ditën në të cilën Kisha kremtonte
Shën Mateun apostull e ungjilltar. Isha 17 vjeç. U
ndjeva i pranuar nga mëshira e Zotit kur u rrëfeva tek
ai. Ai meshtar ishte me origjinë nga Korrientes, por
gjendej në Buenos Aires për t’u kuruar për leucemi.
Vdiq një vit më vonë. E kujtoj akoma që pas funeralit
të tij dhe pas varrimit, pasi u ktheva në shtëpi, jam
ndier sikur të isha i braktisur. Dhe kam qarë shumë
atë natë, shumë, i fshehur në dhomën time. Përse?
Sepse kisha humbur një person që më bënte ta ndjeja
mëshirën e Zotit, atë «miserando atque eligendo»,
një shprehje që atëherë nuk e njihja por që më vonë e
kam zgjedhur si moton time Ipeshkvnore. Do ta gjeja
më vonë në homelitë e Shën Bedës të Nderuarin, i cili
duke përshkruar thirrjen e Mateut shkruan: «Jezusi pa
një tagrambledhës dhe, pasi e shikoi me një ndjenjë
dashurie dhe e zgjodhi, i tha: “Më ndiq”». Ky është
përkthimi që zakonisht i bëhet shprehjes së Shën
Bedës. Mua më pëlqen ta përkthej miserando, me një
fjalë tjetër që nuk ekziston, «duke e mëshiruar dhe
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duke e zgjedhur», për të përshkruar shikimin e Jezusit
që dhuron mëshirë dhe zgjedh, e merr me vete.

Kur mendoni për priftërinjtë e mëshirshëm,
që i keni njohur ose prej të cilëve jeni frymëzuar, kush
ju vjen ndërmend?

Janë shumë. Sapo kujtova Atë Duarte. Mund
të citoj Dom Enriko Pozzoli, salezian, i cili më ka
pagëzuar dhe u ka vënë kurorë prindërve të mi. Ishte
rrëfyes. Rrëfyesi i mëshirshëm: të gjithë shkonin tek
ai, shëtiste shtëpitë e salezianëve. Kam takuar shumë
rrëfyes të tillë. Kujtoj një tjetër rrëfyes të madh, më i
ri se unë, një Atë kapuçin, i cili ushtronte shërbesën
e tij në Buenos Aires. Një herë erdhi të më takonte,
donte të fliste. Më tha: «Të kërkoj ndihmë, kam
gjithmonë shumë njerëz përpara rrëfyestores, njerëz
të çdo tipi, të përvujtë e më pak të përvujtë, por edhe
shumë priftërinj... Unë fali shumë dhe ndonjëherë më
vjen ndonjë skrupull, skrupull se ndoshta kam falur
shumë». Kemi folur pak për mëshirën dhe i pyeta
se çfarë bënte kur i vinte ky skrupull. Mu përgjigj
kështu: «Shkoj në kapelën tonë të vogël, përballë
tabernakullit dhe i them Jezusit: “o Zot, më fal sepse
kam falur shumë. Por ke qenë ti që ma ke dhënë këtë
shembull të keq!”». Këtë nuk do ta harroj kurrë. Kur
një meshtar e jeton kështu mëshirën mbi vetveten,
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atëherë mund t’ua dhurojë të tjerëve. Kam lexuar një
predikim të kardinalit të atëhershëm Albino Luciani
mbi Atë Leopoldo Mandik, që sapo ishte shpallur
i Lum nga Pali i VI. Kishte përshkruar diçka të
ngjashme me atë që sapo tregova: «Ja, mëkatarë jemi
të gjithë, këtë e dinte mirë Atë Leopoldo», thoshte
Luciani me atë rast, «Duhet të jemi të vetëdijshëm
për këtë realitet të hidhur tonin. Askush nuk mund
t’i shmangë mangësitë e veta të vogla ose të madha
qofshin. “Por”, siç thoshte Shën Françesku i Salezit,
“nëse ti ke një gomar, dhe gjatë rrugës rrëzohet në
tokë, çfarë duhet të bësh? Ti nuk mund të shkosh
ta rrahësh me shkop e t’i thyesh brinjët, i shkreti,
tashmë mjaft është i lodhur. Duhet që ti ta marrësh
për laku dhe t’i thuash: ‘Hajt, të vazhdojmë rrugën.
Tani të rimarrim udhëtimin, bëj më shumë kujdes
herën tjetër’.” Kjo është mënyra dhe Atë Leopoldo
e ka realizuar plotësisht. Një meshtar, mik imi, që
shkonte të rrëfehej tek ai, i ka thënë: “Atë, ju jeni
shumë zemërgjerë. Unë rrëfehem me kënaqësi tek ju
por më dukeni shumë zemërgjerë”. Atë Leopoldo i
është përgjigjur: “Por kush është zemërgjerë, biri im?
Është Zoti që është zemërgjerë; se mos kam vdekur
unë për mëkatet tuaja, është Zoti që ka vdekur për
mëkate. Kur ka qenë zemërgjerë me hajdutin në
kryq, me të tjerët si mund të ishte ndryshe!”». Kjo
ishte homelia e kardinalit të atëhershëm Luciani për
Leopoldo Mandik, i shpallur shenjt nga Gjon Pali II.
Mund të citoj përsëri një figurë tjetër të
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rëndësishme për mua , si Atë Josè Ramón Aristi, që e
kam përmendur një herë në një takim me famullitarët
e Romës. Vdiq mbi të nëntëdhjetat në vitin 1996. Edhe
ai ishte një rrëfyes i madh, shumë njerëz e meshtarë
shkonin tek ai. Kur rrëfente u jepte pendestarëve
rruzaren e tij që të mbanin në dorë kryqin e vogël,
pastaj e përdorte për t’u dhënë zgjidhjen dhe në fund
i ftonte që ta puthnin. Kur vdiq, unë isha ipeshkëvndihmës në Buenos Aires, ishte mbrëmja e të Shtunës
së Madhe. Shkova tek ai të nesërmen, të Dielën e
Pashkëve, pas drekës, zbrita në kriptën e Kishës.
Vura re që nuk kishte lule pranë trupit të tij dhe dola
për t’i gjetur një tufë jashtë, pastaj hyra dhe fillova t’i
sistemoja. Pashë atë rruzare të mbështjellë në duart
e tija: ia hoqa kryqin e vogël dhe duke e shikuar i
thashë: «Ma jep gjysmën e mëshirës sate!». Që nga
ai moment ai kryq i vogël është gjithmonë me mua, e
mbaj në qafë: kur më vjen një mendim i keq për dikë,
afroj dorën dhe e prek atë kryq. Më bën mirë. Ja një
shembull tjetër i një meshtari të mëshirshëm, që dinte
t’u afrohej njerëzve dhe t’u shëronte plagët duke iu
dhuruar mëshirën e Zotit.

Pse sipas Jush kjo koha e jonë dhe ky njerëzimi
yni ka nevojë për mëshirë?

Sepse është një njerëzim i plagosur, një
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njerëzim që ka plagë të thella. Nuk di t’i shërojë
këto plagë ose mendon se nuk është e mundur që të
shërohen. Dhe nuk janë vetëm sëmundjet shoqërore
dhe personat e prekur nga varfëria, nga përjashtimi
shoqëror, nga shumë skllavëri të mijëvjeçarit të tretë.
Edhe relativizmi i plagos shumë njerëzit: çdo gjë
duket e barabartë, çdo gjë duket njësoj. Ky njerëzim ka
nevojë për mëshirë. Piu XII, më shumë se një gjysmë
shekulli më parë, kishte thënë se drama e epokës sonë
ishte se kishte humbur kuptimin e mëkatit, vetëdijen e
mëkatit. Kësaj i shtohet edhe fakti se konsiderojmë të
keqën tonë, mëkatin tonë, si të pashërueshme, sikurse
një gjë që nuk mund të shërohet apo të falet. Mungon
përvoja konkrete e mëshirës. Brishtësia e kohës
që po jetojmë është edhe kjo: të besosh që nuk ka
mundësi shlyerjeje, mosbesimi që është një dorë që të
ndihmon të çohesh, një përqafim që të shpëton, të fal,
të ngre, që të mbështjell me një dashuri të pafundme,
të durueshme, falëse; që të fut sërish në rrugë. Kemi
nevojë për mëshirë. Duhet të pyesim veten se përse
kaq shumë persona, burra e gra, të ri e pleq, të çdo
gjinie njerëzore, sot shkojnë tek magjistarët e tek
fallxhorët. Kardinal Xhacomo Biffi përmendte shpesh
fjalët e shkrimtarit anglez Gilbert Keith Chesterton:
«Kush nuk beson në Zotin, nuk është e vërtetë që nuk
beson në asgjë, sepse fillon të besojë në gjithçka».
Një herë kam dëgjuar një person të thotë: në kohët
e gjyshes sime mjaftonte rrëfyesi, sot shumë njerëz
shkojnë ndër fallxhore... Sot kërkohet shëlbimin ku
të jetë e mundur.
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Këto fenomene që ju përmendët, si magjistarët
dhe fallxhorët, janë fenomene që gjithmonë kanë
ekzistuar në historinë e njerëzimit?

Po, sigurisht, kanë qenë gjithmonë shortarët,
magjistarët, fallxhorët. Por nuk kishte kaq shumë
njerëz që shkonin tek ata për të gjetur shërim
shpirtëror e fizik. Njerëzit kërkojnë mbi të gjitha
dikë që i dëgjon. Dikë që dhuron kohën e vet për të
dëgjuar dramat e tyre dhe vështirësitë e tyre. Është
ajo që unë e quaj «apostullati i dëgjimit», dhe është
i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Rrëfyesve me
vjen t’u them: flitni, dëgjoni me durim, thojuani
njerëzve që Zoti i do. Dhe nëse rrëfyesi nuk mund
të japë zgjidhjen t’ia tregojë arsyen dhe së paku të
japë një bekim. Dashuria e Zotit është edhe për atë që
nuk është në kushte për të marrë sakramentin. Edhe
ai burrë ose ajo grua, ai i ri ose ajo e re janë të dashur
prej Zotit, janë të kërkuar prej Zotit, janë nevojtarë
për bekimin e Zotit. Jini të butë me këta persona. Mos
i largoni. Njerëzit vuajnë. Të jesh një rrëfyes është
një përgjegjësi e madhe. Rrëfyesit kanë përballë
tyre delet e humbura që Zoti i do shumë, nëse nuk u
mundësohet që ta ndiejnë dashurinë e Zotit, largohen
dhe ndoshta nuk kthehen më. Prandaj, përqafojini dhe
jini të mëshirshëm, edhe nëse nuk mund t’iu jepni
zgjidhjen. Jepuani gjithsesi një bekim.
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Unë kam një mbesë që është martuar në
komunë me një burrë të ndarë por pa ju dhënë akoma
pavlefshmëria e martesës. Dëshironin të martoheshin,
duheshin shumë, dëshironin fëmijë, tani kanë tre.
Gjykatësi i gjendjes civile i kishte thënë burrit që të
kujdeset edhe për mbajtjen e fëmijëve me gruan e
parë. Ky burrë ishte aq fetar saqë çdo të diele, duke
shkuar në meshë, shkonte në rrëfyestore dhe i thoshte
meshtarit: «Unë e di se ti nuk mund të më japësh
zgjidhjen, por kam mëkatuar në këtë e në atë, më jep
një bekim». Ky është një njeri fetar i formuar.
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II
DHURATA E RRËFIMIT
Pse është e rëndësishme të rrëfehesh? Ju
keni qenë Papa i parë që është rrëfyer haptazi gjatë
liturgjisë pendestare në kohën e Kreshmëve, në Shën
Pjetër... Në fund të fundit, a nuk do të mjaftonte që të
pendohemi dhe të kërkonim falje vetë, drejtpërdrejtë
me Zotit?

Është Jezusi që u ka thënë apostujve të vet:
«Atyre që jua falni mëkatet, u falen, e atyre që nuk
jua falni, nuk u falen» (Gjn 20,23). Prandaj apostujt
dhe pasardhësit e tyre - ipeshkvijtë e meshtarët
bashkëpunëtorët e tyre - bëhen vegla të mëshirës
së Zotit. Veprojnë in persona Christi (në personin
e Krishtit). Është shumë e bukur kjo. Kjo ka një
domethënie të thellë, sepse ne jemi qenie shoqërore.
Nëse ti nuk je i aftë të flasësh për gabimet e tua me
vëllain tënd, të jesh i sigurt se nuk je i aftë të flasësh
as me Zotit dhe kështu përfundon të rrëfehesh me
veten tënde sikur të shikoheshe në pasqyrë. Jemi
qenie shoqërore dhe falja ka edhe një aspekt shoqëror,
sepse edhe njerëzimi, vëllezërit e mi, motrat e mia,
shoqëria, plagosen nga mëkati im. Të rrëfehesh para
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një meshtari është një mënyrë për të vendosur jetën
time në duart dhe në zemrën e një tjetri, i cili në atë
çast vepron në emër dhe sipas mënyrës së Krishtit.
Është një mënyrë për të qenë konkret dhe autentik:
të qëndrosh përpara realitetit duke shikuar një person
tjetër dhe jo vetveten sikur të ishim në pasqyrë. Shën
Injaci, para se të kthehej e të kuptonte që duhej të
bëhej ushtar i Krishtit, kishte luftuar në betejën
e Pamplonës. Luftonte për ushtrinë e mbretit të
Spanjës, Karli i V i Azburgut, e përballej me ushtrinë
franceze. Ndodhi që u plagos rëndë dhe mendonte se
do të vdiste. Nuk kishte asnjë prift në atë moment në
fushën e betejës. Atëherë ai thirri një shok lufte dhe
u rrëfye tek ai duke i thënë mëkatet e veta. Shoku i
tij nuk mund t’i jepte zgjidhjen, ishte një laik, por
nevoja për të qenë përballë një tjetri, në momentin
e rrëfimit, ishte aq shumë e përzemërt saqë vendosi
të bënte në atë mënyrë. Ky është një mësim i mirë.
Është e vërtetë që unë mund të flas me Zotin, t’i
kërkoj falje direkt Atij, t’i përgjërohem. Dhe Zoti fal,
menjëherë. Por është e rëndësishme që të shkoj në
rrëfyestore, që ta vendos veten përballë një meshtari
që përfaqëson personin e Jezusit, që të gjunjëzohem
para Nënës Kishë që është e thirrur për të shpërndarë
mëshirën e Zotit. Në këtë gjest ka një objektivitet, në
faktin që unë gjunjëzohem para priftit, i cili në atë
moment është ndërmjetësi i hirit të Zotit që mbërrin
tek unë dhe më shëron. Më ka mallëngjyer gjithmonë
ai gjesti i Kishave lindore, kur meshtari e pret të
penduarin duke i vendosur stolën mbi krye dhe njërin
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krah përreth shpatullës, si një përqafim. Është një
paraqitje e pranimit dhe e mëshirës. Le të kujtojmë
se nuk jemi aty mbi të gjitha për t’u gjykuar. Është e
vërtetë që ka një farë gjykimi në rrëfim, por ka diçka
më të madhe se gjykimi që ndodhë në atë moment.
Është fakti i të qëndruarit përballë një tjetri që vepron
në personin e Krishtit për të pranuar e për të falur.
Është takimi me mëshirën.

Çfarë mund të na thoni nga përvoja Juaj
si rrëfyes? Po ju bëj këtë pyetje sepse më duket se
është një përvojë që ka shënuar shumë jetën Tuaj.
Në meshën tuaj të parë pas zgjedhjes si Papë, të
kremtuar me besimtarët në kishën e Shën Anës, me
17 mars 2013, Ju keni folur për atë njeriun që ju
kishte thënë: «Eh atë, unë kam bërë mëkate shumë e
të rënda...». Të cilit i ishit përgjigjur: «Shko te Jezusi,
Ai fal dhe harron gjithçka». Në po të njëjtën homeli
na keni kujtuar se Zoti nuk lodhet kurrë së faluri. Fill
pas, në Angelus, na keni kujtuar rastin e asaj plake
që duke u rrëfyer u kishte thënë: pa mëshirën e Zotit
bota nuk do të ekzistonte.

E kujtoj shumë mirë këtë rast që më është
ngulitur në mendje. Më duket sikur e kam parasysh
tani. Ishte një grua e vjetër, e shkurtër, e veshur me
të zeza, siç shikohen në disa vende të Jugut të Italisë,
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në Galizi, në Portugali. Kishte pak kohë që isha bërë
Ipeshkëv-ndihmës i Buenos Aires dhe po kremtohej
një meshë të madhe për të sëmurët, në prani të statujës
së Zojës së Fatimes. Isha atje për të rrëfyer. Nga fundi
i meshës u çova për të ikur, kisha një krezmimit në
një vend. Në atë moment erdhi kjo grua, e vjetër dhe
e përvujtë. Ju drejtova duke e quajtur abuela, d.m.th
gjyshe, siç përdoret tek ne në Argjentinë. «Gjyshe, a
doni që të rrëfeheni?» «Po», mu përgjigj. Dhe unë,
që isha duke u larguar, i thashë: «Po nëse nuk keni
mëkate...». E gatshme dhe e përpiktë përgjigja e saj:
«Të gjithë kemi mëkate». «Por Zoti ndoshta nuk i
fal...» iu përgjigja unë. Dhe ajo: «Zoti fal gjithçka».
«Po nga e dini ju?». «Nëse Zoti nuk do të na falte
gjithçka», u përgjigj ajo «bota nuk do të ekzistonte».
Ja një shembull feje i të thjeshtëve, që e kanë
dijen e derdhur, edhe pse nuk kanë studiuar kurrë
teologji. Gjatë Angelus-it të parë e thashë, për t’u
shpjeguar, që përgjigja ime kishte qenë: «Po ju, a
keni studiuar në Gregorianë!». Në të vërtetë, i kisha
thënë: «Po ju a keni studiuar me Royo Marín!». Duke
iu referuar një ati dominikan Antonio Royo Marín,
autor i një libri të famshëm të teologjisë morale. Kam
mbetur i mahnitur nga përgjigja e asaj gruaje: pa
mëshirë, pa faljen e Zotit, bota nuk do të ekzistonte,
nuk është e mundur të ekzistojë. Si rrëfyes, edhe kur
jam gjendur përpara një dere të mbyllur, jam përpjekur
gjithmonë të gjej një plasë, një mundësi për ta hapur
atë derë në mënyrë që të dhuroj faljen dhe mëshirën.
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Ju një herë keni pohuar që rrëfyestorja nuk
duhet të jetë një “pastrim kimik”. Çfarë do të thotë
kjo? Çfarë kishit në mendje?

Ishte një shembull për të bërë të kuptohet
hipokrizia e atyre që besojnë se mëkati është një
njollë, vetëm një njollë, që mjafton të shkosh në
pastrim kimik që ta pastrojnë në të thatë dhe gjithçka
të kthehet si përpara. Tamam siç çohet një xhaketë
ose veshje për ta pastruar në lavatriçe. Por mëkati
është më shumë se një njollë. Mëkati është një
plagë, që duhet kuruar, duhet mjekuar. Për këtë kam
përdorur atë shprehje: doja të shpjegoja se të shkosh
të rrëfehesh nuk është si të çosh rrobat në pastrim
kimik.

Po ju përsëris një shprehje tjetër tuajën.
Çfarë do të thotë se rrëfyestorja nuk duhet të jetë një
«dhomë torture»?

Ato ishin fjalë të drejtuara mbi të gjitha
meshtarëve, rrëfyesve. E i referohej faktit se
ndonjëherë mund të jetë në ndonjë prift një kuriozitet
i tepruar, një kuriozitet pak i sëmurë.
Një herë kam dëgjuar nga një grua, e martuar
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prej vitesh, që nuk rrëfehej më sepse kur ishte vajzë
e re 13 ose 14 vjeçe rrëfyesi e kishte pyetur se ku i
vendoste duart kur flinte.
Mundet të jetë një kuriozitet i tepruar,
sidomos në fushën seksuale. Ose insistime për të bërë
të thuhen gjëra që nuk janë të domosdoshme. Ai që
rrëfehet është mirë që të turpërohet për mëkatin: turpi
është një hir që duhet kërkuar, është një gjë e mirë,
pozitive, sepse na bën të përvujtë. Por në bisedën me
rrëfyesin është e nevojshme që të dëgjohemi, jo të
pyetemi. Pastaj rrëfyesi thotë atë që ka për të thënë
duke dhënë këshilla me delikatesë.
Këtë doja të thosha kur flisja për rrëfyestoret
që nuk duhet të jenë kurrë dhoma torturash.

Jorge Mario Bergoglio ka qenë një rrëfyes i
ashpër apo i butë?

Kam kërkuar gjithmonë t’i kushtoj kohë
rrëfimeve, edhe si ipeshkëv edhe si kardinal. Tani
rrëfej më pak, por kam raste edhe tani. Nganjëherë do
të dëshiroja që të hyja në ndonjë kishë e të ulesha në
rrëfyestore. Prandaj, për t’iu përgjigjur pyetjes: unë,
kur kam rrëfyer, kam menduar gjithmonë veten time,
mëkatet e mia, nevojën time për mëshirë dhe prandaj
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III
TË KËRKOSH ÇDO PLASË
Çfarë duhet bërë për të marrë mëshirën? A
është e nevojshme ndonjë parapërgatitje?

Më vjen ndër mend kjo frazë: nuk mundem
më! Vjen një moment kur ti ke nevojë që të jesh i
kuptuar, të jesh i shëruar, të jesh i rimëkëmbur, i falur.
Ke nevojë që të çohesh për të rimarrë ecjen. Recito
Psalmin: «Flia e vërtetë për Hyjin: shpirti i penduar; ti,
o Hyj, nuk e përbuz zemrën e penduar, të tharmuar!»
(Psalmi 51,19). Shën Agostini shkruante: «Kërkoje
në zemrën tënde atë që i pëlqen Zotit. Duhet ta ndash
zemrën në copëza. A ke frikë se mos e humbet sepse
është e copëtuar? Në gojën e psalmistit ti gjen këtë
shprehje: «Krijoje në mua, o Hyj, zemrën e pastër»
(Psalmi 51,12). Prandaj duhet të shkatërrohet zemra
e papastër, në mënyrë që të krijohet ajo e pastra. Kur
mëkatojmë duhet të ndiejmë pakënaqësi për veten
tonë, sepse mëkatet i shkaktojnë pakënaqësi Zotit. E
meqë e vëmë re se nuk jemi pa mëkat, së paku në
këtë të mundohemi t’i përngjajmë Zotit: që të kemi
pakënaqësi për atë që edhe Zoti ka pakënaqësi»
(Fjalimet 19,2-3). Etërit e Kishës na mësojnë se
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kjo zemër e copëtuar është oferta më e pëlqyeshme
e Zotit. Është shenjë që jemi të vetëdijshëm për
mëkatin tonë, për të keqen e bërë, për mjerimin tonë,
për nevojën tonë për falje, për mëshirë.

Çfarë duhet bërë që të ndihemi mëkatarë?
Çfarë do t’i thoshit dikujt që nuk ndihet i tillë?

Do t’i këshilloja që ta kërkonte këtë hir! Po,
sepse ta njohësh veten mëkatar është një hir. Është
një hir që të jepet. Pa këtë hir maksimumi mund të
arrihet të thuhet: jam i kufizuar, kam të metat e mia,
këto janë gabimet e mia. Por ta njohësh veten mëkatar
është diçka tjetër. Do të thotë që të vihesh para Zotit, i
cili është gjithçka për ne, duke i paraqitur krejt veten
tonë, d.m.th asgjënë tonë. Mjerimet tona, mëkatet
tona. Është vërtetë një hir që duhet kërkuar.

Dom Luigji Giussani citonte këtë shembull
të marrë nga romani i Bruce Marshall Secilit njeri
i takon një pare. Protagonisti i librit, abati Gaston,
duhej të rrëfente një ushtarë të ri gjerman që ushtarët
francez ishin duke e dënuar me vdekje. Ushtari kishte
rrëfyer pasionin e tij për gratë dhe shumë aventura
dashurie që kishte pasur. Abati i kishte shpjeguar
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që duhej të pendohej. Dhe ai i ishte përgjigjur: «Si
mund të pendohem? Ishte një gjë që më pëlqente,
po të më jepej rasti do ta bëja edhe tani. Si mund
të pendohem?». Atëherë abatit Gaston, që dëshironte
ta zgjidhte atë pendestar që ishte në fill të vdekjes,
i kishte ardhur një shndritje në mendje dhe i kishte
thënë: «Po ty, a të vjen keq që nuk të vjen keq?». Dhe
i riu i ishte përgjigjur spontanisht: «Po,më vjen keq
që nuk më vjen keq». D.m.th. më vjen keq që nuk jam
penduar. Çarja në derë që i kishte lejuar zgjidhjen...

Është e vërtetë, është kështu. Është një
shembull që paraqet mirë përpjekjet që Zoti bën
për të lënë shenja në zemrën e njeriut, për të gjetur
atë “plasë” nëpërmjet së cilës hyn veprimi i hirit të
Zotit. Ai nuk do që ndokush të humbasë. Mëshira e
tij është pafundësisht më e madhe se mëkati ynë, ilaçi
i tij është shumë herë më i fuqishëm se sa sëmundja
që duhet të kurojë në ne. Në një prefaks të liturgjisë
ambroziane thuhet kështu: «Je përkulur mbi plagët
tona dhe na ke shëruar, duke na dhënë një ilaç më të
fortë se plagët tona, një mëshirë më të madhe se sa
faji ynë. Kështu edhe mëkati, për virtyt të dashurisë
sate të pathyeshme, ka shërbyer që të na çonte në
lartësinë e jetës hyjnore». Duke rimenduar jetën dhe
përvojën time, atë 21 shtator 1953, kur Zoti më takoi
dhe më mbushi me mahnitje, gjithmonë i kam thënë
Zotit «nos primerea», d.m.th. paraprijësi, ai që na
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paraprinë në jetën tonë. Besoj se të njëjtën gjë mund
të themi edhe për mëshirën e tij hyjnore, e dhuruar për
të shëruar plagët tona, që na paraprinë. Zoti pret, pret
që ne t’i hapim vetëm atë plasë të vogël që të mund
të veprojë në ne, me faljen e tij, me hirin e tij. Vetëm
kush është prekur, përkëdhelur nga butësia e mëshirës,
e njeh vërtetë Zotin. Prandaj kam përsëritur shumë
shpesh se vendi në të cilin ndodh takimi me mëshirën
e Jezusit është mëkati im. Kur provohet përqafimi
i mëshirës, kur e lejojmë veten të përqafohemi, kur
mallëngjehemi: atëherë jeta mund të ndryshojë, sepse
kërkojmë t’i përgjigjemi kësaj dhurate të pafundme
dhe të paparashikueshme, që në sytë e njerëzve mund
të duket edhe “e pa drejtë”, për bollëkun e saj. Jemi
përballë një Zoti që i njeh mëkatet tona, tradhtitë
tona, mohimet tona, mjerimin tonë. E prapëseprapë
është aty duke na pritur, që të na dhurohet krejtësisht
neve, për të na ngritur. Duke rimarrë episodin e
romanit të Marshall, unë nisem nga një supozim i
ngjashëm, që shkon në të njëjtin drejtim. Nuk është
vetëm ai gjykimi i përgjithshëm dhe i vlefshëm, sipas
të cilit in dubio pro reo, d.m.th. në dyshim vendoset
gjithmonë në favor të personit që është në gjykim.
Është edhe rëndësia e gjestit. Vetëm për faktin se një
person shkon në rrëfyestore, tregon se ka tashmë një
fillim pendimi, edhe pse nuk është i vetëdijshëm.
Sikur të mos kishte qenë një shtytje fillestare, personi
nuk do të kishte ardhur. Prania e tij në rrëfyestore
dëshmon dëshirën e tij për një ndryshim. Fjala është e
rëndësishme, e bën të dukshëm gjestin. Por edhe vetë
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gjesti është i rëndësishëm, dhe nganjëherë vlen më
shumë prania e plogësht dhe e përvujt e një pendestari
që e ka të vështirë të flasë, se sa mijëra fjalë të dikujt
që e përshkruan pendimin e tij.
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IV
MËKATAR, SI SIMON PJETRI
Ju shpesh herë jeni vetëquajtur «mëkatar».
Kur keni takuar të burgosurit e Palmasola, në Bolivi,
gjatë udhëtimit në Amerikën Latine në korrik të 2015,
ju keni thënë: «Para jush keni një njeri të falur prej
shumë mëkatesh...». Bën përshtypje kur dëgjon një
Papë të thotë këtë për veten e tij...

Vërtetë? Nuk e besoj se është kaq e pazakontë,
edhe në radhën e paraardhësve të mi. Kam lexuar
në dokumentet e procesit të Lumturimit të Palit VI
dëshminë e një prej sekretarëve të tij, të cilit Papa,
duke rimarrë fjalët që kam cituar në Mendimin mbi
vdekjen, i kishte besuar: «Për mua ka qenë gjithmonë
një mister i madh i Zotit që unë ndodhem në mjerimin
tim dhe njëherazi ndodhem para mëshirës së Zoti.
Unë jam asgjë, jam i mjeruar. Hyji Atë më do shumë,
dëshiron të më shëlbojë, do që të më largojë nga ky
mjerim në të cilin ndodhem, por unë jam i paaftë ta
bëj këtë gjë me forcat e mia. Atëherë dërgoi Birin
e vet, ky Bir që sjell tamam atë mëshirë të Hyjit të
shndërruar në një akt dashurie ndaj meje... Por për
këtë duhet një hir i veçantë, hiri i një kthimi. Unë
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duhet ta njoh veprimin e Hyjit Atë ndaj meje në Birin
e tij. Pasi që ta kem njohur këtë, Hyji vepron në mua
nëpërmjet Birit të vet». Është një përmbledhje e
bukur e mesazhit të krishterë. Pastaj çfarë të themi
edhe për homelinë e Albino Lucianit me të cilën
fillonte episkopatin e tij në Vittorio Veneto, duke
thëne se zgjedhja kishte rënë mbi të sepse disa gjëra,
në vend që t’i shkruante në bronc ose në mermer,
Zotit i ka pëlqyer që t’i shkruajë në pluhur: kështu që
nëse shkrimi do të kishte mbetur, do të kishte qenë e
qartë se merita ishte e gjitha dhe vetëm e Zotit. Ai,
ipeshkvi, papa i ardhshëm Gjon Pali I, vetëquhej
«pluhur». Duhet të them se kur flas për këtë mendoj
gjithmonë atë që Pjetri i ka thënë Jezusit të dielën e
Ngjalljes, kur e ka takuar vetëm për vetëm. Një takim
që e thekson ungjilltari Luka (24,34). Çfarë mund t’i
ketë thënë Simoni Mesisë së sapo ngjallur nga varri?
Do t’i ketë thënë që ndihet një mëkatar? Do të ketë
menduar për mohimin e bërë pak ditë më parë, kur
për tre herë rresht kishte bërë sikur nuk e njihte, në
oborrin e shtëpisë së Kryepriftit. Do të ketë menduar
për të qarët e tij të thekshëm dhe publik. Nëse Pjetri ka
bërë kështu dhe nëse ungjijtë na përshkruajnë mëkatin
e tij, mohimin e tij, dhe pavarësisht kësaj Jezusi i ka
thënë: «Kulloti delet e mia» (Gjn 21,16), nuk besoj
se duhet të mrekullohemi që edhe pasardhësit e tij
të vetëquhen “mëkatarë”. Nuk është një risi. Papa
është një njeri që ka nevojë për mëshirën e Zotit.
E kam thënë me shumë sinqeritet, edhe përballë të
burgosurve të Palmasola, në Bolivi, para atyre burrave
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e grave që më kanë pritur me shumë ngrohtësi. Atyre
u kam kujtuar se edhe Shën Pjetri e Shën Pali kanë
qenë të burgosur. Kam një marrëdhënie të veçantë me
ata që jetojnë në burgje, që u mohohet liria e tyre.
Kam qenë gjithmonë i lidhur me ata, pikërisht për
këtë vetëdije timen që jam mëkatar. Çdo herë që kaloj
derën e një burgu për ndonjë vizitë ose për kremtimin
e Meshës, më vjen gjithmonë ky mendim: pse ata e
jo unë ? Unë do duhej të isha këtu, do të meritoja të
isha këtu. Rëniet e tyre mund të kishin qenë edhe të
miat, nuk ndihem më i mirë se ata që kam përballë.
Kështu përsëris dhe lutem shpesh: pse ai e jo unë?
Ndoshta mund të shkandullojë kjo, por ngushëllohem
me Pjetrin: kishte mohuar Krishtit e prapëseprapë
ishte zgjedhur prej Tij.

Pse jemi mëkatarë?

Sepse është mëkati origjinal. Nga i cili mund
të bëjmë përvojë. Njerëzia jonë është e plagosur, dimë
ta njohim të mirën dhe të keqen, dimë se çfarë është
e keqe, kërkojmë të ndjekim rrugën e së mirës, por
shpesh biem për shkak të dobësisë sonë dhe zgjedhim
të keqen. Është pasoja e mëkatit origjinal, për të cilin
falë Zbulimit kemi një vetëdije të plotë. Tregimi i
mëkatit të Adamit dhe Evës, rebelimi kundër Hyjit që
lexojmë në Librin e Zanafillës, tregohet me një gjuhë
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imagjinare për të na treguar diçka të ndodhur vërtetë
në fillimin e njerëzimit.
Ati ka sakrifikuar të Birin e vet, Jezusi është
përulur, ka pranuar që të torturohet, të kryqëzohet e
të asgjësohet për të na çliruar nga mëkati, për të na
shëruar atë plagë. Kështu ai faj i prindërve tanë të
parë është kremtuar si felix culpa në këngën e Exultet,
që Kisha lartëson gjatë kremtimit më të rëndësishëm
të vitit, atë të Natës së Pashkës: faji “i lum” sepse ka
merituar një shëlbim të tillë.

Çfarë këshille do t’i jepnit një të penduari për
një rrëfim të mirë?

Që të mendojë për të vërteten e vet përpara
Zotit, çfarë ndien, çfarë mendon. Që të dijë të shikojë
me sinqeritet vetveten dhe mëkatin e tij. E të ndihet
mëkatar, e të lihet që të mrekullohet e të mahnitet nga
Zoti. Që Ai të na mbushë me dhuratën e pafundme
të mëshirës së tij duhet që ta ndiejmë nevojën tonë,
boshllëkun tonë, mjerimin tonë. Nuk mund të jemi
krenar. Më vjen ndërmend tregimi që më ka bërë një
herë një dirigjent argjentinas, që e njihja. Kishte një
koleg që dukej shumë i angazhuar në jetën e krishterë:
luste rruzaren, bënte lutje shpirtërore etj. Një ditë
i kishte besuar, kalimthi (en passant), sikur të mos
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ishte asgjë, që kishte një marrëdhënie me pastruesen e
shtëpisë. Dhe e tregonte sikur të ishte një gjë normale,
sepse thoshte se këta persona, d.m.th. pastrueset, në
fund të fundit janë aty edhe «për këtë punë». Miku
im ishte shkandulluar, sepse kolegu i tij në thelb ishte
duke i thënë të besonte në ekzistencën e qenieve
superiore dhe inferiore: këta të fundit të destinuar
që të shfrytëzohen e të “përdoren”, si ajo pastruesja.
Kam mbetur i tronditur nga ai shembull: pavarësisht
nga kritikat që i bëheshin, ai njeri qëndronte në idenë
e vet, pa asnjë dyshim. E vazhdonte ta mbante veten
për një të krishterë të mirë sepse lutej, çdo ditë bënte
lexime të mira shpirtërore dhe shkonte në kishë të
dielën. Ja një rast krenarie, e kundërta e asaj zemre të
copëtuar për të cilën na flasin Etërit e Kishës.

Dhe çfarë këshille do ta ndjenit t’i jepnit një
meshtari që ju pyet: çfarë mund të bëj për të qenë një
rrëfyes i mirë?

Besoj se jam përgjigjur në mënyrë të
mjaftueshme me çfarë thashë deri tani. Do ta këshilloja
që të mendojë mëkatet e veta, që të dëgjojë me butësi,
t’i lutet Zotit që t’i japë një zemër të mëshirshme si
të Tijën, që të mos e gjuajë kurrë gurin e parë sepse
edhe ai është një mëkatar që ka nevojë për falje. E që
të përpiqet t’i përngjajë Zotit në mëshirën e tij. Kjo
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më vjen të them. Duhet të shkojmë me mendje e me
zemër tek shëmbëlltyra e “djalit plëngprishës”, më i
vogli i dy vëllezërve, i cili pasi kishte marrë pjesën e
pasurisë nga i ati kishte shkapërderdhur gjithçka në
mënyrë të shthurur dhe për të mbijetuar kishte shkuar
për të kullotur derrat. Pasi kishte njohur gabimin e
tij, ishte kthyer në shtëpi për t’i kërkuar babait që ta
pranonte së paku si shërbëtor, por i ati që po e priste,
që shikonte horizontin nga do të vinte, i del para dhe
para se t’i thoshte ndonjë gjë i biri, para se të pranonte
mëkatet e tij, e përqafon. Kjo është dashuria e Zotit,
kjo është bollëku i mëshirës së Tij. Këtu ka një gjë
që duhet medituar, qëndrimi i djalit të madh, ai që
kishte qëndruar në shtëpi për të punuar me të atin, ai
që ishte sjellë gjithmonë mirë. Ai, kur e merr fjalën,
është i vetmi që në fund të fundit thotë të vërtetën:
«Qe se unë të shërbej tash sa kohë e kurrë nuk shkela
asnjë urdhër tëndin. E ti kurrë s’më dhe as një edh të
gostitem me miqtë e mi. Por, kur të erdhi ky – djali yt
– që prishi pasurinë tënde me lavire, ti ia preve viçin
e majur!» (Lk 15, 29-30). Thotë të vërteten por në të
njëjtën kohë edhe vetë-përjashtohet.

56

V
TEPËR MËSHIRË?
Disa vite më parë, në një shkollë në Italinë
e Veriut, një mësues i mësimit fetar ka shpjeguar në
klasë shëmbëlltyrën e “djalit plëngprishës”, pastaj u
ka thënë fëmijëve që të shkruanin një temë të lirë,
duke përshkuar tregimit e sapo dëgjuar. Përfundimi
i gati të gjithë nxënësve ishte ky: babai e pranon
“djalin plëngprishës”, e dënon ashpër dhe e bën që
të jetojë më shërbëtorët e tjerë. Kështu mëson mirë se
nuk duhet shkapërderdhur pasuria e familjes...

Por ky është një reagim njerëzor. Sjellja e
djalit të madh është njerëzore. Ndërsa mëshira e Zotit
është hyjnore.

Si përballohet vështirësia e djalit të madh në
shëmbëlltyrë? Ndihet shpesh të thuhet edhe në Kishë:
tepër mëshirë! Kisha duhet ta dënojë mëkatin...

Kisha e dënon mëkatin sepse duhet të thotë të
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vërtetën: ky është një mëkat. Por në të njëjtën kohë
përqafon mëkatarin që e njeh veten si të tillë, e afron,
i flet për mëshirën e pakufishme të Zotit. Jezusi i ka
falur edhe ata që e kanë vënë në kryq dhe e kanë
përçmuar. Duhet të kthehemi në Ungjill. Aty shohim
se nuk flitet vetëm për pranim e falje, por flitet për
“festë” për djalin e kthyer. Shprehja e mëshirës është
gëzimi i festës, që e gjejmë më së miri në Ungjillin
e Lukës: «Në qiell do të ketë po kështu më shumë
gëzim për një mëkatar që pendohet e kthehet se për
të nëntëdhjetenëntë të drejtë, që s’kanë nevojë të
kthehen» (15,7). Nuk thotë: e nëse pastaj do të binte
sërish, do të kthehej prapa, do të bënte sërish mëkate,
le të bëjë çfarë të dojë! Jo, sepse Pjetrit që e pyeste
se sa herë duhet të falim, Jezusi i thotë: «Shtatëdhjetë
herë shatë herë» (Mt 18, 22), d.m.th. gjithmonë.
Djalit të madh të atit të mëshirshëm i ishte lejuar që
të thoshte të vërtetën për atë që ka ndodhur, edhe pse
nuk kuptonte, edhe pse vëllai tjetër, kur ka filluar të
akuzojë vetveten, nuk ka pasur kohë të flasë: i ati
menjëherë e ka ndaluar dhe e ka përqafuar. Pikërisht
sepse është mëkati në botë, pikërisht sepse natyra
jonë njerëzore është e plagosur nga mëkati origjinal,
Hyji që e ka dhënë të Birin për ne nuk mund të mos
tregohet i mëshirshëm. Zoti është një Atë i dashur,
i kujdesshëm, i gatshëm për të pranuar çdo person
që e hedh hapin drejt tij ose që e ka dëshirën që ta
lëvizë hapin drejt shtëpisë. Ai është aty dhe e vëren
horizontin, na pret, është tashmë duke na pritur. Asnjë
mëkat njerëzor sado i madh që të jetë nuk mund
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të mbizotërojë mbi mëshirën ose ta kufizojë atë.
Ipeshkvi i Vittorio Venetos, Albino Luciani prej disa
vitesh u mban Ushtrimet Shpirtërore meshtarëve dhe
duke komentuar shëmbëlltyrën e “djalit plëngprishës”
thotë në lidhje me Atin: «Ai pret. Gjithmonë. Dhe
nuk është kurrë shumë vonë. Ai është kështu, është
i bërë kështu...është Atë. Një Atë që pret në derë. Që
na sheh kur jemi ende larg, përmallohet dhe duke
vrapuar na hidhet në qafë na puth me mallëngjim...
Mëkati ynë atëherë na bëhet gati një xhevahir që i
dhurojmë në mënyrë që t’i japim ngushëllimin për të
na falur... Bëhesh zotëri, kur dhurohen xhevahir, dhe
nuk është një humbje, por një fitore e gëzueshme kur
lihet që të fitojë Zoti!».
Duke ndjekur Zotin, Kisha është e thirrur që
ta shpërndajë mëshirën mbi të gjithë ata që ndihen
mëkatarë, përgjegjës për të keqën e bërë, që ndihen
nevojtarë për falje. Kisha nuk është në botë për të
dënuar, por për të bërë të mundur takimin me atë
dashuri të thellë që është mëshira e Zotit. Që të
ndodhë kjo, e përsëris shpesh, është e nevojshme që
të dilet. Të dilet nga kishat e nga famullitë, të dilet
e të shkohet për të kërkuar personat aty ku jetojnë,
ku vuajnë, ku shpresojnë. Spital fushe, imazhi që
më pëlqen ta përshkruaj këtë “Kishë në dalje”, e cila
ka karakteristikën që të ngrihet aty ku është beteja:
nuk është një strukturë e fortë, e pajisur me gjithçka,
ku shkohet për të kuruar sëmundjet e vogla e të
mëdha. Është një strukturë e lëvizshme, e ndihmës
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së parë, e ndërhyrjes së shpejtë, për të shmangur që
luftëtarët të vdesin. Praktikohet ilaçi i urgjencës, nuk
bëhet kontrolli i specialistëve. Shpresoj që Jubileu
i jashtëzakonshëm të bëjë që të shfaqet gjithnjë e
më shumë fytyra e një Kishe që zbulon thellësinë e
mëshirës amnore dhe që u shkon në takim shumë të
“plagosurve” nevojtarë për dëgjim, mirëkuptim falje
e dashuri.
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A mund të ketë mëshirë pa e njohur mëkatin
personal?

Mëshira është, por nëse ti nuk e pranon... nëse
nuk e njeh veten si mëkatar do të thotë se nuk do
ta pranosh mëshirën, d.m.th. se nuk e ndien nevojën.
Disa herë mund ta kesh të vështirë ta kuptosh se çfarë
të ka ndodhur. Disa herë mund të mos besosh se do të
jetë e mundur të çohesh përsëri. Ose parapëlqen më
shumë plagët tuaja, plagët e mëkatit, e bën si qeni: i
lëpinë me gjuhë, lëpinë plagët. Kjo është sëmundja
e narçizistit që të bën të hidhur. Ka një kënaqësi në
hidhërim, një kënaqësi e sëmurë.
Nëse nuk nisemi nga mjerimi ynë, nëse
qëndrojmë të humbur, nëse dëshpërohemi nga fakti
se nuk kemi falje, do të përfundojmë duke lëpirë
plagët që qëndrojnë të hapura dhe nuk shërohen
kurrë. Përkundrazi, ilaçi është, shërim ka, nëse
lëvizim vetëm një hap të vogël drejt Zotit ose kemi
së paku dëshirën për ta lëvizur. Mjafton një plasë e
vogël, mjafton që ta marrim seriozisht gjendjen tonë
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në të cilën ndodhemi. Është e rëndësishme edhe ta
ruajmë kujtesën, të kujtohemi se nga ku vijmë, kush
jemi, asgjënë tonë. Është e rëndësishme që të mos
besohemi se jemi të vetëmjaftueshëm.
Shën Tereza e Avilës i porosiste simotrat që të
kenë kujdes prej kotësisë dhe prej vetëmjaftueshmërisë.
Kur dëgjonte shprehje të tilla si: «Ma kanë bërë
këtë pa arsye», thoshte: «Zoti na liroftë nga arsyet e
gabuara. Ajo që nuk dëshiron ta mbartë kryqin e vet,
nuk e di pse qëndron në kuvend». Askush prej nesh
nuk mund të flasë për padrejtësinë nëse vetë mendon
për padrejtësitë e shumta që ka bërë përballë Zotit.
Nuk duhet ta humbim kurrë kujtesën e prejardhjes
sonë, nga balta nga e cila jemi formuar dhe kjo vlen
mbi të gjitha për të kushtuarit.

Çfarë mendoni për ata që rrëfejnë gjithmonë
të njëjtat mëkate?

Nëse nënkuptohet vetëm përsëritja gati
automatike e një formulari, do të thosha që i penduari
nuk është përgatitur mirë, nuk është mësuar mirë në
katekizëm, nuk di të bëjë shqyrtimin e ndërgjegjes,
e nuk njeh shumë mëkate që bën dhe nuk i vëren
ato... mua më pëlqen shumë rrëfimi i fëmijëve, sepse
ata nuk janë abstrakt, e thonë ngjarjen ashtu siç ka
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ndodhur. Të bëjnë të qeshësh. Janë të thjeshtë: thonë
atë që ka ndodhur, e dinë që ajo që kanë bërë është e
keqe.
Nëse ka një përsëritje që bëhet zakon është
sikur të mos mundesh të rritesh në njohjen e vetes
e të Zotit; është sikur të mos njohësh që ke bërë
mëkat, që ke disa plagë për t’u shëruar. Rrëfimi si një
rutinë është pak a shumë sikurse thashë më parë një
farë pastrimi kimik. Sa njerëz janë të plagosur edhe
psikologjikisht dhe nuk e dinë se janë. Këtë mendoj
kur flas për ata të cilët rrëfehen me një formular...
Është diçka krejt tjetër për atë që bie në të
njëjtin mëkat dhe vuan, që mundohet të ngrihet.
Ka shumë persona të përvujt që i rrëfejnë rëniet e
përsëritura të tyre. E rëndësishme në jetën e një burri
ose gruaje nuk është të mos rrëzohen asnjëherë gjatë
ecjes. E rëndësishme është që të ngrihen përsëri e
vazhdimisht, të mos qëndrojmë për tokë duke lëpirë
plagët e tyre. Zoti i mëshirës më fal gjithmonë, pra ma
jep mundësinë që të rifilloj nga e para. Më do për atë
që jam, do që të ngrihem, ma shtrin dorën e Tij. Kjo
është edhe një detyrë e Kishës: t’iu bësh personave
të kuptojnë që nuk ka situata nga të cilat nuk mund
të ri-dalësh, që sa të jemi gjallë është gjithmonë e
mundshme të rifillosh, nëse vetëm e lejojmë Jezusin
që të na përqafojë e të na falë.
Në kohën kur isha rektor i Kolegjit të Jezuitëve
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dhe famullitar në Argjentinë, kujtoj një nënë që i
kishte fëmijët e vegjël dhe ishte braktisur nga burri.
Nuk kishte një punë fikse, arrinte të gjente punë me
raste vetëm disa muaj në vit. Kur nuk kishte punë, për
t’u dhënë fëmijëve të hanë, bënte prostitutën. Ishte e
përvujtë, shkonte në kishë, kërkonim ta ndihmonim
me anë të Karitasit. Kujtoj se një ditë - ishim në kohën
e Krishtlindjes - erdhi me fëmijët e saj në Kolegj
dhe më kërkoi. Më thirrën dhe shkova për ta pritur.
Kishte ardhur thjeshtë për të më falënderuar. Unë
mendova se më falënderoi për pakon e ushqimeve të
Karitasit që i kishim dërguar: prandaj edhe e pyeta:
«A i keni marrë?», dhe ajo mu përgjigj: «Po, po, ju
falënderoj edhe për atë. Por unë kam ardhur këtu për
t’ju falënderuar sepse ju gjithmonë më keni thirrur
“zonjë”». Janë përvoja nga të cilat mëson se sa e
rëndësishme është ta pranosh me delikatesë atë që ke
përballë, mos ta fyesh dinjitetin e tij. Për të, fakti që
famullitari vazhdonte ta quante “zonjë”, edhe pse e
dinte pak a shumë jetën e saj gjatë muajve që nuk
kishte punë, ishte po aq e rëndësishme, ose ndoshta
më e rëndësishme, se sa një pako ndihma që i jepnim.

A mund t’ju pyes se cila është përvoja juaj
si rrëfyes me personat homoseksual? Ka mbetur e
famshme ajo fraza juaj që keni thënë gjatë konferencës
për shtyp në avion duke u kthyer nga Rio de Janeiro,
«Kush jam unë që t’i gjykoj?».
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Kisha thënë në atë rast: nëse një person është
gay, kërkon Zotin dhe ka një vullnet të mirë, kush
jam unë që ta gjykoj? Kisha parafrazuar përmendësh
Katekizmin e Kishës Katolike, ku shpjegohet se këta
persona duhet të trajtohen me delikatesë dhe nuk
duhet të mënjanohen. Mbi të gjitha më pëlqen se flitet
për “persona homoseksualë”: përpara është personi,
në tërësinë dhe në dinjitetin e vet. Dhe personi nuk
është i përcaktuar vetëm nga prirja e tij seksuale:
të mos harrojmë se jemi të gjithë krijesa të dashura
nga Zoti, te drejtuar kah dashuria e tij e pafundme.
Unë preferoj që personat homoseksual të vijnë e të
rrëfehen, të qëndrojnë pranë Zotit, që të mund të
lutemi së bashku. Mund t’u këshillosh atyre lutjen,
vullnetin e mirë, t’u tregosh udhën, t’i shoqërosh.

A mund të ketë kundërshtim mes së vërtetës
dhe mëshirës ose mes doktrinës dhe mëshirës?

Po përgjigjem kështu: mëshira është e vërtetë,
është atributi i parë i Zotit. Pastaj mund të bëhen
reflektime teologjike mbi doktrinën dhe mëshirën,
por pa harruar se mëshira është doktrinë. Sidoqoftë
mua më pëlqen më tepër të them: mëshira është e
vërtetë. Kur Jezusi gjendet përballë kurorëthyeses
dhe njerëzve që janë gati ta mbysin me gurë duke
zbatuar ligjin e Moisiut, ndalet dhe shkruan në dhe.
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Nuk dimë çfarë mund të ketë shkruar, Ungjilli nuk
e thotë, por të gjithë ata që ishin aty, të gatshëm për
të gjuajtur gurin e tyre, e hedhin në tokë dhe njëri
pas tjetrit largohen. Mbetet vetëm gruaja, akoma e
frikësuar pasi që kishte qenë një hap larg vdekjes.
Asaj Jezusi i thotë: «As unë nuk po të dënoj; shko,
por mbas tashit mos mëkato më». Nuk e dimë si
ka qenë jeta e saj pas atij takimi, pas asaj ndërhyrje
dhe atyre fjalëve të Jezusit. Dimë që ka qenë falur.
Dimë që Jezusi thotë se duhet të falim shtatëdhjetë
herë shtatë herë: e rëndësishme është që të kthehemi
shpesh në burimet e mëshirës e të hirit.

Përse ju, duke komentuar Ungjillin në
homelitë e mëngjesit në Shën Martë, flisni shpesh për
«doktorët e Ligjit»? Çfarë qëndrimi përfaqësojnë?

Është një qëndrim që e gjejmë të përshkruar në
shumë pjesë të Ungjillit: janë kundërshtarët kryesor
të Jezusti, ata që sfidojnë në emër të doktrinës. Është
një qëndrim që e gjejmë edhe gjatë tërë historisë së
Kishës.
Gjatë një asambleje të ipeshkvijve italian, një
bashkëvëlla ipeshkëv ka cituar një shprehje marrë
nga De Abraham i Shën Ambrozit: «Kur bëhet fjalë
për të dhuruar hirin, aty Krishti është i pranishëm;
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kur duhet ushtruar rreptësia, janë të pranishëm
vetëm përfaqësuesit e kishës, por Krishti nuk është
i pranishëm». Të mendojmë për shumë prirje të
së shkuarës që rishfaqen në forma tjera: katarët,
pelaxhanët që justifikojnë vetveten për veprat e
tyre dhe për përpjekjen e tyre vetëm me vullnet
personal, qëndrim ky i fundit që ishte kundërshtuar
që në Letrën e Shën Palit drejtuar Romakëve. Të
mendojmë për njosticizmin, që sjell atë përshpirtëri
të dobët, pa mishërim. Gjoni është shumë i qartë mbi
këtë: kush mohon që Krishti nuk ka ardhur në mish
është antikrishti. Mendoj gjithmonë pjesën e Ungjillit
të Markut (1, 40-45) ku përshkruhet shërimi i të
gërbulurit nga ana e Jezusit. Edhe këtu, si në shumë
pjesë tjera të Ungjillit, shohim se Jezusi nuk rri
indiferent, por ka dhembshuri, lejohet të përfshihet
e të plagoset nga dhimbja, nga sëmundja, nga nevoja
e atij që takon. Nuk tërhiqet mbrapa. Ligji i Moisiut
vendoste përjashtimin nga qyteti për të sëmurin me
gërbulë, që duhej të qëndronte jashtë tëbanishtës
(Levitiku 13, 45-46), në vende të shkretuara, i
mënjanuar dhe i deklaruar i papastër. Vuajtjes së
sëmundjes i shtohej përjashtimi, mënjanimi, vetmia.
Të provojmë të imagjinojmë peshën e vuajtjes dhe
të turpit që duhej të mbante i sëmuri me gërbulë, që
ndihej jo vetëm viktimë e sëmundjes, por edhe fajtor
dhe i dënuar për mëkatet e tija. Ligji që mënjanonte
pa mëshirë të gërbulurin kishte për qëllim që të
shmangte ngjitjen e sëmundjes: duhej të mbroheshin
të shëndoshët.
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Jezusi lëviz sipas një logjike tjetër. I afrohet
të gërbulurit duke rrezikuar, e ri-integron, e shëron.
E kështu na bën të zbulojmë një horizont të ri, ajo
e logjikës së një Hyji që është dashuri, një Hyj që
do shëlbimin e gjithë njerëzve. Jezusi ka prekur të
gërbulurin, e ka ri-integruar në bashkësi. Nuk është
ndalur për të studiuar situatën në tavolinë, nuk u ka
kërkuar ekspertëve miratimet ose mosmiratimet.
Për Të ajo që vlen me të vërtetë është të mbërrijë të
largëtit dhe t’i shpëtojë, si Bariu i Mirë që lë grigjën
për të shkuar e për të gjetur delen e humbur. Atëherë,
sikurse edhe sot, kjo logjikë dhe ky qëndrim mund të
shkandullojnë, i shkaktojnë murmuritej atij që është
mësuar gjithmonë dhe vetëm të bëjë të hyjë gjithçka në
skemat e veta mendore dhe në pastërtinë e vet rituale,
në vend që të lihet të habitet nga realiteti, nga një
dashuri dhe nga një masë më e madhe. Jezusi shkon
për të shëruar dhe përfshirë të mënjanuarit që janë
jashtë qytetit, jashtë tëbanishtës. Duke bërë kështu na
tregon ne rrugën. Në këtë pjesë të Ungjilli gjendemi
përballë dy logjikave, të mendimit dhe të fesë. Nga
njëra anë, frika për të humbur të drejtët, të shpëtuarit,
delet që janë tashmë brenda vathës, janë të sigurta.
Nga ana tjetër, dëshira për të shpëtuar mëkatarët, të
humburit, ata që janë jashtë rrethimit. E para është
logjika e doktorëve të Ligjit, e dyta është logjika e
Zotit që pranon, përqafon, e ndryshon të keqen në
të mirë, shndërron dhe shpaguan mëkatin tim, kthen
dënimin në shpëtim. Jezusi hyn në kontakt me të
gërbulurin, e prekë. Kështu na mëson edhe ne si të
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bëjmë, çfarë logjike të ndjekim, përballë personave që
vuajnë në trup e në shpirt. Kemi këtë shembull për të
ndjekur, duke tejkaluar paragjykimet dhe ngurtësitë,
kështu si kanë bërë apostujt në fillimet e Kishës, kur
u duhej të kapërcenin, për shembull, rezistencat e
atyre që kërkonin zbatimin e pakushtëzuar të ligjit të
Moisiut edhe nga ana e paganëve të kthyer.

E çfarë mund të thoni për rrezikun e “ngjitjes”,
për rrezikun e infektimit?

Duhet hyrë në errësirë, në terrin që kalojnë
shumë vëllezër tanë. Të jemi të aftë për të hyrë në
kontakt me ta, për t’u bërë të ndjejnë afërsinë tonë,
pa e lënë veten të përfshihemi e të kushtëzohemi nga
ajo errësirë. Të shkojmë drejt të mënjanuarve, drejt
mëkatarëve, nuk do të thotë të lëmë ujqit për të hyrë
në grigjë. Do të thotë të kërkosh të mbërrish të gjithë
duke dëshmuar mëshirën, atë që kemi provuar ne më
së pari, pa rënë asnjëherë në tundimin e të ndjerit të
drejtët ose të përsosurit. Sa më shumë që të jetë e
gjallë vetëdija e mjerimit dhe e mëkatit tonë, e sa
më shumë të provojmë dashurinë dhe mëshirën e
pafundme te Zotit mbi ne, aq më shumë jemi të aftë
të qëndrojmë përballë shumë të “plagosurve” që
takojmë në rrugën tonë me një sjellje mirëpritjeje
dhe mëshire. Dhe prandaj duke shmangur qëndrimin
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e atij që gjykon e dënon nga froni i sigurisë së vet,
duke kërkuar lëmishten në syrin e tjetrit pa vënë re
traun në syrin e vet. Të kujtojmë gjithmonë se Zoti
ynë bën më shumë festë për një mëkatar që kthehet
në vathë, se sa për nëntëdhjetenëntë të drejtë që nuk
kanë nevojë për kthim.
Kur dikush fillon të zbulojë se është i sëmurë
në shpirt, kur Shpirti Shenjt – pra hiri i Zotit – vepron
dhe e lëviz zemrën drejt një njohje fillestare të mëkatit
vetjak, duhet të gjejë dyert e hapura, jo të mbyllura.
Duhet të gjejë mikpritje, jo gjykim, paragjykim
apo dënim. Duhet të ndihmohet, jo të refuzohet e të
mënjanohet. Ndonjëherë është rreziku që të krishterët,
me psikologjinë e tyre si doktorë Ligji, të shuajnë atë
që Shpirti Shenjt ndez në zemër të një mëkatari, të
ndonjërit që është në prag, të ndonjërit që fillon të
ndjejë nostalgjinë e Zotit. Do doja të theksoja një
qëndrim tjetër të doktorëve të Ligjit, për të thënë se
si në ta shpesh ka hipokrizi, një prirje formale drejt
Ligjit që fsheh plagë shumë të thella. Jezusi përdor
fjalë shumë të ashpra, i quan “varre të zbukuruar”, të
kujdesshëm vetëm për pjesën e jashtme, por brenda,
në thellësi... hipokritë. Njerëz që jetonin të ngjitur me
përpikëri pas Ligjit, por që lënë pas dore dashurinë,
njerëz që dinin vetëm të mbyllnin dyer dhe të shënonin
kufij. Kapitulli i 23 i Ungjillit të Mateut është shumë
i qartë, duhet të kthehemi aty për të kuptuar çfarë
është Kisha dhe çfarë nuk duhet të jetë asnjëherë.
Përshkruhet qëndrimi i atyre që lidhin barrë të rënda
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dhe ua ngarkojnë mbi shpinë njerëzve, por ata nuk
duan ti luajnë as me një gisht; janë ata që duan vendet
e para, që dëshirojnë të quhen mësues. Në origjinë
të këtij qëndrimi është zhdukja e mahnitjes përballë
shëlbimit që ka qenë dhuruar. Kur ndokush ndihet pak
më i sigurt, fillon të marrë në zotërim aftësi që nuk
janë të tijat, por të Zotit. Mahnitja fillon të zhduket,
dhe kjo është baza e klerikalizmit ose e qëndrimit të
atyre që ndihen të pastër. Në skemat tona mendore
mbizotëron prirja formale drejt Ligjit. Mahnitja
zhduket, besojmë se mund t’ia dalim vetëm, besojmë
se jemi ne protagonistët. Dhe nëse ndonjëri është
përfaqësues i Zotit, përfundon duke besuar se është i
ndarë prej popullit, zotërues i doktrinës, mbajtës i një
pushteti, i mbyllur ndaj befasive të Zotit. “Zhdukja
e mahnitjes” është një shprehje që mua më thotë
shumë. Ndonjëherë jam habitur duke menduar se disa
personave shumë të ngurtë do t’u bënte mirë ndonjë
rrëshqitje, sepse kështu, duke e njohur veten mëkatar,
do të takonin Jezusin. Më vinë në mend fjalët e
shërbëtorit të Zotit Gjon Pali I, që gjatë një audience
të së mërkurës tha: «Zoti e do aq shumë përvujtërinë
sa që, ndonjëherë, lejon mëkate të mëdha. Pse? Sepse
ata që i kanë bërë këto mëkate pasi të pendohen të
mbesin të përvujt. Nuk u vjen dëshira për ta menduar
veten gjysmë engjëj kur e dinë se kanë mangësi të
mëdha». Dhe pak ditë më vonë, në një rast tjetër,
vetë Papa Luciani kishte kujtuar se Shën Françesku
i Salezit fliste për «papërsosmëritë tona të dashura»:
«Zoti i përçmon mangësitë, sepse janë mangësi. Por
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nga ana tjetër, në një farë mënyre, i do mangësitë pasi
që Atij i japin mundësinë për të treguar mëshirën e vet
dhe ne për të qëndruar të përvujt dhe për të kuptuar
dhe pasur dhembshuri për mangësitë e të afërmit».

Ju keni cituar shumë herë shembuj dhe
qëndrime mbylljeje: çfarë i largon njerëzit nga
Kisha?

Pikërisht në këto ditë kam marrë e-mailin
e një zonje që jeton në një qytet të Argjentinës.
Më tregonte se njëzet vjet më parë i ishte drejtuar
gjyqit kishtar për të filluar procesin e shpalljes së
pavlefshmërisë së martesës. Arsyet ishin serioze
dhe me baza. Një meshtar i kishte thënë se mundte
të vazhdonte procesin pa problem, sepse bëhej fjalë
për një rast shumë të qartë për sa i përket sigurisë
së shkaqeve të pavlefshmërisë. Por para së gjithash
i kishte kërkuar që të paguante pesëmijë dollar. Ajo
ishte shkandulluar, ka lënë Kishën. E kam thirrur
në telefon, kam folur me të. Më ka treguar se kishte
dy fëmijë që angazhoheshin shumë në famulli. Dhe
më ka folur për një rast të sapo ndodhur në qytetin
e saj: një i sapolindur prej disa ditësh ka vdekur pa
pagëzim, në një klinikë. Prifti nuk i ka lejuar prindërit
të hyjnë në kishë me kufomën e të voglit, ka dashur
që të ndalen te dera, sepse fëmija nuk ishte i pagëzuar
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dhe prandaj nuk mund ta kalonte pragun e derës. Kur
njerëzit gjenden përballë këtyre shembujve të këqij,
ku shohin të mbizotërojë interesi ose mëshira e pakët
dhe mbyllja, shkandullohen.

Në nxitjen apostolike Evangelii gaudium ju
keni shkruar: «Një hap i vogël, në mes limiteve të
mëdha njerëzore, mund të jetë më e pëlqyeshme për
Zotin se sa jeta e drejtë nga dukja e jashtme e atij
që kalon ditët e tij pa u përballur me vështirësi të
rëndësishme». Çfarë do të thotë?

Më duket mjaft e qartë. Kjo është doktrinë
katolike, bën pjesë në ligjin e madh të Kishës, që
është ajo e et et (edhe edhe) dhe jo ajo e aut aut (ose
ose). Për disa persona, në kushtet në të cilat ndodhen,
në situatën e vështirë njerëzore që janë duke jetuar,
një hap i vogël, një ndryshim i vogël vlen shumë në
sytë e Zotit. Kujtoj një herë takimin me një vajzë
në hyrje të një shenjtëroreje. Ishte e bukur dhe e
buzëqeshur. Më tha: «Jam e lumtur, Atë, vij për të
falënderuar Zojën për një hir që më ka dhënë». Ishte
më e madhja nga fëmijët, nuk e kishte babanë dhe për
të ndihmuar për të mbajtur familjen bënte prostitutën:
«Nuk kishte punë tjetër në fshatin tim...». Më ka
treguar se një ditë në shtëpinë publike kishte ardhur
një burrë. Ishte aty për punë, vinte nga një qytet i
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madh. E kishin pëlqyer njëri-tjetrin dhe në fund ai
i kishte propozuar që ta ndiqte. Për shumë kohë ajo
i ishte drejtuar Zojës duke i kërkuar që t’i jepte një
punë që do ta lejonte të ndryshonte jetë. Ishte shumë
e lumtur që tani mundte të ndalonte së bëri atë që
bënte deri tani. Unë i bëra dy pyetje: e para ishte për
moshën e burrit që kishte takuar. Doja të kuptoja
se nuk bëhej fjalë për një person të vjetër që donte
vetëm ta shfrytëzonte. Më tha se ishte i ri. Dhe pastaj
e pyeta: «A do të martohesh?». Dhe ajo: «Unë do
doja, por nuk mund t’ia kërkoj akoma nga frika se do
të trembej...». Ishte kaq e lumtur që mund të linte atë
botë ku kishte kaluar për të mbajtur familjen.
Një gjest tjetër në dukje i vogël, por i madh
në sytë e Zotit, është ai që bëjnë shumë nëna dhe gra,
që të shtunën ose të dielën vihen në rrallë në hyrje të
burgut për t’u sjellë ushqime dhe dhurata bijve ose
burrave të burgosur. I nënshtrohen përvujtërimit të
kontrolleve. Nuk i mohojnë fëmijët e tyre ose burrat
e tyre që kanë gabuar, por shkojnë për t’i vizituar. Ai
gjest në dukje kaq i vogël është shumë i madh në sytë
e Zotit. Është një gjest mëshire, pavarësisht gabimeve
që kanë bërë të dashurit e tyre.
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MËKATARË PO,
TË KORRUPTUAR JO

Në dokumentin e fillimit të Vitit të Shenjtë të
Mëshirës ju keni shkruar: «Nëse Zoti do të ndalej
vetëm në drejtësi nuk do të ishte më Zot, do të ishte
si gjithë njerëzit që kërkojnë respektimin e ligjit. Nuk
mjafton drejtësia e vetme, përvoja na mëson që nëse
ndalemi vetëm tek ajo rrezikon të shkatërrohet».
Çfarë raporti ka mes mëshirës dhe drejtësisë?

Në librin e Urtisë (12,18-19) lexojmë: «Ti,
ngase je zotëruesi i gjithë pushtetit, gjykon me
butësi e na sundon me ndjesë të madhe [...]. Duke
vepruar në këtë mënyrë ti e ke mësuar popullin tënd
se i drejti duhet të jetë i njerëzishëm dhe ua ke dhënë
fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit dhuron
mundësinë e pendimit». Mëshira është një element
i rëndësishëm, për më tepër i domosdoshëm në
raportet mes njerëzve, në mënyrë që të jetë vëllazëri.
Vetëm masa e drejtësisë nuk mjafton. Me mëshirë
dhe me falje Zoti shkon përtej drejtësisë, e përfshin
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dhe e tejkalon në një ngjarje më të madhe në të cilën
provohet dashuria, që është themel i një drejtësie të
vërtetë.

A ka mëshira edhe një vlerë publike? Çfarë
jehone mund të ketë në jetën shoqërore?

Po. Ka. Të mendojmë për Piemonten në
fund të Tetëqindës, shtëpitë e mëshirës, shenjtërit e
mëshirës, Kotolengon, Dom Boskon... Kotolengo
me të sëmurët, Dom Kafaso që shkonte në vendin e
varjeve për të shoqëruar të dënuarit. Të mendojmë se
çfarë domethënie kanë veprat e filluara nga Shëjtja
Nënë Tereza e Kalkutës, diçka që shkon përtej
llogarive njerëzore: të japësh jetën për të moshuar e të
sëmurë, për të ndihmuar më të varfrit e më të varfërve
që të vdesin denjësisht në një shtrat të pastër. Kjo
vjen prej Zotit. Krishterimi ka marrë trashëgiminë e
traditës hebraike, mësimin e profetëve për mbrojtjen
e jetimit, të vejushës dhe të huajit. Mëshira dhe
falja janë të rëndësishme edhe në raportet shoqërore
dhe në marrëdhëniet mes Shteteve. Shën Gjon
Pali II, në mesazhin për ditën botërore të paqes në
2002, të nesërmen e sulmeve terroriste në Shtetet e
Bashkuara, kishte pohuar se nuk ka drejtësi pa falje,
dhe që aftësia e faljes është baza e çdo projekti të një
shoqërie të ardhshme më të drejtë dhe të bashkuar.
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Falja e munguar, rivendosja e ligjit të “sy për sy e
dhëmb për dhëmb” rrezikon të ushqejë një spirale
konfliktesh pa fund.

Mund t’ju pyes si harmonizohen drejtësia
tokësore me mëshirën, mbi të gjitha në rastet e atyre
që janë përlyer me faje të rënda dhe me krime të
tmerrshme?

Edhe në drejtësinë tokësore, në normat
juridike, është duke u hapur një vetëdije e re. Tashmë
kemi cituar më sipër normën in dubio pro reo (në
dyshim vendoset gjithmonë në favor të personit
që është në gjykim). Të mendojmë sa është rritur
ndërgjegjja botërore në refuzimin e dënimit me
vdekje. Të mendojmë se çfarë është duke u kërkuar
të bëhet për rehabilitimin shoqëror të të burgosurve,
derisa ai që ka gabuar, pasi të ketë paguar borxhin e
tij me drejtësi, të mund të gjejë më lehtë një punë dhe
të mos mbesë i mënjanuar në shoqëri.
Kam përdorur një kryq pastoral prej drurit të
ullirit i realizuar nga një punishte druri që bën pjesë
në një projekt rehabilitimi për të burgosurit dhe ishtosikodipendentët. Di për disa nisma pozitive për
punë brenda burgjeve. Mëshira hyjnore “infekton”
njerëzinë. Jezusi ishte Zot por ishte edhe njeri, dhe
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në personin e tij gjejmë edhe mëshirën njerëzore.
Me mëshirë drejtësia është më e drejtë, realizon
me të vërtetë vetveten. Kjo nuk do të thotë te jesh
dorë-lëshues, në kuptimin që t’u shpërthejmë dyert
e burgjeve atyre që janë përlyer me krime të mëdha.
Por do të thotë që duhet të ndihmojmë që të mos
rrinë përtokë ata që janë rrëzuar. Është e vështirë të
vihet në zbatim, sepse ndonjëherë parapëlqejmë që të
mbyllim ndokënd në burg për tërë jetën, në vend që
ta nxisim për ta rimarrë veten, duke e ndihmuar që të
rivendoset në shoqëri.
Zoti fal gjithçka, u ofron një mundësi të re të
gjithëve, e zbraz mëshirën e vet mbi gjithë ata që e
kërkojnë. Jemi ne që nuk dimë të falim.

Gjatë një homelie në Shën Martë Ju keni
thënë: «Mëkatarë po, të korruptuar2* jo!». Çfarë
ndryshimi ka mes mëkatit dhe korrupsionit?

Korrupsioni është mëkati që në vend që të bëjë
të ndihesh si i tillë e të të bëjë të përvujtë, lartësohet
si një sistem, bëhet një zakon mendor, një mënyrë
∗
2
I korruptuar këtu nuk nënkuptohet vetëm nxitje për
të shkelur ligjin përmes ryshfeteve, por edhe si korruptim i
shpirtit të njeriut në kuptimin e humbjes, prishjes, dështimit etj.
(Shënim i përkthyesit).
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jetese. Nuk ndihemi më nevojtarë për falje dhe për
mëshirë, por justifikojmë vetveten dhe sjelljet tona.
Jezusi u thotë nxënësve të vet: edhe nëse një vëlla
yti të fyen shtatë herë në ditë dhe shtatë herë në ditë
kthehet tek ti për të kërkuar falje, ti fale. Mëkatari
i penduar, që pastaj bie prapë e prapë në mëkat për
shkak të dobësisë së tij, gjen përsëri falje nëse ndihet
nevojtar për mëshirë. Ndërsa i korruptuari është ai që
mëkaton dhe nuk pendohet, ai që mëkaton dhe bën
gjoja se është i krishterë, dhe me jetën e tij të dyfishtë
jep shkandull.
I korruptuari nuk e njeh përvujtërinë, nuk
ndihet nevojtar për ndihmë, bën një jetë të dyfishtë.
Në vitin 1991 i kam dedikuar kësaj teme një artikull
të gjatë, i publikuar si libër i vogël Corrupción y
pecado (Korrupsioni dhe mëkati). Nuk duhet pranuar
gjendja e korrupsionit si të ishte vetëm një mëkat më
shumë: edhe pse shpesh korrupsioni identifikohet me
mëkatin, në të vërtetë bëhet fjalë për dy realitete të
ndara, edhe pse të lidhura mes tyre. Mëkati, mbi të
gjitha nëse përsëritet, mund të çojë në korrupsion, jo
nga pikëpamja sasiore – në kuptimin që një numër
i caktuar mëkatesh bëjnë një të korruptuar – por
nga pikëpamja cilësore: lindin zakone që kufizojnë
aftësinë për të dashur dhe çojnë në vetëmjaftueshmëri.
I korruptuari lodhet së kërkuari falje dhe përfundon
duke besuar që nuk duhet të kërkojë më. Nuk
shndërrohesh në çast në të korruptuar, është një rënie
e gjatë, në të cilën rrëshqet dhe që nuk identifikohesh
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me një sërë mëkatesh. Mundet që dikush të jetë
një mëkatar i madh e megjithatë mund të mos ketë
rënë në korrupsion. Duke shikuar Ungjillin mendoj
për shembull figurat e Zakeut, Mateut, samaritanes,
Nikodemit, cubit të penduar: në zemrën e tyre
mëkatare të gjithë kishin ndonjë gjë që i shpëtonte
nga korrupsioni. Ishin të hapur ndaj faljes, zemra e
tyre dallonte dobësinë vetjake, dhe kjo ka qenë plasa
që ka bërë të hyjë forca e Zotit. Mëkatari, duke e
ndier veten të tillë, në një farë mënyre pranon se ajo
që ka ndjekur, ose që ndjekë, është e rremë. Ndërsa i
korruptuari fsheh atë që e konsideron thesarin e tij të
vërtetë, dhe maskon vesin e tij me sjellje të mira, duke
u munduar gjithmonë vetëm për dukjen e jashtme.

Edhe më shumë se mëkat, korrupsioni ka një
domethënie shoqërore: mjafton të lexojmë kronikat e
gazetave...

Korrupsioni nuk është një akt, por një gjendje,
një gjendje personale dhe shoqërore, në të cilën
mësohesh të jetosh. I korruptuari është aq i mbyllur
dhe i kënaqur në situatën e vetëmjaftueshmërisë sa
që nuk e lejon veten të vihet në diskutim nga asgjë
dhe nga askush. Ka ndërtuar një vetëvlerësim që
themelohet në qëndrime mashtruese: e kalon jetë
në mes përshtatjeve afatshkurtra, duke rrezikuar
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dinjitetin e tij dhe të tjerëve. I korruptuari ka
gjithmonë fytyrën e atij që thotë: «Nuk kam qenë
unë!». Ajo që gjyshja ime thoshte se gjoja bën
«fytyrën e një shenjti». I korruptuari është ai që
zemërohet sepse i vjedhin portofolin dhe ankohet
për mungesën e sigurisë që është në rrugë, por pastaj
mashtron Shtetin duke shmangur pagimin e taksave,
e ndoshta pushon nga puna nëpunësit e tij çdo tre
muaj për të mos i punësuar me kohë të papërcaktuar
ose shfrytëzon punën në të zezë. Dhe pastaj mburret
para shokëve për dinakëritë e tij. Është ai që ndoshta
shkon në meshë çdo të diele, por nuk e ka problem të
shfrytëzojë pozitën e tij të pushtetit duke pretenduar
t’i paguajnë ryshfete. Korrupsioni bën që të humbasë
modestia që mbron të vërtetën, mirësinë, bukurinë. I
korruptuari shpesh nuk e vëren gjendjen e tij, pikërisht
sikurse ai që ka frymëmarrjen e rëndë dhe nuk e vë re.
Dhe nuk është e lehtë për të korruptuarin të dalë nga
kjo gjendje vetëm nga një keqardhje të brendshme.
Zakonisht Zoti e shpëton përmes provave të mëdha të
jetës, situata që nuk mund të shmangë dhe që pak nga
pak çajnë guaskën që ka ndërtuar, duke lejuar kështu
që të depërtojë hiri i Zotit.
Duhet të përsërisim: mëkatarë po, të korruptuar
jo! Mëkatarë, po. Sikurse thoshte tagrambledhësi në
tempull, pa pasur as guximin që të çonte sytë drejt
qiellit. Mëkatarë, po, sikurse ndërgjegjësohet Pjetri,
duke qarë thekshëm pasi kishte mohuar Jezusin.
Mëkatarë, po. Sikurse me zgjuarsi Kisha na bën që
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të njohim në fillim të çdo meshe, kur jemi të ftuar që
të rrahim kraharorin, d.m.th të njihemi nevojtarë për
shëlbim dhe për mëshirë. Duhet të lutemi në mënyrë
të veçantë, gjatë këtij Jubileu, që Zoti të krijojë të
çara edhe në zemrat e të korruptuarve duke u dhënë
atyre hirin e turpit, hirin që të njohin veten se janë
mëkatarë nevojtare të faljes së Tij.

Ju keni thënë disa herë: «Zoti nuk lodhet
kurrë së faluri, jemi ne që lodhemi duke i kërkuar
falje». Pse Zoti nuk lodhet kurrë duke na falur?

Sepse është Zot, sepse Ai është mëshirë, dhe
sepse mëshira është atributi i parë e Zoti. Është emri
i Zotit.
Nuk ka situata prej të cilave nuk mund të
dalim, nuk jemi dënuar që të humbasim në rërë të
lëvizshme, brenda së cilës sa më shumë të lëvizim
aq më shumë shkojmë poshtë. Jezusi është aty, me
dorën e tij të shtrirë, gati për të na kapur dhe për të
na tërhequr jashtë nga balta, nga mëkati, edhe nga
humnera e madhe në të cilën kemi rënë. Duhet vetëm
të ndërgjegjësohemi për gjendjen tonë, të jemi të
ndershëm me vetveten, mos të lëpijmë plagët tona.
Të kërkojmë hirin që të ndihemi mëkatarë, përgjegjës
të asaj të keqe. Sa më shumë që të ndihemi nevojtarë,
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sa më shumë që të kemi turp e të përvujtërohemi,
aq më shpejt do të mbushemi nga përqafimi i Hirit.
Jezusi na pret, na paraprin, na shtrin dorën, ka durim
me ne. Zoti është besnik.
Mëshira do të jetë gjithnjë më e madhe se
çdo mëkat, askush nuk mund t’i vendosë një kufi
dashurisë së Zotit që fal. Nëse vetëm shikojmë Atë,
nëse vetëm çojmë shikimin e përqendruar në egon
tonë dhe në plagët tona dhe i lëmë të paktën një plasë
veprimit të Hirit të tij, Jezusi bën mrekulli edhe me
mëkatin tonë, me atë që jemi, me asgjënë tonë, me
mjerimin tonë.
Mendoj për mrekullinë e dasmës së Kanës,
mrekullia e parë që Jezusit i “nxirret” nga e Ëma.
Jezusi shndërron ujin në verë, në më të mirën, më të
shijshmen. E bën duke përdorur ujin e enëve të gurit që
shërbenin për larjen rituale, për të pastruar papastërtitë
shpirtërore. Zoti nuk bën të burojë vera nga asgjëja,
përdor ujin e qypave që shërben për të “larë” mëkatet,
ujë që përmban papastërti. Bën mrekulli me atë që
ne na duket e papastër. E shndërron, duke e bërë të
qartë pohimin që Shën Pali apostull bën në Letrën e
drejtuar Romakëve: «Kur u shumëzua mëkati, shumë
më i begatshëm u bë hiri» (5,20).
Etërit e Kishës flasin për këtë. Shën Ambrozi,
në veçanti, thotë: «Faji na ka nxjerrë përfitim më
shumë se na ka dëmtuar, pasi që ai i ka dhënë shkas
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mëshirës hyjnore që të na shpaguajë» (De institutione
virginis, 104). Dhe përsëri: «Zoti ka parapëlqyer që
të ishin më shumë njerëz për t’i shpëtuar, të cilëve të
mund t’u falte mëkatet, se të kishte vetëm Adamin, e
të qëndronte i liruar nga faji» (De paradiso, 47).

Si mund t’u mësohet mëshira fëmijëve?

Zakonisht me tregimet Ungjillore, me
shëmbëlltyra. Duke bashkëbiseduar me ta dhe, mbi
të gjitha, duke i bërë që ta provojnë mëshirën. Duke
u bërë të kuptojnë se në jetë mund të gabohet, por e
rëndësishmja është të çohesh gjithmonë. Duke folur
për familjen, kam thënë se është spitali më i afërt:
kur dikush është i sëmurë shërohet aty, aq sa është
e mundur. Familja është shkolla e parë e fëmijëve,
është pika e pashmangshme e referimit për të rinjtë,
është azili më i mirë për të moshuarit. Shtoj që familja
është shkolla e parë e mëshirës, sepse aty është dashur
dhe mëson për të dashur, është falur dhe mëson për
të falur.
Mendoj për shikimin e një nëne që lodhet
në punë për t’i sjellë bukën në shtëpi djalit
tosikodipendent. E do, pavarësisht gabimeve të tij.
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VIII
MËSHIRË DHE DHEMBSHURI
Çfarë ndryshimesh dhe çfarë ngjashmërish ka
mes mëshirës dhe dhembshurisë?

Mëshira është hyjnore, ka të bëjë më shumë
me gjykimin e mëkatit tonë. Dhembshuria ka një
fytyrë më njerëzore. Nga latinishtja compassionis
do të thotë “të vuash me”, “të vuash së bashku”, të
mos rrish indiferent ndaj dhimbjes dhe vuajtjes së
tjetrit. Është ajo që ndiente Jezusi kur shihte turmat
që e ndiqnin. Ftonte apostujt veçmas, në një vend
të shkretë, shkruan Marku në ungjillin e tij. Turma
e sheh duke u nisur me barkë, e kupton për ku janë
drejtuar dhe nisen në këmbë, duke u paraprirë. Jezusi
doli nga barka, «pa një turmë të madhe të popullit, iu
dhimbsën, sepse ishin porsi “dhentë pa bari”, e filloi
t’u mësonte shumë gjëra» (6,34).
Të mendojmë pjesën e bukur që përshkruan
ringjalljen e djalit të vejushës së Nainit, kur Jezusi,
duke mbërritur në at fshat të Galilesë, përmallohet
përballë lotëve të kësaj gruaje, vejushë, e shkatërruar
nga humbja e djalit të saj të vetëm. I thotë: «Grua,
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mos qaj». Shkruan Luka: «Kur e pa Zotëria, pati
dhimbë për të» (7,13). Zoti i bërë njeri e len veten
që të përmallohet nga mjerimet njerëzore, nga nevoja
jonë, nga vuajtja jonë. Fjala greke që tregon këtë
dhembshuri është σπλαγχνίζομαι [splanchnízomai]
dhe rrjedh nga fjala që tregon të brendshmet ose
barkun amnor. Është e ngjashme me dashurinë e një
babai dhe të një nëne që përmallohen thellësisht për
djalin e tyre, është një dashuri e thellë. Zoti na do në
këtë mënyrë me dhembshuri dhe me mëshirë. Jezusi
nuk e shikon realitetin nga jashtë sikur të bënte një
fotografi, pa e lejuar veten të preket. E lejon veten
të përfshihet. Kjo dhembshuri është e nevojshme sot,
për të fituar globalizimin e indiferencës. Ky shikim
është i nevojshëm kur gjendemi përballë një të varfëri,
një të mënjanuari, një mëkatari. Një dhembshuri që
ushqehet nga vetëdija se edhe ne jemi mëkatarë.

Çfarë ngjashmërishë dhe çfarë dallimesh
ekzistojnë mes mëshirës së Zotit dhe asaj të njerëzve?

Ky ballafaqim mund të bëhet për çdo virtyt
dhe për çdo atribut të Zotit. Të ecësh në rrugën e
shenjtërisë do të thotë të jetosh në praninë e Zotit,
të jesh i patëmetë, të sjellësh faqen tjetër, d.m.th të
imitosh mëshirën e Tij të pafundme. «Nëse ndokush
të shtrëngon të ecësh me të një milje, ti bëj dy» (Mt
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5, 41); «Atij që të rrëmben pallton, mos ia ndal as
këmishën!» (Lk 6,29); «Atij që të lyp, jepi, e atij
që të kërkon hua, mos ia kthe shpinën» (Mt 5,42).
Dhe në fund: «Doni armiqtë tuaj, lutuni për ata që iu
salvojnë» (Mt 5,44). Shumë mësime të Ungjillit që
na ndihmojnë për të kuptuar bollëkun e mëshirës së
Zotit, logjikën e Zotit.
Jezusi i dërgon të tijtë jo si bartës të ndonjë
pushteti ose si zotërues të ndonjë ligji. I dërgon në
botë duke u kërkuar që të jetojnë sipas logjikës së
dashurisë dhe të të dhuruarit falas. Shpallja e krishterë
transmetohet duke pranuar atë që është në vështirësi,
duke pranuar të përjashtuarin, të mënjanuarin,
mëkatarin. Në Ungjij lexojmë shëmbëlltyrën e
mbretit dhe të të ftuarve në dasmë të të birit (Mt 22,114; Lk 14,15-24). Ndodh që nuk paraqiten në banket
ata që ishin të ftuar, d.m.th më të mirët e vendit, ata që
ndihen në rregull, që nuk i japin rëndësi ftesës, sepse
janë shumë të zënë me punët e tyre. Kështu mbreti
u urdhëron shërbëtorëve te tij që të shkojnë rrugëve,
në udhëkryqe, për të mbledhur të gjithë ata që do të
takojnë, të mirë e të këqij, për t’i bërë të marrin pjesë
në banket.
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IX
PËR TË JETUAR JUBILEUN
Cilat janë përvojat më të rëndësishme që një
besimtar do të duhej të jetonte në Vitin e Shenjtë të
Mëshirës?

Që t’i hapet mëshirës së Zotit, të hapë vetveten
dhe zemrën e vet, të lejojë Jezusin që ta takojë, duke
shkuar me besim në rrëfyestore. Dhe të kërkojë të jetë
i mëshirshëm me të tjerët.

Të famshmet “veprat e mëshirës” të traditës
së krishterë a janë akoma të vlefshme për këtë
mijëvjeçarë të tretë, apo duhen të ri-mendohen?

Janë aktuale, janë të vlefshme. Ndoshta në
ndonjë rast mund të “përkthehen” më mirë, por janë
baza e shqyrtimit të ndërgjegjes sonë. Na ndihmojnë
që të hapemi ndaj mëshirës së Zotit, të kërkojmë hirin
për të kuptuar se pa mëshirë personi nuk mund të
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bëjë asgjë, që ti nuk mund të bësh asgjë, dhe që «bota
nuk do të ekzistonte» siç thoshte e moshuara që kam
takuar në vitin 1992.
Të shohim mbi të gjitha shtatë veprat e
mëshirshme të trupit: t’u japësh të hanë të uriturve;
t’u japësh të pinë të eturve; të veshësh të zhveshurit;
të strehosh të pastrehët; të vizitosh të sëmurët; të
vizitosh të burgosurit; të varrosësh të vdekurit. Më
duket se nuk ka nevojë të shpjegohen. Dhe nëse
shohim situatat tona, shoqëritë tona, më duket se nuk
mungojnë rrethana dhe raste përreth nesh. Përballë
atij të pastrehut që fle para shtëpisë sonë, të varfrit
që nuk ka për të ngrënë, familjes afër nesh që nuk
arrin në fund të muajit për shkak të krizës, sepse burri
ka humbur punën, çfarë duhet të bëjmë? Përballë të
mërguarve që i mbijetojnë udhëtimit dhe zbresin në
brigjet tona, si duhet të sillemi? Përballë të moshuarve
të vetmuar, të braktisur, që nuk kanë më askënd, çfarë
duhet të bëjmë?
Falas kemi marrë, falas të japim. Jemi të
thirrur që t’i shërbejmë Jezusit të kryqëzuar, në çdo
person të mënjanuar, që të prekim mishin e Krishtit
në atë që është i përjashtuar, që ka uri, që ka etje,
që është i zhveshur, i burgosur, i sëmurë, i papunë,
i persekutuar, refugjat. Aty gjejmë Hyjin tonë,
aty prekim Zotin. Na e ka thënë vetë Jezusi, duke
shpjeguar se cili do të jetë protokolli në bazë të të
cilit të gjithë do të gjykohemi: sa herë t’ia kemi bërë
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këtë më të voglit ndër vëllezër, ia kemi bërë Atij (Mt
25,31-46).
Veprat e mëshirshme të trupit i ndjekin veprat
e mëshirshme të shpirtit: të këshillosh të dyshimtin;
të mësosh të paditurin; të qortosh mëkatarët; të
ngushëllosh të pikëlluarit; të falësh fyerjet; të durosh
personat që të mërzisin; t’i lutesh Zotit për të gjallët
e për të vdekurit. Të mendojmë për katër veprat e
para të mëshirshme të shpirtit: në fund të fundit a nuk
kanë të bëjnë me atë që e kemi quajtur “apostullati i
dëgjimit”? Të afrosh, të dish të dëgjosh, të këshillosh,
të mësosh mbi të gjitha me dëshminë tonë. Në faktin
që pranojmë të mënjanuarin që është plagosur në
trup, dhe në faktin që pranojmë mëkatarin që është
plagosur në shpirt, është krejt besueshmëria jonë si të
krishterë. Të kujtojmë gjithmonë fjalët e Shën Gjonit
të Kryqit: «Në muzgun e jetës, do të gjykohemi mbi
dashurinë».
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