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community 03/2015 EDITORIAL

Te dashur motra e vëllezër,

kur kthehem në atdhe mbas udhëtimeve, shpesh marr me 
vete një mbresë të veçantë dhe të bukur: sa e larmishme dhe 
me shumë ngjyra është kisha jonë!

Por ky diversitet nuk është gjithmonë i lehtë. Ne jemi 
pothuajse në të gjitha vëndet e botës në shtëpi, flasim 
me qindra gjuhë të ndryshme, vijmë nga prejardhje të 
ndryshme kulturore, kemi pikëpamjet tona.

Për Jezu Krishtin është e rëndësishme që ne të jemi një. Ai 
është lutur në një moment tepër të veçantë për këtë: pak 
përpara arrestimit të tij.  

Por si do të fuksionojë kjo? Ne s’mund ta arrijmë këtë 
vetëm me forcat tona, por me Perëndinë është e mundur. 
Shembullin më të mirë për unitet e gjejmë në trininë e Atit, 
Birit dhe Shpirtit të Shenjtë:

■ ata duan po të njëjtën gjë. 
■ ndajnë çdo gjë.
■ nuk flasin shumë për veten, por dëshmojnë për tjetrin.
■ punojnë së bashku për të njëjtin objektiv. 

Dhe si e arrijmë ne njerëzit në këtë mënyrë të jemi një? 
Hapin e parë e ka bërë vetë Jezu Krishti: Ai u bë njeri për të 
ndarë çdo gjë me ne. Na dhuroi jetën e tij. Ai jeton brenda 
nesh me anë të Pagëzimit me Ujë dhe Shpirt. Kjo jetë mund 
ta shpalosi veten nëpërmjet Darkës së Shenjtë.

Pjesa tjetër është detyra jonë. Duhet të përkujdesemi, me 
qëllim që Perëndia të jetojë me të vërtetë brenda nesh. Sa 
më shumë të jemi një me Jezu Krishtin aq më e lehtë është 
të jemi një me njëri-tjetrin. Kjo është arsyeja pse duam të 
punojmë për këtë, 

■ me qëllim që të dëshirojmë të njëjtën gjë si ai: Ai 
dëshiron që të përfshihemi në bashkësinë e përjetshme 

me të.
■ që të ndajmë gjithshka me të: mendimet e tij janë 

mendimet tona. Ndjenjat e tij janë ndjenjat tona. Miqtë 
e tij janë miqtë tanë. Armiku i tij është armiku ynë.

■ që të dëshmojmë për Jezu Krishtin: Ne nuk flasim më aq 
shumë për veprat tona, por tregojmë veprat, dashurinë 
dhe sakrificën e tij.

■ që të bashkëveprojmë në synimin e tij: ne dëshirojmë të 
punojmë bashkë me të, për punën e tij. 

Unitet nuk do të thotë të bëhemi të gjithë njësoj. Ne nuk 
duhet të heqim dorë as nga peresonaliteti, as nga tradita 
apo kultura jonë. Ne jemi të ndryshëm, por kemi po të 
njëjtin vullnet: ne ndjekim vullnetin e Jezu Krishtit.

Të dashur bashkëbesimtarë, le të qëndrojmë të bashkuar 
në gëzim dhe pikëllim. Të bashkohemi në adhurimin që 
i bëjmë Perëndisë dhe jo të kritikojmë njëri-tjetrin. Le t‘i 
bashkojmë forcat për t’i shërbyer Perëndisë.

I juaji

Jean-Luc Schneider

Uniteti
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Pentakosti 
2015

“Dhe Fryma dhe nusja thonë: 
Eja!”

Teksti biblik: Zbulesa 22,17
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71.000 pjesmarrës të shërbesës fetare zunë vënd 
në stadiumin kombëtar Heroes (Heronjtë)/qyteti 
Lusaka (kryeqyteti i Zambisë), me miliona të tjerë 
e shikojnë këtë shërbesë në bashkësitë e tyre me 
anë të transmetimin satelitor 
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Të dashur motra e vëllezër këtu në stadium dhe në 
bashkësitë e lidhura me këtë transmetim, së pari do të 
dëgjojmë një lexim – për fjalët e Pentakostit të këtij viti, nga 
profeti Joel si dhe nga letra drejtuar Efesianëve.

„Do të vijë koha, kur të gjithë do t’i mbush me shpirtin tim. 
Atëherë të gjithë (në Izrael) do t’i bëj profetë dhe profetesha; 
pleqtë dhe të rinjtë do të shohin vegime. Edhe shërbëtorëve 
dhe shërbëtoreve do t’ua jap atëherë shpirtin tim. “ (Joel 
3,1.2).

„Për këtë bie në gjunjë para 
Perëndisë dhe i lutem atij 
me këmbëngulje. Ai është 
Ati, jo vetëm i familjes së 
tij (ëngjëllore) në qiell, 
por edhe i familjes së tij 
(besimtare) në tokë. I lutem 
Atij t’ju dhurojë nga pasuria 
e madhështisë së tij; t’ju përforcojë përbrënda me anë të 
Shpirtit të vet. Lutem që Mesia t’ju përvetësojë plotësisht 
me anë të besimit që keni në të, e që të jeni këmbëngulës në 
dashuri dhe ta ndërtoni tërë jetën mbi të. Lutem për ju që të 
mësoni ta kuptoni bashkë me të gjithë popullin e Perëndisë, 
thellë e plotësisht shpëtimin tuaj. Ju duhet ta dini sa e 
pamasë është dashuria e Mesisë për ne, edhe në qoftë se 
kapërcen çdo dituri. Atëherë tërë fuqia e jetës hyjnore do 
t’ju mbushë gjithnjë e më shumë. Perëndia mund të bëjë 
pafundësisht në ne më shumë sesa mund të kërkojmë ose 

të parafytyrojmë ndonjëherë; sa e fuqishme është fuqia 
me të cilën ai vepron në ne. Lavdi atij përgjithmonë në 
bashkësinë e popullit të Perëndisë dhe me anë të Jezusit, 
Mesisë! Amen.“ (Letra Efesianëve 3,14-21).

Të dashur motra e vëllezër, të dashur miqë e të ftuar, për 
mua është një gëzim i madh të festoj këtë Pentakost këtu 
në Lusaka në Zambi. Pothuajse të gjithë apostujt e Afrikës 
janë këtu. Që dje falenderuam Perëndinë dhe lavdëruam 

mëshirën e tij, pasi e 
ka bekuar me të vërtetë 
punën e tij këtu – dhe 
në përgjithësi në Afrikë. 
Në këtë kontinent mund 
të vërehet një zhvillim i 
mrekullueshëm. Me mijra 
bashkësi janë të lidhur sot 
me ne në të gjithë botën 
dhe dëshira jonë është që 

gëzimin tonë ta ndajmë me ta. Uroj ta ndjejnë të gjithë 
gëzimin në Krisht që jeton në zemrat tona këtu në Zambi.

Jam i vetëdijshëm se në disa vënde dhe në disa zemra 
ka ndoshta një gjurmë trishtimi, sidomos kur vështron 
kontinentin Afrikan dhe sheh se sa shumë fëmijë Zoti ka 
këtu. Disa ndoshta duan të mendojnë: pse Zambia është kaq 
e bekuar dhe ne jemi veçse një grup i vogël? Me të vërtetë 
që në shumë vënde të tjera të Afrikës ka më pak anëtarë. 
Ky rast është edhe në Evropë. Madje në disa vënde po 

Gëzimi në Krisht bazohet në besimin 
tonë ndaj Perëndisë. Sa më i fortë të 

jetë besimi ynë ndaj Perëndisë, aq më i 
madh është gëzimi ynë në Krisht.  
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zvogëlohet numri i anëtarëve. Kjo mund të të trishtojë dhe 
ndoshta mendon: çfarë nuk shkon te ne? Le të mendojmë 
për historinë e kishës. Ajo nisi në Jeruzalem me dhënien e 
Shpirtit të Shenjtë.  

Atje është zanafilla e kishës. Sigurisht pas një farë kohe, 
kishte më shumë të krishterë në Azinë e vogël se sa në 
Jeruzalem. Dhe mund të mendoje: „a e humbi Jezu Krishti 
luftën e tij në Jeruzalem, pasi ka më shumë të krishterë tani 
diku tjetër?“ Por kisha vazhdonte të zhvillohej, dhe pikërisht 
në Evropë. Atje u përhap 
krishtërimi dhe fillimisht 
atje ishin shumica e të 
krishterëve apostolikë 
të rinj. Sot ka më shumë 
apostolikë të rinj në Afrikë 
se sa në Evropë. Çfarë 
është këtu gabim? Ne nuk 
duhet të harrojmë se për 
Perëndinë nuk janë me 
rëndësi vëndet, kufijtë dhe 
fiset. Pali thoshte: „Prandaj nuk ka rëndësi nëse jeni çifutë 
ose joçifutë, skllevër ose të lirë, burra ose gra. Me anë të 
lidhjes me Jezusin, Mesinë, ju të gjithë u bëtë një njeri i 
vetëm“ (Galatasve 3,28). E rëndësishme është që ata, të cilët 
janë thirrur prej Perëndisë, duhet ta ndjekin këtë thirrje 
dhe të mbesin besnik deri në fund. Ne nuk duam që nga 
këto mendime ta turbullojmë gëzimin në Krisht. 

Në Afrikë dhe në disa vënde të tjera, disa janë të trishtuar 
sepse duhet ta jetojnë besimin e tyre në rrethana tepër të 
vështira. Për arsye të numrit të madh të motrave e vëllezërve 
është për shëmbull e pa mundur të kemi kudo ndërtesa 
kishe të pajisura mirë. Në disa zona nuk ka fare ndërtesa 
dhe bashkësive u mungojnë gjërat më të domosdoshme. 

Kur motrat e vëllezërit hedhin pastaj sytë nga Evropa 
ose nga Afrika e Jugut mund të thonë: „Ata kanë kisha 
të bukura, ndërsa ne duhet t’ja dalim me këto kushte të 
vështira.“ Edhe këtë mendim e kuptoj. Por, motra e vëllezër, 
mos harroni se rrethanat e jashtme nuk janë vendimtare 
për shpëtimin tonë. Le të mos lejojmë që këto mendime të 
na e turbullojnë gëzimin tonë në Krisht!  

Gëzimi në Krisht bazohet në besimin tonë ndaj Perëndisë. 
Sa më shumë t’i besojmë Perëndisë, aq më shumë do të 

jetë gëzimi ynë në Krisht. 
Apostul Pali u shkruan 
Korintasve: „Asnjë tundim 
nuk ju ka gjetur ju, 
përveçse tundimi njerëzor; 
por Perëndia është besnik 
dhe nuk do të lejojë që të 
tundoheni përtej fuqive 
tuaja, por me tundim do 
t’ju japë një rrugëdalje, që 
ju të mund ta përballoni“ (1. 

Korintasve 10,13). Ky është një përshkrim i mrekullueshëm 
i besës së Perëndisë. Ne i besojmë besnikërisë së tij. Termi 
„Tundim“ qëndron këtu si një sinonim për vuajtjet, të cilat 
duhet t’i përjetojmë. Perëndia është besnik dhe na premton 
për të gjitha vuajtjet që duhet t’i përjetojmë, një përfundim 
ose si shkruhet në përkthimet e tjera „do t’ju japë një 
rrugëdalje“. Po cila është kjo rrugëdalje? Kjo nuk është 
një mrekulli spektakolare. Rrugëdalje nga vuajtja na është 
dhënë me praninë dhe efektshmërinë e Shpirtit të Shenjtë 
në kishë. Kjo është rrugëzgjidhja që ka krijuar Perëndia për 
ne. Dhe Pentakosti është festa e gëzimit për praninë dhe 
ndikimin e Shpirtit të Shenjtë në kishë. 

Të dashur motra e vëllezër le t’i besojmë forcës së Shpirtit 

Ata që i përkasin nuses së Krishtit, 
janë plot me Shpirt të Shenjtë. Edhe 

ata ju thonë të gjithëve: „Eja ashtu siç 
je. Perëndia të do dhe unë po ashtu! 

Perëndia dëshiron që ti të shpëtohesh.“
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luftuar mëkatin. 

Kjo e gjitha varet nga fuqia e Shpirtit të Shenjtë. Ne nuk 
duhet t‘i bindemi së keqes. Nuk jemi më skllevër të së 
keqes. E kemi forcën për ta kundërshtuar atë dhe për të 
thënë: „Jo, unë nuk do të lejoj të bëhem vegël e së keqes.“ 
Në letrën e Jakobit thuhet: „Kundërshtojeni Satanin dhe ai 
do të ikë nga ju“ (Letra e Jakobit 4,7). Këtë gëzim në Krisht 
mund ta përjetojë çdo i krishterë, pasi nëpërmjet pagëzimit 
ka marrë forcën për t’i shpallur luftë djallit dhe për t’i bërë 
ballë atij. 

Fuqia e Shpirtit të Shenjtë mund të shpaloset plotësisht me 
anë të punës së apostujve. Jezusi i dërgoi apostujt e tij për 

të Shenjtë. Ai është i pranishëm dhe i efektshëm. Kudo ku 
shpallet Ungjilli në kishën e Krishtit, aty ai është i pranishëm 
dhe efektiv. Ne i besojmë edhe në këtë pikë forcës së tij: 
Ungjilli do të shpallet deri në fund. Kur mbretëria e paqes 
të përfundojë, atëherë të gjithë njerëzit do ta kenë dëgjuar 
Ungjillin, mesazhin e gëzuar.  

Shpirti i Shenjtë ka efekt në kishën e Krishtit nëpërmjet 
pagëzimit me Ujë të Shenjtë. Ai thërrët njeriun: „Eja pranë 
Perëndisë!“, dhe ai, i cili beson në Krisht mund të pagëzohet 
me ujë. Shpirti i Shenjtë thërret në pagëzimin me Ujë të 
Shenjtë: „Ejani në kishën e Krishtit, bëhu pjesë e trupit të 
Krishtit.“ Me anë të veprimit të tij në pagëzimin me Ujë 
të Shenjtë Perëndia na dhuron forcën që na duhet për të 

1| Në fillim të shërbesës fetare motrat e vëllezërit lexojnë nga libri i Joelit dhe nga letra drejtuar Efesianëve 
2-4| Musika entuziazmon: korrin, anëtarët e orkestrës, apostulin kryesor dhe pjesëmarrësit e shërbesës fetare  

1

3 4

2
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të thirrur ata shpirtra, të cilët janë zgjedhur të jenë nusja e 
Krishtit, ata të cilët janë zgjedhur të jenë pjesë e priftërinjve 
mbretërorë. Le të besojmë edhe në këtë pikë te forca e 
Shpirtit të Shenjtë: Të gjithë ata, të cilët janë përzgjedhur 
nga Perëndia që t’i përkasin nuses së Krishtit do të thirren 
nga puna e apostujve. Ata do të marrin Vulën e Shenjtë 
dhe kështu do të përgatitet nusja. Këtu s’ka asnjë dyshim. 
Ne duam t’i besojmë Shpirtit të Shenjtë dhe forcës së tij: 
çfarëdo që të ndodhë – nusja e Krishtit po mblidhet dhe 
përgatitet nga apostujt.  

Forcën e Shpirtit të Shenjtë mund ta dallojmë edhe në 
Darkën e Shenjtë. Ai na bën thirrje: „Ejani në bashkësinë 
e të Ringjallurit!“ Kur bashkësia feston darkën e Shenjtë, 
forca e Shpirtit të Shenjtë bën që Jezu Krishti të jetë me të 
vërtetë prezent në elementet e Darkës së Shenjtë. Pavarësisht 
se sa dhe në ç’rrethana e festojnë Darkën e Shenjtë: prania 
e Krishtit mund të përjetohet si në një bashkësi, në një 
kamp refugjatësh, ashtu edhe një një kishë të bukur. Gjatë 
marrjes së Darkës së Shenjtë mund ta përjetojmë praninë 
e tij si në një bashkësi të vogël në Australi, po ashtu edhe 
në një bashkësi të madhe në Zambia apo Kapstadt. Fuqia e 
Shpirtit të Shenjtë nuk është e varur me sasinë e njerëzve që 
mblidhen së bashku. Kudo ku fëmijët e Perëndisë festojnë 
Darkën e Shenjtë, aty është prezent edhe Jezu Krishti me 
anë të Shpirtit të Shenjtë. Ky është gëzimi ynë në Krisht. 

sipër, nga e majta në të djathtë: apostujt e 
distriktit Michael Deppner, Michael Ehrich, 
Joseph Ekhuya, Markus Fehlbaum dhe Urs 
Hebeisen

djathtas: në shërbesë fetare predikon – krahas apostulit 
të distriktit Noel Barnes dhe apostulit të distriktit Michael 
Ehrich – edhe apostuli i distriktit Tshitshi Tshisekedi
poshtë: Apostuli kryesor Jean-Luc Schneider bën lutjen 
në mbyllje të shërbesës fetare 

„Dhe fryma dhe nusja thonë: Eja!“ Një tipar i bashkësisë 
nuse është dashuria e saj ndaj Krishtit. Besimtarët kanë 
një kërkesë për t’u bashkuar me të. Dëshira e tyre kryesore 
është të jenë pranë Perëndisë. Për këtë arsye ata luten dhe 
përgjërohen për ardhjen e tij.  

Këtu thuhet: „dhe fryma dhe nusja …“ ky është një tjetër 
tipar i bashkësisë nuse: shpirtrat që i përkasin bashkësisë 
nuse janë të mbushur me Shpirtin, frymën e Shenjtë. 
Mendimet, fjalët dhe veprimet e tyre udhëhiqen nga ai. 
Kështu ato thonë të njëjtën gjë çfarë thotë ai. 

Ne dëgjuam që Shpirti i Shenjtë u thotë të gjithëve: „Eja, 
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Të shtunën mbasditen mblidhen të gjithë apostujt nga Afrika, të gjithë apostujt e 
distrikteve dhe ndihmës apostujt e distrikteve me apostujt për një foto grupi.  

Perëndia të do!“ Ata, të cilët i përkasin bashkësisë nuse 
të Krishtit janë mbushur me të dhe u thonë po ashtu të 
gjithëve: Eja ashtu siç je. Perëndia të do, edhe unë po ashtu! 
Perëndia do që ti të shpëtohesh.“ 

E mbushur me Shpirt të Shenjtë bashkësia nuse ju bën 
thirrje të gjithëve: „Eja, Perëndia ju ka falur dhe do ta bëjë 
këtë.“ A dëgjohet kjo thirrje në të gjitha bashkësitë? 

Aty ku shpirtrat janë të mbushur nga forcën e Shpirtit të 
Shenjtë shikon dhe dëgjon se i thonë tjetrit: „Eja, unë të 
kam falur.“ Nusja dëshiron unitet dhe pajtim. Dhe pasi 
nusja dëshiron të bëhet si Jezu Krishti ajo u shkon pas atyre 
që e kanë lënë tufën – ashtu siç veproi edhe Jezusi. Nusja 
thërret: „Të lutem kthehu! Ndoshta të ka zhgënjyer dikush. 
Na vjen keq. Të lutem fal dhe kthehu përsëri te Jezusi!“ 

Të dashur motra e vëllezër, këto janë disa mendime për këtë 
Pentakost. 

Le të mos e turbullojmë gëzimin në Krisht me mendime 
të trishtuara. Ne mund ta përjetojmë forcën e Shpirtit të 
Shenjtë dhe i besojmë kësaj force, e cila ndikon deri në 
fund..

MendiMi kryeSor

Prania e Shpirtit të Shenjtë mund të përjetohet 
aty ku shpallet Ungjilli, ku dhurohen 
Shenjtërimet, ku nëpërmjet apostujve përgatitet 
nusja e krishtit.
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Fellowship“ në bashkësinë e Tiranës 
Tirana

Ai që ka qenë së paku një herë në bashkësitë apostolike të 
reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e njeh këtë fjalë: 
„Fellowship“. Pasi atje është diçka krejt normale, që praktikohet 
me vite. Por sa njerëz shkojnë në Amerikë, kush mund të bëjë 
udhëtime kaq të gjata? Prandaj po përpiqemi ta sqarojmë se 
përse bëhet fjalë.

Një vështrim nëpër fjalore dhe do të vesh re përkthime të 
çuditëshme: p.sh. në gjermanisht „komunitet“ ose ndoshta 
„Kafe dhe kek“ ose „mbledhje e rehatshme, takim së bashku“. 
Në shqip do të thonim „shoqëri“ ose „miqësi“ ose „vëllazëri“. E 
megjithatë kjo nuk na sjell shumë pranë origjinalit.

Në thelb bëhet fjalë për të pasë një mundësi që të ruajmë apo 
që të kujdesemi disi për bashkimin, për lidhjen midis motrave 
dhe vëllezërve. Pasi edhe në Bibël shkruhet që kërkohet të 
mbesim „ngulmues në zbatimin e mësimeve të apostujve, në 
bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje“. Mësimet e apostulit 
i dëgjojmë në çdo shërbesë fetare – ato janë predikimet. Në 
thyerjen, në ndarjen e bukës (në formën e Hosties) si dhe në 
shpërndarjen, në festimin e saj. Ne mund të lutemi gjithnjë 
e kudo natën e ditën, veçanërisht më mirë pastaj në rrethin 
kishtar, fetar, pasi atje nuk na tërhiqet vëmendja nga ndonjë 
gjë tjetër. Por kur kemi kohë pastaj për të ndenjur bashkë? 
Sigurisht: para dhe pas shërbesës fetare gjejmë pak kohë për 
një bisedë të shkurtër, për të shkëmbyer ndonjë mendim, apo 
për një fjalë të ëmbël e të dashur. 

Por një herë në muaj ne duhet të gjejmë kohë me vetëdije, për 
të qëndruar për rreth një orë të gjithë së bashku dhe për të 
biseduar. Në këtë mënyrë ne mund të shkëmbejmë mendime 
me të gjithë motrat e vëllezërit, mund të dëgjojmë njëri-tjetrin, 
të mësojmë të rejat e kohës, të gëzojmë me njëri tjetrin apo të 
ndajmë hallet e shqetësimet. Eshtë pak më shumë kohë, kohë 
disi më e vetëdijshme, e cila i dedikohet motrës apo vëllait: 
Kujdesi për komunitetin. Dhe që të mos harroni se kur bëhen 

takime të tilla: gjithnjë mbas shërbesës fetare të dielën e fundit 
të çdo muaji. Vetëm në Dhjetor nuk organizohet për shkak të 
Krishtlindjes si dhe në muajt Korrik dhe Gusht për shkak të të 
nxehtit të verës.

Me qëllim që jo vetëm të rrimë ulur e të flasim, le të sjellë 
gjithkush diçka të vogël, për të ngrënë e për të pirë, si: Kafe, 
lëng frutash, kekse, çokollata apo biskota e pse jo ndonjëherë 
edhe ndonjë kek të bërë vetë. Por këto „gjëra“ janë vetëm 
shoqëruese të qëllimit që ka takimi, të flasim me motrën e me 
vëllanë.

Çdo anëtar i bashkësisë së Tiranës është i ftuar, i lutur, i 
mirëpritur të marrë pjesë në këto takime, por edhe miq e të 
ftuar, të cilët marrin pjesë në shërbesat tona fetare si dhe motra 
e vëllezër të bashkësive të tjera, të cilët në këto kohë kanë qenë 
tek të afërmit e tyre në Tiranë. Herë pas here kemi pasë edhe 
surpriza të bukura: njohje me motra e vëllezër të ndryshëm, 
pjesë të papritura muzikore. Dhe ndonjëherë kemi kënduar të 
gjithë sëbashku.

Po ju bëjmë të njohur edhe datat e takimeve të ardhshme:

25. Tetor 
29. Nëntor (Adventi i parë) 
31. Janar 2016 
28. Shkurt 
27. Mars (Pashkët) 
24. Prill 
29. Maj 
26. Qershor

Gjithkush është i mirëpritur. Dhe me qenë se nuk gjejmë tjetër 
fjalë të bukur për këto lloj takimesh, po e quajmë edhe më tutje 
– si amerikanët – thjesht „fellowship“.

Të reja nga Shqipëria

PjeSa rajonalecommunity 03/2015

Bashkësia e Tiranës në një nga këto takime

Motrat më të reja u shërbejnë të moshuarve
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Me gjithë se zyrtarët ziliqarë 
përpiqen t’ja hedhin Danielit dhe 
t’a kapin në gabim, ata nuk gjejnë 
asgjë.
„Ne nuk kemi për të gjetuar asnjë 
gabim tek Danieli, përveç besimit 
të tij“, konstatuan ata.
Aty zyrtarëve iu erdhi një ide. Dolën 
përpara mbretit Dar: „Mirato një 
ligj, që në tridhjet ditët e ardhshme 
askush nuk duhet t’i lutet dikujt 
tjetër apo Perëndisë, por vetëm ty 
o mbret dhe ai që nuk i përmbahet 
këtij ligji duhet të hidhet në 
gropën e luanëve.“ Mbreti Dar e 
nënshkruan këtë ligj.
Danieli merr vesh për ligjin, por kjo 
nuk mund ta bënte të hiqte dorë 
nga lavdërimi dhe falenderimi që i 
bënte Perëndisë së tij. Ashtu si deri 
tani ai vazhdon t‘i lutet tre herë në 
ditë Perëndisë.
Armiqtë e tij vëzhgojnë se si Danieli 
lutet dhe shkojnë menjëherë te 
mbreti: „Mbret Dar, ti ke miratuar 
një ligj që askush nuk duhet t‘i lutet 
dikujt tjetër apo Perëndisë përveç 
teje.“

Danieli ne gropen e 
luaneve

Kur Dari u bë mbret, caktoi 
120 mëkëmbës të rinj. Mbi 
ta vendosi tre sundimtarë. Të 
gjithë këta do ta ndihmonin 
atë për qeverisjen e vendit.
Danieli është shumë i zgjuar, 
më i zgjuar se të gjithë 
mëkëmbësit dhe sundimtarët 
e tjerë. 
Për këtë arsye mbreti 

dëshiron ta bëjë 
zëvëndës për mbarë 

perandorinë.
Zyrtarët e tjetrë 
janë ziliqarë dhe 
komplotojnë 

kundër tij.
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„Po“,thotë Dari, „këtë 
e kam nënshkruar.“

„Dhe nëse dikush nuk 
i përmbahet këtij urdhri, 
atëherë ai duhet të hidhet 

në gropën e luanëve“, 
e kujtojnë armiqtë e 
Danielit. E përsëri 
ai duhet t’u japë të 
drejtë atyre.
„Por Danieli nuk i 
përmbahet këtij ligji! 
Tre herë në ditë ai i 

lutet Perëndisë së tij!“, 
i thonë ata.
Aty mbreti Dar trishtohet 
shumë dhe mendon se 

si mund ta ndihmojë Danielin. 
Kur dielli perëndon, akoma 
nuk kishte gjetur një rrugë 
zgjidhje. Ai e kishte nënshkruar 
ligjin, Danieli e kishte shkelur 
dhe tani duhet t‘ja u hidhte 
luanëve.
Kur Danieli iu hidhet luanëve 

në gropë, Dari i thotë: 
„Shpresoj, të të ndihmojë Perëndia 
yt.“
Një gur vendoset përpara hyrjes së 
gropës, të cilën vetë mbreti e vulos 
me unazën e tij. Pastaj ai shkon në 
shtëpi.
Mbreti nuk mund të hajë dhe as 

të flejë nga meraku që kishte për 
Danielin.
Kur zbardhi mëngjesi, Dari nxiton 
për te gropa e luanëve dhe i thërret 
i frikësuar Danielit: „A jeton akoma? 
A të ndihmoi Perëndia yt?“
Danieli thërret nga gropa: „Rroftë 
përjetë mbreti! Perëndia im dërgoi 
një ëngjëll, ai ua mbajti të mbyllur 
gojën luanëve dhe ata nuk më 
bënë asgjë!“
Aty mbreti Dar u gëzua përsëri. Ai 
lejon ta nxjerrin Danielin nga gropa. 
Danielit nuk i kishte ndodhur 
asgjë, pasi i besoi 
Perëndisë.
Si ndëshkim, mbreti 
Dar lejon tani të 
hidhen në gropë 
armiqtë e Danielit.
Dhe të gjithë duhet 
t’i luten Perëndisë 
së Danielit, sepse ai 
është Perëndia i gjallë, 
sundimi i të cilit nuk 
përfundon kurrë. Perëndia, 
i cili shpëton, ndihmon në 
fatkeqësi dhe lejon të 
ndodhin mrekulli.

Askush nuk mund të japë një mbrojtje më të mirë se sa Perëndia i plotfuqishëm.
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Për vizitë te Nadeshda Nga 
dushaNbe (taxhikistaN) 

Miredita, unë quhem Nadeshda. 
Jam e gëzuar që fëmijëve të tjerë 
mund t‘ju tregojë pak nga vetja 
ime. Kam lindur më 16 shkurt 
2008 dhe tani jam shtatë vjeç. 
Banoj në Dushanbe, ky është 
kryeqyteti i Taxhikistanit. 

Kjo është familja ime: babi 
Sergej, mami Katja, motrat e 
mia Sascha, Ljora dhe unë. 
Babai im është evangjelisti i 
bashkësisë. Në dhjetor 2013 
ishte te ne apostuli i distriktit 
Wolfgang Nadolny dhe 
pagëzoi motrën time të vogël 
me Vulën e Shenjtë. Kështu 
ajo u bë një fëmijë i Zotit ashtu 
si unë.

Në Taxhikistan ka katër bashkësi 
apostolike të reja, njëra prej tyre 
është te ne në Dushanbe. Në verë 
përpara kishës sonë rritet shumë 
gjelbërim: jargavanë dhe shkurre 
Jasemine, zambakë, Iris dhe 
një shkurre e madhe trëndafili. 
Ekziston edhe një vresht, prej 
nga u shpërndajmë anëtarëve të 
bashkësisë rrush të shijshëm.

Unë vi me dëshirë ketu. Jo vetëm 
për shërbesat fetare por edhe 
ditëve të tjera të javës, atëherë 
ndihmoj që toka e kishës të 
pastrohet ose të ujis lulet. Në 
dimër ndihmoj gjatë largimit të 
dëborës. Përveç kësaj mua më 
pëlqejnë ditët e festave në kishë.

Në këtë foto qëndron pothuajse e tërë familja jonë e 
madhe: gjyshi Sergej, dy gjyshet Sweta dhe Ljuda, 
tre hallat Olja, Tonja dhe Tanja, tre xhaxhallarët 
Semjon, Artjom dhe Denis, kushërinjtë e mi Dima, 
Papa, Sascha dhe unë. Në ditë festash mblidhemi 
me dëshirë së bashku.
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„Unë kam pasur një aksident 
dhe një çarje në kokë dhe kam 
qënë pa ndjenja për një kohë të 
shkurtër. Në spital unë u luta që 
të mos më mbeten shenja dhe 
që të shërohem sa më shpejt. 
Perëndia i dashur më ndihmoi.“
Noa, 9 vjeç

„Unë jam lutur që të 
shërohem përsëri dhe u 
shërova përsëri.“
Sarah, 7 vjeç

„Unë jam lutur që të 
mos bëj asnjë aksident 
me biçikletën time të re 
dhe me të vërtetë nuk 
më ka ndodhur asgjë.“
Sarah, 7 vjeç

„Unë jam lutur që të mos 
bëj asnjë aksident me 
biçikletën time të re dhe 
me të vërtetë nuk më ka 
ndodhur asgjë.“
Elia, 10 vjeç
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Kjo është shtiza jonë e flamurit, 
ajo ngrihet në një lartësi prej 165 
metrash. Kështu ajo është shtiza 
e flamurit më e gjatë e botës dhe 
flamurin Taxhikistan në Dushanbe 
mund ta vështrosh pothuajse 
nga çdo cep, pasi shtiza është 
më e lartë se të gjitha 

ndërtesat.
Vëndi jonë është 93% i përbërë 
nga malet. Për këtë arsye në 
verë ne shkojmë shpesh në 
male për t’u shplodhur. Edhe 
festat e bashkësisë zhvillohen 
ndonjëherë në mal. Ajri në male 
është i pastër, uji i freskët dhe 
ka shumë gjelbërim. Unë shkoj 
me dëshirë në male. Aty mund të 
gjesh shumë gurë me forma të 
ndryshme. Ne nuk kemi kafshë 
shtëpiake por ëndrra ime është të 
kem një qen. Përveç kësaj dua që 
një herë të fluturoj me aeroplan ... 

Letterbox

DISA LUTJE PERËNDIA I DËGJON, 
TË TJERAT JO. TI NA TREGOVE PËR 
PËRJETIMET E TUA:
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njeriu që ka nevojë për 
çlirim shpirtëror

Përse janë në nevojë njerëzit për shpengim, për 
shpëtim shpirtëror?
Që me mëkatin e parë, çdo njeri është mëkatar: Ai u tundua 
nga e keqja për në mëkat. Asnjë njeri nuk mund të jetojë pa 
bërë mëkat, gjithkush është i mbështjellë me të. Perëndia 
dëshëron t’i çlirojë njerëzit pikërisht prej kësaj gjendjeje, ky 
do të thotë Shpëtim.

Çfarë nënkupton fjala „çlirim, shpëtim“?
„ Çlirim, shpëtim“ do të thotë në kuptimin original të fjalës 
së hershme të zgidhesh nga, të çlirohesh nga diçka që të 
ka mbështjellë apo të ka prangosur, të ka lidhur. Ndërsa 
fjala çlirim e lidhur me sakrificën e Jezusit do të thotë, se ai 
njeri i cili është mbështjellë nga mëkati do të çlirohet, do të 
zgidhet nga prangat e së keqes.

Çfarë flitet në Shkrimin e Shenjtë rreth mëkatit 
fillestar? 
Perëndia e kish urdhëruar Adamin dhe Evën që të mos hanin 
nga pema e njohurisë, diturisë e njohjes të së mires dhe të së 
keqes, e cila ishte në mesin e kopshtit Eden. Perëndia u bëri 
të ditur atyre edhe pasojat që do të vinin, nëse do të shkelej 

urdhëri i tij: „sepse ditën që do të hash prej saj ke për të 
vdekur me siguri“ (Zanafilla 2,17). Djalli ndikoi tek njerëzit 
dhe u zgjoi atyre dyshimin tek fjala e Zotit: „Ju s’keni për 
të vdekur aspak; por Perëndia e di që ditën që do t’i hani, 
sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të 
njihni të mirën dhe të keqen“ (Zanafilla 3,4.5). Adami dhe 
Eva iu dhanë tundimit, ata mëkatuan. Ata rebeluan kundra 
Perëndisë, shkelën urdhërin e tij dhe hëngrën nga frutat 
e asaj peme. Kjo mosbindje ndaj Perëndisë është quajtur 
“mëkati fillestar”.

Çfarë pasoje pati mëkati fillestar për njerëzimin?
Mëkati fillestar solli ndryshime në jetën e njerëzve, 
ndryshime të cilat nuk mund të ktheheshin më mbrapsht. 
Njeriu pati frikë dhe i fshihej Perëndisë. U dëmtua gjithashtu 
edhe marrëdhënia midis vetë njerëzve, si dhe marrëdhënia 
e njerëzve ndaj Krijimit, ndaj botës. Që nga ajo kohë jeta e 
njerëzve është e vështirë dhe e kufizuar: „sepse ti je pluhur 
dhe në pluhur do të rikthehesh “ (Zanafilla 3,19). Një tjetër 
pasojë e mëkatit fillestar qe ndarja e njeriut nga Perëndia: 
Perëndia e përzuri njeriun nga kopshti i Edenit (Zanafilla 
3,23.24). „Prandaj Zoti Perëndi e dëboi njeriun nga kopshti 

Në shtator të vitit 2015 do të botohet Katekizmi i Kishës Apostolike të Re në formën e 
një libri me pyetje dhe përgjigje. Nga të 750 pyetjet dhe përgjigjet që janë përmbledhur 
atje, po ju japim më pare të shkurtuara disa prej tyre – në këtë botim të sotëm bëhet 
fjalë rreth njerëzve, të cilët kanë nevojë për shpëtim, për çlirim shpirtëror si dhe rreth 
urdhëresave të Perëndisë.
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i Edenit, me qëllim që të punonte tokën nga e cila kishte 
dalë. Kështu e dëboi njeriun dhe vendosi në Lindje të 
kopshtit të Edenit kerubinët që vërtisnin nga çdo anë një 
shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës“ 
Zanafilla 3,23.24

ku dallon mëkati nga faji?
Mëkati është absolut, ai nuk mund të relativizohet. Ai të 
ndan nga Zoti. Në të kundërt ne mund të supozojmë, që 
Perëndia, me drejtësinë dhe zemërgjerësinë e tij, e vlerëson 
ndryshe atë faj që njeriu, duke mëkatuar, i ka ngarkuar 
vetes para syve të tij.

ku konsiston detyra e besimtarit?
Njeriut i kërkohet të pranojë fjalën e Perëndisë, të besojë 
dhe të veprojë në përputhje me të. Jezu Krishti kërkonte: 
„Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua!“ (Gjoni 
14,1). Ai premton, se „të gjithë ata që i besojnë atij, nuk do 
të humbasin, por do të fitojnë jetën e përjetshme“ (Gjoni 
3,16). Ai e theksoi pasojën e mosbesimit me të gjitha 
konsekuencat e saj: „po të mos besoni se unë jam, ju do të 
vdisni në mëkatet tuaja“ (Gjoni 8,24).  

„Kështu besimi vjen nga predikimi, por predikimi ama, nga fjala 
e Krishtit.“ Rom. 10,17

ku bazohet Shpëtimi, çlirimi?
Jezu Krishti është autori i shpëtimit, i çlirimit të përjetshëm: 
„dhe, si u bë i përkryer, u bë vepronjësi i shpëtimit të 
amshuar për të gjithë ata që i binden“ (Hebr. 5,9). Ai është 
i vetmi ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriut (1. Timot 
2,5). Tek Vep e Apost 4,12 dëshmohet: „Dhe në asnjë 
tjetër [veçse Jezu Krishtit] nuk ka shpëtim, sepse nuk ka 
asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe 
me anë të të cilit duhet të shpëtohemi.“ Jezu Krishti është 
Shpëtimtari i dërguar prej Zotit, çlirimtari, i cili doli fitimtar 
mbi mëkatin. Tek ai gjen njeriu shërim për ato dëmtime 
që shkakton mëkati: sakrifica, të cilën Jezusi e pagoi me 
kryqëzim, e mundësoi çlirimin nga mëkati dhe hoqi atë 
ndarje që na mbante larg zotit.  

„Ndërmjetës“: Jezu Krishti është nga njëra anë „ndërmjetës“ në 
kuptimin e ndërmjetësuesit ndërmjet Zotit dhe njerëzve. Kjo 
do të thotë që ai i përfaqëson njerëzit përpara Zotit dhe zotin 
para njerëzve. Ai është një avokat i njeriut përpara Zotit dhe 

iu bën të ditur njerëzve vullnetin e Perëndisë. Nga ana tjetër ai 
është „ndërmjetës“ i rrugës së shpëtimit; ai të kthen përsëri drejt 
bashkimit me Zotin. „Në fakt një është perëndia dhe një i vetëm 
është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus 
njeri, i cili e dha veten si çmim për të gjithë, për dëshmimin në 
kohën e caktuar …“ 1. Timoteu 2,5.6

Si mund të fitohet sot ky Shpëtim, ky çlirim?
Askush nuk mund ta fitojë atë vetë. Këtë Shpëtim njeriu 
mund ta fitojë nëse beson në Jezusin, duke lënë mbi vete 
të ndodhin ato që vetë Jezu Krishti ka dhënë për të fituar 
Shpëtimin: e pikërisht shenjtërimet dhe fjalën e Perëndisë.

Çfarë Shpëtimi, çlirimi do të përjetojë bashkësia 
nuse, kur krishti të vijë?
Bashkësia nuse, që me ardhjen e Krishtit dhe nëpërmjet 
Martesës në Qiell, do të fitojë bashkimin e përhershëm me 
Perëndinë.

kur quhet i plotësuar ky plan i Zotit për shpëtim e 
çlirim?
Sipas Shkrimit të Shenjtë, ky plan quhet i kompletuar me 
Krijimin e ri.

Çfarë do të thotë zgjedhje, përzgjedhje nga 
perspektiva e Ungjillit?
Sipas Ungjillit, përzgjedhja është një dhuratë e dashurisë 
së Perëndisë. Njeriu e ka mundësinë për të vendosur me 
vullnet të lire për ta pranuar apo refuzuar atë. Përzgjedhje 
nëpërmjet Zotit nuk do të thotë se është parashikuar që më 
parë se si do të veprojë njeriu.

ku të çon pranimi i zgjedhjes?
Zoti i zgjedh njerëzit për shpëtimin, çlirimin e tyre, por 
edhe për atë të të tjerëve. Kur zoti të zgjedh ty, kjo është 
e lidhur me detyra, me përgjegjësi. Pranimi i zgjedhjes në 
besim do të thotë, të ndjekësh me konsekuencë autorin e 
kësaj përzgjedhjeje, Jezu Krishtin, pra ta jetosh jetën tënde 
sipas Ungjillit. Kjo gjë tërheq bekimin e Zotit drejt teje. 
Përzgjedhja ka efekt deri në të ardhmen: Kur Jezu Krishti 
të ngrejë Mbretërinë e mijëvjeçarit të Paqes, priftërinjtë 
mbretërorë do t’i shpallin të gjithë njerëzve lajmin e gëzuar 
të shpëtimit, të çlirimit në Krishtin. Të përzgjedhur janë 
ata, të cilët kanë pjesë në Ringjalljen e Parë.

Kryeartikull
Publikues: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 8051 Zürich/Schweiz
Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Triforum A, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg/Deutschland
Editor: Peter Johanning
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Urdhëresat e Perëndisë 
Përse shërbejnë urdhëresat e Perëndisë?
Perëndia u ka dhënë njerëzve urdhëresa. Në ato, ai shpall 
vullnetin e tij në të mirë të njerëzve. Tek urdhëresat 
shprehet mënyra se si njeriu duhet ta krijojë mardhënien e 
tij me Perëndinë. Përveç kësaj urdhëresat janë baza për një 
marëdhënie të mirë midis njerëzve.

Me cilën pikëpamje duhet t’i ndjekë njeriu urdëresat 
e Perëndisë?
Ai që në besim e njeh Perëndinë si të plotëfuqishmin, të 
gjithëditurin dhe të dashurin, pyet për vullnetin e tij dhe 
përpiqet t’i orientojë mendimet dhe veprimet e tij sipas 
vullnetit të Perëndisë, pra edhe sipas urdhëresave të tija. Me 
njohurinë se Perëndia, ua ka dhënë njerëzve urdhëresat nga 
dashuria që ka për ta, urdhëresat përmbushen jo nga frika e 
ndëshkimit, por nga dashuria për Perëndinë.

Cila është urdhëresa më e rëndësishme?
Pyetjes për „urdhrin më të rëndësishëm të ligjit“ Jezusi i 
përgjigjet me dy citate nga ligji i Moisiut: „Duaje Zotin, 
Perëndinë tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me 
gjithë mëndje. Ky është urdhri më i lartë dhe më i madh. Por 
edhe tjetri është po aq i rëndësishëm: Duaje të afërmin tënd 
si vetveten. Në këto dy urdhërime plotësohet ajo që kërkon 
Perëndia në Ligj dhe në librat e Profetëve “ (Mateu 22,36-40). 
Urdhri të duash Perëndinë dhe tjetrin quhet ndryshe edhe 
„urdhri i dyfishtë i dashurisë“.

Pse na bën thirrje urdhri i dashurisë ndaj tjetrit?
Urdhri kërkon që të gjithë njerëzit që na rrethojnë t‘i presim 
me dashamirësi. Ai i vendos kufij të qartë egoizmit. Në 
shëmbëlltyrën e Samaritanit shpirtmirë (Luka 10,25-37) 
Jezusi konkretizoi se dashuria ndaj tjetrit do të thotë të jesh 
i mëshirshëm dhe të veprosh në po të njëjtën mënyrë. Me sa 

vendosshmëri e thoshte Jezusi këtë, del nga kërkesa e tij për 
të dashur edhe vetë armikun.  

„Ju, gjithashtu, e dini se thuhet: “Duaje të afërmin tend” (Levitiku 
19,18) dhe urreje armikun tënd. Por unë po ju them: Duajini 
armiqtë tuaj, lutjuni Perëndisë për ata që ju përndjekin. Kështu 
do të vërtetohet që jeni fëmijët e Atit tuaj qiellor.“ Mateu 5,43-45

kush është „i afërmi“?
Te shëmbulli i Samaritanit shpirtmirë tregohet: I afërmi është 
ai, i cili së pari ka nevojë për ndihmë. Nga ana tjetër, i afërmi 
është ai, i cili ndihmon. Pra i afërmi mund të jetë çdo njeri, 
me të cilin futemi në një marrëdhënie.

Si duhet të tregohet dashuria ndaj të afërmit në 
bashkësi?
Atë çfarë Jezusi u mësoi apostujve të tij vlen po ashtu edhe 
për bashkësinë: „Po ju jap tani një urdhërim të ri, urdhërimin 
e dashurisë. Ju duhet ta doni njëri-tjetrin siç ju desha unë ju. 
Në qoftë se e doni njëri-tjetrin, do të dihet se jeni nxënësit e 
mi“ (Gjoni 13,34.35). Kjo kërkesë ndaj nxënësve e tejkalon 
edhe „Rregullin e artë“ (atë çfarë nuk do që të ta bëjnë ty, 
mos ua bëj të tjerëve). Urdhëresa e dashurisë ndaj tjetrit, t’i 
qëndrosh pranë njerëzve që të rrethojnë dhe të ndihmosh në 
gjëndje të vështirë, duhet të tregohet veçanërisht në bashkësi: 
„Derisa të kemi kohë, t’i bëjmë mirë gjithkujt, veçanërisht 
atyre që janë vëllezër në fe“ (Galatasve 6,10). Të gjithë ata që 
i përkasin bashkësisë kanë për detyrë ta trajtojnë njëri-tjetrin 
me keqardhje të përzemërt, mirësi, përulësi, zemërbutësi 
dhe durim.

Cilat janë dhjetë urdhëresat?
Urdhëresa e parë: „Unë jam Zoti, Perëndia yt! Përveç meje 
nuk ka për ty perëndi të tjera.“ 
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Urdhëresa e dytë: „Mos e përdor keq emrin e Zotit, Perëndisë 
tënd, sepse Zoti do ta ndëshkojë këdo që bën kështu.“
Urdhëresa e tretë: „Mos harro ditën e pushimit! Ruaje të lirë 
siç të ka urdhëruar Zoti, Perëndia yt.“ 
Urdhëresa e katërt: „Ndero atin dhe nënën! Kështu të ka 
urdhëruar Zoti, Perëndia yt; nëse vepron kështu, do të jetosh 
për shumë kohë dhe do të të shkojë mbarë në tokën që të jep 
Zoti, Perëndia yt.“
Urdhëresa e pestë: „Mos bëj vrasje.“ 
Urdhëresa e gjashtë: „Mos bëj tradhti bashkëshortore.“
Urdhëresa e shtatë: „Mos ia vidh asnjërit lirinë e tij e as 
pronën e tij.“
Urdhëresa e tetë: „Mos bëj dëshmi të rreme kundër të afërmit 
tënd.“
Urdhëresa e nëntë: „Mos kërko të bësh për vete gruan e 
tjetrit!“
Urdhëresa e dhjetë: „Mos shiko me lakmi atë që i takon 
tjetrit, as shtëpinë e tij, as fëmijët e tij, as bagëtinë e tij, as 
gomarin e tij e as ndonjë gjë tjetër që i takon atij.“

Emërtimi „Dhjetë urdhëresat“ ose më mirë „Dekalog“ e ka 
prejardhjen nga formulimi biblik ,,Dhjetë fjalë“ (greqisht„deka 
logoi“) tek Eksodi 34,28 dhe ligji i Përtërirë 10,4. Bibla, e përcakton 
në dhjetë numrin e urdhëresave, megjithatë nuk i numëron ato. 
Kurse mënyra e numërimit e përdorur nga Kisha Apostolike e Re, 
daton nga një traditë e shekullit të katërt pas Krishtit.

Si duhen parë urdhëresat e Perëndisë në lidhje me 
ligjet e shtetit?
Urdhërimet e Perëndisë qëndrojnë mbi ligjet e shtetit. Vetëm 
vullneti i Perëndisë përcakton nëse ligjet e tij po merren 
nëpër këmbë (nuk po respektohen) dhe jo ligjvënësi.

Çdo të thotë mosrespektim i urdhëresave të 
Perëndisë?
Çdo shkelje e urdhërimeve të Perëndisë është mëkat. Mëkati 
e bën njeriun para Perëndisë fajtor. Përmasat e fajit të lindur 
prej mëkatit mund të jenë të ndryshme. Vetëm Perëndia 
përcakton se sa i madh është faji. Në raste të veçanta mund 
të ndodhë që prej mëkatit të mos dalë asnjë faj kundrejt 
Perëndisë.

Si mund të plotësohet i gjithë ligji?
Të duash Perëndinë dhe të afërmin në mënyrë të përkryer, do 
të thoshte të përmbushësh të gjithë ligjin (Romakët 13,8.10). 
Kjo qe e mundur vetëm për Jezu Krishtin.

Cila është urdhëresa e parë?
„Unë jam Zoti, Perëndia yt! Përveç meje nuk ka për ty 
perëndi të tjera.“

Çfarë do të thotë urdhëresa e parë për ne sot?
Urdhëresa e parë kërkon nga ne ta nderojmë Perëndinë 
nga dashuria që kemi për të. Nderimi i Perëndisë realizohet 
me admirim, bindje dhe druajtje ndaj tij. Ajo nuk është 
një shprehje e frikës por e nënshtrimit, e dashurisë dhe e 
besimit ndaj tij. Vlen ta pranojmë Perëndinë ashtu siç ai iu 
shfaq botës: Në Jezu Krisht (Gjoni 14,9). Eshtë një shkelje 
kundrejt ligjit ta bësh veten Zot, në pushtet, në nder, në të 
holla, në idhull ose edhe vetë veten, ku çdo gjë tjetër duhet 
të të nënshtrohet. Po ashtu është shkelje kundrejt urdhëresës 
së parë të përfytyrosh Perëndinë të ndikuar nga dëshirat ose 
pikëpamjet vetjake. Në po të njëjtën mënyrë kryen shkelje 
kur në statuja, pemë, dukuri natyrore, etj. shikon Perëndinë. 
Veprimet kundër urdhëresës së parë janë: satanizmi, hedhja 
e falleve, magjia, shtrigëria, pyetja e shpirtrave ose thirrja e 
shpirtrave.

Koncepti „magji“ vjen nga greqishtja dhe e përkthyer do të thotë 
„marifet, truk“, „mashtrim optik“. Magjisë i përket ideja të kesh 
mundësi të ndikosh ose të sundosh njerëzit, kafshët, po ashtu edhe 
ngjarjet dhe sendet me anë të veprimeve të caktuara (rituale) ose 
me anë të fjalëve (formulave magjike). Shpesh herë magjinë e 
lidhin ngushtë me të keqen.

Falltarët janë njerëz, të cilët janë të bindur se mund të shohin të 
ardhmen ose më mirë të themi parashikojnë të ardhmen. Ata i 
hasin parashikimet e tyre me anë të shenjave misterioze, të cilat 
i interpretojnë në përputhje me to. Në kohën e Lidhjes së Vjetër 
parashikimi ishte një praktikë e zakonshme në oborret mbretërore, 
megjithatë në popullin e Izraelit ishte e ndaluar rreptësisht.

Thirrja e shpirtrave është një formë e veçantë e hedhjes së fallit: 
njeriu përpiqet të marrë kontakt me të vdekurin, me qëllim që ta 
pyesi për gjërat që do të ndodhin në të ardhmen; 1. Samuelit 28,3 e 
në vazhdim. „Lavdi i qoftë vetëm Perëndisë tonë!“ Ligji i Përtërirë 
32,3

Cila është urdhëresa e dytë?
„Mos e përdor keq emrin e Zotit, Perëndisë tënd, sepse Zoti 
do ta ndëshkojë këdo që bën kështu.“

Çfarë do të thotë urdhëresa e dytë për ne sot?
Ne duhet ta mbajmë të shenjtë çdo gjë që ka lidhje me 
Perëndinë dhe me emrin e tij. Kjo vlen për mendimet, të 
folurin dhe mënyrën e jetesës tonë. Si të Krishterë, jemi 
përkundrejt emrit të Zotit Jezu Krisht veçanërisht të detyruar. 
Si fëmijë të Perëndisë, të cilët mbajnë emrin e Atit dhe Birit 
kemi një përgjegjësi të madhe për të mbajtur të shenjtë emrin 
e Perëndisë.
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Dhe Darka e Shenjtë fes-
tohet kudo 

Ata kanë humbur gjithçka: sendet, pasurinë, vëndlindjen, shumë prej tyre edhe njerëzit 
e tyre të dashur. Në mbarë botën jetojnë në arrati më shumë se 50 milionë njerëz. 
Community hedh një vështrim në kampin e refugjatëve të Afrikës Lindore – dhe mëson 
prej njerëzve, të cilët edhe pse me vështirësi e jetojnë besimin e tyre.

Janë qytete të tëra, – zakonisht vetëm me çadra dhe 
barake – disa prej të cilave shtrihen 50 kilometra katrorë 
mbi rrafshinën e Kenias, Tansanisë dhe Ugandës. Sipas të 
dhënave të Shteteve të Bashkuara në këto qytete jetojnë 
rreth 1,5 milion refugjatë. Ata vijnë nga vënde si Etiopia, 
Xhibuti, Eritrea, Ruanda, Somalia, nga Sudani dhe 
Republika Demokratike e Kongos. Konfliktet e armatosura 
midis grupeve të popullsisë, uria ose luftrat civile politike i 
kanë larguar njerëzit nga vëndlindja e tyre.

As 70 gram bukë misri në ditë 
Kakuma, Katumba, Kyaka, Kyangwali, Nakivale, Nyarugusu 
ose edhe Dadab, më i madhi në botë, kështu quhen disa 

prej prej kampeve të refugjatëve. Edhe pse shumë prej 
organizatave humanitare janë atje aktivë: mjerimi është i 
madh. Kështu tregojnë bashkëbesimtarët apostolikë. Me 
kërkesë të nac.today, apostul David Mwaniki ka folur me 
njerëzit në terren. „Uria“ është fjala, të cilën i bie ta dëgjojë 
më shpesh: vende-vende, duhet ta kalojnë muajin deri në 
pesë persona me një racion 10 kg posho, një qull misri – as 
70 gram për kokë në ditë.

Kampet janë të tejmbushura, ka mungesa të pajisjeve 
sanitare. Për këtë arsye përhapen vazhdimisht sëmundje. 
Përveç kësaj është përhapur malaria si dhe anemia dhe 
infeksionet e rrugës së frymarrjes. Shumë njerëz janë të 
traumatizuar, vuajnë nga ankthi – shenja, të cilat ua kanë 
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Dadab/Kenia, kampi më i madh i refugjatëve në botë: këtu jetojnë 350.000 refugjatë 
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lënë përjetimet e tmerrshme të vëndlindjes: tortura, vrasje, 
përdhunime. Dhe mbi të gjitha këto, në kamp ka mungesë 
mjekësore: shumë pak mjekë, shumë pak ilaçe, shumë pak 
spitale ushtarake.

Shërbesë fetare nën një pemë
Gjithësesi: edhe në këto kushte besimi jeton. Apostuli i 
distriktit Joseph Opemba Ekhuya numëron 15 bashkësi në 
kampet e zonës së tij të punës, gjashtë prej të cilave janë në 
Nyarugusu Refugee Camp në veriperëndim të Tansanisë. 
Shërbesat fetare mbahen rregullisht, madje në disa vende 
jo vetëm të dielave por edhe të mërkurave. Darka e Shenjtë 
festohet kudo

Mobilimi është shumë larg asaj çfarë bashkëbesimtarët 
diku tjetër e shohin si minimum. Bibla? Më së shumti, një 
në bashkësi. Libra këngësh? I ka pakica. Altar? Në rastin më 
të mirë, një tavolinë. Ndërtesë kishe? Në Nakivale shërbesa 
fetare mbahet nën një pemë, bashkësia qëndron nën hijen 
e një mushamaje kampingu. Në Kyaka kanë organizuar 
disa shtylla për kornizë dhe nga administrata e kishës kanë 
marrë një çati llamarine. Dhe në Nyarugusu ka sidoqoftë 
ndërtesa me tulla e çati bari.  

Kujdes shpirtëror jo vetëm për 
anëtarët e kishës 
Motrat e vëllezërit mund ta dëshmojnë besimin e tyre në 
pothuajse të gjitha kampet. Vetëm në Dadab – kampin 
më të madh në botë të refugjatëve– nuk është kështu: 
Shumica e banorëve përkrahin muslimanët somalezë, 
shumë prej të cilëve mbajnë një qëndrim armiqësor ndaj 

1-2| Motra e vëllezër të bashkësisë Kyaka II gjatë ndërtimit të kishës së tyre 
3 | Fëmijët e bashkësisë Kyaka II. “Ndihmojini jetimët, vejushat dhe vejanët.  
 Sepse këtu ka kaq shumë prej tyre“, kështu është apeli nga Kyaka.

krishtërimit. Bashkësia atje nuk është në kamp, por afër 
në një zonë sigurie. Vizitorët e shërbesës fetare janë vetëm 
bashkëpunëtorë të administratës së kampit dhe tregtarë.

Në kampet e tjera barinjtë, evangjelistët, priftërinjtë dhe 
diakonët mund të lëvizin lirisht dhe mund të bëjnë vizita 
për kujdes shpirtëror në çadra dhe shtëpi të anëtarëve të 
bashkësisë. Në Nyarugusu atyre ju kërkohet ndonjëherë 
të mbajnë shërbesa fetare edhe për njerëz, të cilët nuk i 
përkasin kishës Apostolike të Re.

Mirënjohje dhe gëzim në vështirësi 
Besimi jep forcë: „Vëllezërit dhe motrat, pa marrë parasysh 
traumatizimin e tyre, i janë mirënjohës Perëndisë dhe 
përjetojnë gëzim në Krisht“, thuhet nga ky kamp në 
veriperëndim të Tanzanisë. Dhe këtë dinë ta shprehin atje, 
kryesisht refugjatët kongolezë me „korre të mëdha e të 
mira“.  

Megjithatë refugjatët kanë – përtej shpresës për t’ju 
shmangur vështirësive të jetës së përditshme – edhe dëshirën 
për motrat e vëllezërit në të gjithë botën: „Ndihmojini 
jetimët, vejushat dhe vejanët. Sepse këtu ka kaq shumë 
prej tyre“, kështu është apeli nga Kyaka. Dhe duke folur në 
emër të të gjthë të tjerëve në Kakuma luten: „Lutuni fort për 
paqe, në mënyrë që refugjatët të kenë mundësi të kthehen 
përsëri në shtëpi.“

1 2 3
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Kur pamjet e shërbesës 
fetare filluan të ecnin

Gjatë kohës që me miliona motra e vëllezër të besimit në mbarë botën ishin bashkuar 
për shërbesën fetare të Pentakostit, kisha Apostolike e Re festonte një jubile: që prej 25 
vjetësh misioni shfaqet në të gjithë botën nëpërmjet satelitit në mënyrë audiovizive.  

Duket kaq e natyrshme – të ulesh në bashkësi dhe të përjetosh 
shërbesën fetare të apostulit kryesor në ekran kinemaje ose 
ekran televiziv. Por mbrapa kulisave përpjekjet teknike 
janë madhështore: njëmbëdhjetë satelitë, dhjetë stacione 
terreni, kabëll me fibra optik, internet dhe në disa pjesë të 
Afrikës rruga e sinjalit të televizorit me antenë përfshin nga 
kamerat në Zambi deri te pjesëmarrësit e shërbesës fetare, 
rreth 100 vende në pesë kontinente.

Historiku: i zërit dhe i figurës
Dikur ishte krejtësisht ndryshe: edhe sot shumëkush e ka 
përpara syve mbulesën e thurur me stil hoje bletësh të 
altoparlantit, prej të cilit kumbonte zëri i shërbesës fetare 
nëpërmjet transmetimit me telefon. Që nga 1949 është 
rregullisht kështu – deri më 1983, kur apostuli kryesor Hans 
Urwyler kthehet përsëri nga Amerika e Veriut dhe tregon i 
entuziazmuar për transmetimin e parë atje me video.  

Kjo i dha një shtysë shtëpisë botuese “Bischof ” t’i mësonte 
imaxheve ecjen, meqë deri në atë kohë i botonte shërbesat 
fetare vetëm te revista “Familja jonë”. Regjistrimet e para të 
një ndërtimi të vogël transmetimi arrijnë në fillim vetëm 
distanca të shkurtra – si më dhjetor 1983 te premiera në 
Saarbrücken nga dhomat ngjitur të sallës - Saarland. Teknika 
përhapet kudo, sidomos në Gjermaninë jugperëndimore.

Hapi tjetër: Nga qyteti në rajon

Meqë çdo gjë shkon mirë dhe interesi rritet, teknika duhet 
të bëhet më e lëvizshme. Kështu u bë edhe automjeti i 
transmetimit – kryesisht me ndërtim vetjak. Më 1985, 
qëndra e lëvizshme e regjisë, përjeton shërbimin e saj të 
parë në Waldshut dhe është që nga tani, në rrugë e sipër në 
të gjithë Evropën perëndimore. Krahas zonës së shërbimit 
duhet të zmadhohet edhe rrethi i valëve marrëse. Apostuli 
kryesor Urwyler e vendosi këtë synim pas dy vjetësh.

1| Automobili i transmetimit i brezit të katërt përpara 
shtëpisë botuese Bischoff në Frankfurt/Gjermani  
 
2| Automobili i transmetimit i brezit të dytë gjatë rrugës 
së kthimit nga Vjena/Austri (1990) 
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3| Në studion EJT-TV apostulli kryesor Wilhelm Leber u 
përgjigjet pyetjeve  
 
4| Gjatë shërbesës fetare të Pentakostit 2015 motrat e 
vëllezërit përkthejnë në 25 gjyhë të ndryshme 

Një hap i parë i vogël është shërbesa e Pentakostit më 1988 
në Fellbach, ku apostuli pasardhës Richard Fehr nis punën 
e tij si apostul kryesor. Krahas 800 bashkësive me dëgjim 
zëri, janë të paktën disa vëndqëndrime në këtë zonë të 
lidhura me video.

U arrit: me satelitit në të gjithë botën
Hapi i madh i transmetimit ndërkombëtar, ashtu siç e 
njeh kisha sot afërsisht, erdhi më 1990 – me dëshirën 
e qartë të drejtuesit të ri të kishës: Më shumë se 270.000 
motra e vëllezër të besimit shohin në 17 vënde të Evropës 
transmetimin me video të shërbesës fetare të Pentakostit 
nga Vjena.

Sepse për këtë duhej jo vetëm të çmontohej automjeti i 
transmetimit. Vlente poashtu – në më pak se një vit – të 
nxirrnim nga toka një rrjet komplet të ri: të testonim 
aparaturat e përshtatshme, të zgjidhnim e të gjenim, 
antena, rrjet dhe instalim resiveri, të shkollonim ndihmës 
vullnetarë direkt nga vëndi dhe të gjitha këto për rreth 830 
bashkësi. E megjithatë: premiera funksionoi.

Transmetim - Pushim me shoqërim 
korri

Jo gjithmonë shkonte pa vështirësi: më 1996 afërsisht, në 
shërbesën fetare të Pentakostit në Nairobi të Kenias, një 
tjetër transmetues ndërhyri në fakt në kanalin e rezervuar 
satelitor dhe transmetimi u ndërpre në mes të Darkës së 
Shenjtë. Ose gjatë një transmetimi nga Zofingen, kur lidhja 

humbi përkohësisht dhe korri duhet të këndonte enkas një 
këngë, derisa gjatë strofës së tretë sateliti u lirua përsëri.  

Që nga ajo kohë është punuar shumë nga ana teknike, si 
përshembull kalimi në transmetimin dixhital – dhe aparate 
marrjeje (1997), pjesëmarrje në transmetim plotësues me 
internet (2007) dhe kalimi në Full HD-Kameras (2014). 
Me organizimet e mëdha u bënë pjesë edhe vënde të tjera 
përkushtimi: mbi të gjitha në Ditën Evropiane të rinisë 
2009 me interpretime drejtpërsëdrejti të ngarjeve të veçanta 
që ishin dhe një program televiziv, po ashtu në Ditën 
ndërkombëtare të kishës 2014, me projektime të mëdha në 
ekran dhe regjistrime DVD-je.

Ndihmës vullnetarë në shërbim të 
vazhdueshëm 
I detyrohemi shumë mbledhjes së bashkësisë në mbarë 
botën, jo vetëm për teknikën por në rradhë të parë 
për bashkëpunimin e shumë njerëzve: pa harruar këtu 
ndihmësat vullnetarë, të cilët që nga transmetimet e para 
kanë vënë në dispozicion orë të pafundme të kohës së 
tyre të lirë në shërbim të kishës. Qoftë për kameramanë, 
asistentë, teknikë dhe përkthyes në vënd ose nga qëndra e 
transmetimit të Frankfurtit, për çmontim dhe rindërtim 
të rrjetit dhe të makinës transmetuese, qoftë për roje nate 
për makinat e shtrenjta ose për shërbim me resiverin dhe 
aparatin televiziv në bashkësi. 
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Biznesi i tyre është 
Shërbimi në kishë

Një qytet i tërë nuk është në dispozicion të Kishës Apostolike të Re si kishë qëndrore 
– porse një njësi kompakte shërbimi. community ju ofron pamje të detyrave dhe 
departamenteve. 

Përse është i nevojshëm vallë një instrument i tillë? Përgjigjja 
është e qartë: për të mbështetur apostulin kryesor. Pasi ai, 
krahas detyrave drejtuese shpirtërore është përgjegjës edhe 
për çeshtjet organizative të kishës internacionale.

Për më tepër Apostuli kryesor bashkëpunon ngushtë me 
apostujt e distrikteve dhe me apostujt e të gjithë botës. Nga 
ana tjetër ai i shërben të gjashtë grupeve të shërbimit në 
Zyrih/Zvicër dhe Frankfurt/Gjermani. Puna koordinuese 
ditore është në dorën e Administratorit, drejtuesit të 
gjithë shërbimeve. Duke qenë anëtar i një Këshilli ai është 
përgjegjës përveç kësaj edhe për të orientuar pronën e 
Kishës, Shtëpinë Botuese Bischoff.

Shërbimet e sekretariatit punojnë drejtpërdrejt me 
apostulin kryesor. Ato kujdesen për korespondencën 
p.sh. me apostujt e distrikteve dhe apostujve – kryesisht 
në gjermanisht, anglisht dhe frëngjisht. Përveç kësaj ata 
organizojnë për të shërbimet jashtë shteti dhe përgatisin 
punën para dhe pas takimeve me apostujt e distrikteve.

Grupet teologjike të shërbimeve këshillojnë drejtuesit 
e kishës në çështjet shkencore si dhe sjellin njohuritë e 
tyre në grupet e ndryshme të punës. Kështu shoqërohet 
p.sh. krijimi i Katekizmit, të materialeve mësimdhënëse 
për fëmijët, për të rinjtë dhe të rriturit si dhe Mendimet 
Udhëzuese. Ato janë botimi, shkrimi mujor për vëllezërit 
e administratës të kishës apostolike të re, duke përbërë 
bazën, themelin e shërbesave fetare në të gjithe botën.

Një fushë tjetër të ngjashme me këtë përbëjnë edhe 
shërbimet e projektit dhe produktit – megjithatë shumë më 
pak në përmbajtje e shumë më tepër nga ana organizative. 
Këtu bashkohet puna sëbashku ndërmjet drejtimit të 
kishës nga njëra anë si dhe grupeve të punës nga ana tjetër. 
Departamenti dokumenton punën e grupeve dhe përgatit 
rezultatet për marrjen e vendimeve nga organet qeverisëse 
si dhe kujdeset që, të jenë në dispozicion produkte të 
përshtatshme në mbarë botën.

Me çështjet e parave dhe çështjet ligjore merret grupi i 
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lart majtas: Erich Senn, Administrator i gjashtë njësive të shërbimit 
lart djathtas: punonjës i shërbimeve në fushën e Finanzës dhe raportimit të shërbimeve si dhe shërbimeve në sekretariat 
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shërbimeve si Financa dhe Raportimi. Këtu përfshihet edhe 
koordinimi i flukseve financiare ndërmjet zonave kishtare 
të mbarë botës: Rajone të forta financiarisht mbështesin ato 
zona që nuk janë të vetqëndrueshme. Duke pasë parasysh 
legjislacionin përkatës kombëtar dhe specifikimet e vetë 
kishës ndihmojnë vetë punonjësit që, zonat kishtare të 
arrijnë, të kenë bazën e domosdoshme ligjore.

Shpesh fillojnë transmetimin e shërbimeve audiovizuale: 
Detyra kryesore e tyre është, kryerja e transmetimeve me 
zë e figurë - në më të shumtën e rasteve e shërbesave fetare. 
Për këtë, grupi organizon Satelitët e duhur – ose kapacitetet 
e  Internetit, operon një automjet transmetimi, koordinon 
përkthyesit dhe kujdeset për rrjetin në Europë me rreth 
1600 stacione transmetuese.

Mbeten pa u përmendur edhe shërbimet e komunikimit: 
Nën drejtimin e zëdhënësit të kishës mblidhen këtu lajmet 
apostolike të reja nga e gjithë bota, ato vlerësohen dhe 
shpërndahen. Si rezultat i kësaj pune është ndër të tjera 
edhe oferta në Internet e kishës apostolike të re – si p.sh. 
nac.today.

Ekipi numëron deri tani 20 poste. Gjysma e tyre punojnë 
ndërkohë në Zyrih dhe gjysma tjetër në pronën e kishës, 
në Shtëpinë Botuese në Frankfurt – jo rrallë, por edhe në 
vende të tjera të ndryshme. Por shërbimi kishtar nuk është 
vetëm biznesi i saj: Si vëllezër administrate, zyrtarë ose 
ndihmës ata janë në shërbim të motrave dhe vëllezërve të 
besimit papagesë.

poshtë: Ndërtesa e administrates së Kishës në Zyrih/Zvicër;  
në këtë ndërtesë katër katëshe gjendet edhe qendra e 
konferencave dhe kongreseve (shiko para djathtas)

Gara në dy kontinente

Veshje sportive, fytyra të zymta, muzikë dramatike – 
Apostuli i distriktit Mark Woll nga Kanadaja (majtas) dhe 
Andrew Andersen nga Australia (djathtas) dolën me 
Video-Clipin e tyre (ngri një ton) Move-A-Thon 2015. Në 
këtë lojë të jashtëzakonshme miqësore bëhet fjalë për 
të mbledhur sa më shumë të jetë e mundur për qëllime 
bamirësie.

Në lojën e parë Move-A-Thon, në atë kohë një lojë vetëm 
kanadeze, u mblodhën sëbashku 214.725 Dollarë dhe 
u bënë 10.000 Kilometra në këmbë, me biçikletë dhe 
Kanu.  

Këto mjete financiare që mblidhen nga kjo lojë Move-A-
Thon 2015, u vjen në ndihmë njerëzve, të cilët humbasin 
shtëpinë, banesën e tyre– një eksperience që u ndodh 
çdo vit rreth 230.000 Kanadezëve. Kisha apostolike e 
re ndihmon në të gjithë vendin me dhurimin e një supe, 
strehime në nevojë dhe me iniciativa mjekësore. Në 
Australi ky donacion i fituar nga loja Move-A-Thon duhet 
të shërbejë si fondacion  ndihmës për punën e vetë 
kishës. „Shumë motra e vëllezër dëshërojnë, që kisha 
të ketë një fond ndihmës për të prekurit nga katastrofat 
natyrore “, shpjegon apostuli i distriktit Andersen.  

Më 24 Tetor do të fillojmë me Move-A-Thon në Australi, 
atëhere kur fillon edhe pranvera. Në gjysmën tjetër të 
rruzullit Kanadezët kanë përfunduar Walk-A-Thon e tyre 
që më 6 Qershor. Ec, ec, ec! A do të dale më me sukses 
Move-A-Thon në hemisferën Veriore apo Jugore do të 
duket në Vjeshtë. Por se çfarë do të ndohë me apostulin 
e distriktit që do të humbasë garën, është vendosur 
tashmë: Ai do të mbajë veshur gjatë gjithë javës fanellën, 
bluzën e fituesit.
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Pasqyra
04.10.2015 Strasburg (Francë)
11.10.2015 Johanisburg (Afrika e Jugut)
18.10.2015 Zofingen (Zvicër)
24.10.2015 Mondevideo (Uruguaj)
25.10.2015 Buenos Aires (Argjentina)
28.10.2015 Rio de Janeiro (Brazil)
01.11.2015 Fortaleza (Brazil)
15.11.2015 Zwickau (Gjermani)
22.11.2015 Phnom Penh (Kamboxhia)
28.11.2015 Roma (Itali)
29.11.2015 Milano-Centro (Itali)
06.12.2015 Güstrow (Gjermani)
13.12.2015 Eisleben South (Afrika e Jugut)
20.12.2015 Astana (Kazakisstan)
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