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Të dashur vëllezër e motra besimtarë,

çfarëdo që të na rezervojë Viti i Ri, ne fokusohemi me 
besim në ditën e ardhjes së Zotit!

Ne besojmë fort: Krishti vjen për të marrë pranë vetes 
bashkësinë e tij nuse. Motoja jonë për vitin 2022 është pra: 
"Së bashku në Krishtin".

Në këtë "së bashku" unë shoh katër shkallë:
	■ Bashkimi me trininë e Zotit 
	■ Bashkimi në shërbesën fetare
	■ Të jetuarit së bashku në bashkësi
	■ Bashkësia e të gjallëve dhe të vdekurve 

Çfarë do të thotë kjo shoqëri, ky bashkim me trininë e 
Perëndinë? Jeta hyjnore është jeta në bashkësi. Trinia 
është një Perëndi e bashkimit të Atit, Birit dhe Frymës 
së Shenjtë. Dhe ky Zot e thërret njeriun në bashkësi me 
vetveten. Kushdo që mbart jetën hyjnore e dëshiron shumë 
bashkimin me Zotin dhe me popullin e tij.

Ne e përjetojmë këtë shoqërim apo bashkim në shërbesën 
fetare. Në shërbesë, Jezu Krishti na jep fjalën e tij, hirin e tij, 
trupin dhe gjakun e tij. Ne kemi shoqëri me ata që ndjekin 
të njëjtin qëllim dhe ecin në të njëjtën rrugë.

Të jetuarit së bashku në bashkësi na përgatit ne për kthimin 
e Zotit. Sepse këtu ne rritemi së bashku për t'u bërë 
bashkësia nuse dhe mësojmë të kapërcejmë gjithshka që na 
ndan nga Zoti. Të jetosh së bashku në Krishtin do të thotë: 
Përpiqu t'i japësh të afërmit tënd dhe gjithashtu të marrësh 
prej tij.

Ajo që mbetet është bashkësia e të gjallëve dhe të vdekurve. 
Bashkimi në Krishtin është më i fortë se vdekja. Të gjallët 
dhe të vdekurit përgatiten së bashku për ardhjen e dytë të 
Krishtit nëpërmjet fjalës dhe shenjtërimit. Atëherë i gjalli 
dhe i vdekuri do të jenë me të përgjithmonë bashkë.

Ky është qëllimi ynë dhe ne po punojmë së bashku së 
bashku për të shkuar drejt tij. Të jini të sigurt: Zoti është 
me të tijët. Dhe apostujt luten për ju.

Ju uroj të gjithëve një Vit të bekuar 2022, i cili do të na çojë 
më tej drejt qëllimit tonë - së bashku në Krishtin.

Të fala të përzemërta, juaji 

 

 

Jean-Luc Schneider

Së bashku
në Krishtin
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Në çfarë mënyre,  
si pyet Zoti për ty 

Të dashur vëllezër dhe motra, më duhet të them se zemra 
ime është plot gëzim dhe mirënjohje. Eshtë hera e parë që 
nga marsi 2020 që munda të udhëtoj jashtë Evropës. Eshtë 
hera e parë që mund të përjetoj përsëri një shërbesë fetare 
në një grup kaq të madh dhe të shijoj një kor dhe orkestër 
kaq të madhe. Eshtë një gëzim i madh dhe një hir i madh. 
Ju e dini se na u desh të kalonim dhe po kalojmë kohë të 
vështira në mbarë botën. Dhe nëse virusi mund të ketë 
shkaktuar më pak probleme këtu në Tanzani sesa në vendet 
e tjera, e di mire që ju duhet të luftoni me shumë probleme 
dhe nevoja të tjera. Dhe sa herë që përballemi me kohë dhe 
rrethana kaq të vështira, i njëjti shpirt vjen me të njëjtën 
pyetje: “Ku është Zoti juaj? Pse nuk ndihmon? Pse nuk e 
ndalon që kjo të ndodhë me ju? Pse nuk ju ndihmoi por 

Dhe Perëndia Zot, 
thirri Adamin dhe i 

tha: Ku je?

Zan. 3,9
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E para shërbesë fetare që apostuli kryesor Jean-
Luc Schneider mundi të mbante jashtë Europës që 
nga fillimi i Pandemisë në Mars 2020, qe shërbesa 

në Dodoma (Tanzani) më 15 Gusht 2021
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lejoi të kaloni këto gjëra të tmerrshme? Ku është Perëndia 
juaj?” (krh. Psalmi 42,2). Ne e dimë përgjigjen: Zoti është 
këtu!

Zoti At, Krijuesi, punon ende. Ai kujdeset për Krijimin e 
tij, ai na siguron atë që na nevojitet për jetën tonë. Eshtë ai 
që na jep ajrin për të marrë frymë dhe ushqimin që hamë. 
Eshtë ai na jep gjithçka që na nevojitet për jetën tonë të 
përditshme.

Zoti Bir është këtu! Ai vdiq për ne në kryq, u ngjit tek Ati i 
tij Qiellor për të përgatitur një vend për ne. Tani ai është me 
Atin e tij si avokati ynë dhe lufton për ne (krh. 1 Gjonit 2,1).

Zoti Fryma e Shenjtë punon ende. 
Ai është në punë në kishë, duke na 
dhënë atje ngushëllim, forcë dhe hir. 
Ai është në punë në zemrat tona për 
të na udhëhequr dhe ngushëlluar. Në 
të vërtetë, ne e dimë se Zoti është këtu 
dhe punon për ne.

Por tani Zoti vjen tek ne dhe na bën 
pyetje. Ai thotë, “Ti e di ku jam tani, por ti ku je?” E dini 
historinë: Adami dhe Eva bënë një mëkat të madh dhe kur 
e kuptuan se kishin bërë diçka shumë të keqe, u turpëruan. 
Kështu ata u fshehën; ata nuk donin të shiheshin nga Zoti. 
Por Zoti i thirri dhe i pyeti: “Ku jeni?” Me këtë pyetje Zoti 
donte t’ua bënte të qartë: “Unë nuk po ju refuzoj. Unë do të 
kujdesem për ju edhe në të ardhmen. Ti ishe i pabindur dhe 
tani duhet të mbash pasojat e kësaj mosbindjeje, por unë 
ende të dua dhe dua të të ndihmoj."

Tani Zoti vjen tek ne dhe na bën këtë pyetje: "Ku je ti?" 
Sigurisht që Zoti nuk ka nevojë për një përgjigje për të 
ditur se ku jemi. Ai di gjithçka. Nëse ai e bën këtë pyetje, 
ai dëshiron të na ndihmojë. Ai dëshiron të na ndihmojë 
të shohim se ku jemi. Ai dëshiron të na ndihmojë të 
kontrollojmë gjendjen e shpirtit tonë në mënyrë që të 
mund të ndryshojmë atë që duhet ndryshuar.

Ndoshta disa ndihen si Adami dhe Eva dhe ndihen të 
turpëruar kur zbulojnë, "Oh, ne jemi kaq mëkatarë të 
mëdhenj." Ju mendoni se nuk do ta arrini kurrë qëllimin 
tuaj. Ju mendoni se nuk jeni të denjë për të qenë fëmijë të 
Perëndisë. Por pastaj Zoti vjen dhe thotë: “Ku je? Mos ki 
turp, mos ki frikë! Hajde, nuk të refuzoj, dua të të jap hirin 
tim. Mos ki frikë, mos hezito, eja tek unë! Të dua.” Kjo është 
pyetja e parë: “Ku je? Mos ki frikë! Hajde, jam gati të të fal."

Një pyetje tjetër që na bën Perëndia është: “Hej, ku je? 
Papritur je shumë larg meje? Ju lutemi kontrolloni shpirtin 

tuaj, kontrolloni zemrën tuaj! A e vëreni që dalëngadalë po 
largoheni nga unë? ”Ndoshta jemi pak të zhgënjyer sepse 
Zoti nuk iu përgjigj lutjeve tona. Ai nuk i plotësoi dëshirat 
tona, dhe tani ne po largohemi nga pak dhe gradualisht nga 
Zoti. Më pas na thotë: “Hej, ku je? Ti po largohesh. Mos 
harroni atë që bëra për ju!” Biri i Perëndisë nuk erdhi në 
tokë për të bërë mrekulli. Ai nuk duhej të vdiste në kryq për 
të shëruar të sëmurët. Ai erdhi për të shpëtuar shpirtin tuaj! 
Ai dëshiron t'ju çlirojë nga e keqja një herë e përgjithmonë; 
Qëllimi i tij është t'ju çojë në mbretërinë e tij, ku më në 
fund do të çliroheni nga e keqja. Ai pyet: “Çfarë po bën atje? 
Kthehu, dua të të çliroj nga e keqja një herë e përgjithmonë 
dhe të të çoj në lavdinë time."

Ne gjejmë një sërë pyetjesh në Bibël. 
Nëpërmjet profetit Elia, Perëndia e 
pyeti popullin e tij: “Sa gjatë çaloni 
nga të dyja anët? Nëse Zoti është 
Perëndia, ndiqeni atë” (1 Mbretërve 
18,21). Zoti na bën të njëjtën pyetje: 
“Pse heziton? Nëse beson në mua, 
nëse beson në Jezu Krishtin, atëherë 
ki besim tek unë! Jezusi tha: "Askush 

nuk mund t'u shërbejë dy zotërinjve" (Mateu 6,24). Njeriu 
duhet të zgjedhë. Dhe po, Zoti duhet t'i bëjë këto pyetje 
sepse ka raste kur ne në fakt hezitojmë pak.

Vëllezër, motra, ne një herë morëm një vendim që duam të 
ndjekim Krishtin dhe të braktisim të keqen, dhe duhet t'i 
përmbahemi asaj zgjedhjeje. Ne duam të heqim dorë nga 
mëkati dhe e keqja, të ecim në rrugën e Perëndisë dhe t'u 
bindemi urdhëresave të tij. Ne duam të shkojmë në rrugën 
e përuljes, e të qenurit të bindur, edhe pse rruga e mëkatit 
mund të duket më e thjeshtë dhe më e shkurtër për të marrë 
atë që duam. Ndonjëherë ne jemi në këtë situatë dhe Zoti 
dëshiron të na pyesë se në cilën anë jemi. Ndiqni rrugën 
e bindjes. E di - e përsëris me vetëdije të plotë - se rruga e 
mëkatit duket sikur është më e thjeshtë dhe më e shkurtër 
për të marrë atë që duam. Por duhet ta kemi të qartë se nuk 
mund t'u shërbejmë dy zotërinjve. Zoti dhe Mjeshtri ynë 
është Jezu Krishti dhe ne patjetër duhet të ndjekim rrugën 
e tij.

Një herë tjetër Perëndia i bëri një pyetje profetit Elia (krh. 
1 Mbretërve 19,9-18). Elia u fsheh në një shpellë. Perëndia 
iu afrua dhe e pyeti: "Çfarë po bën këtu, Elia?" Dhe Elia tha: 
"Kam punuar me zell për Zotin, Perëndinë e ushtrive; sepse 
izraelitët kanë braktisur besëlidhjen tuaj, kanë thyer altarët 
tuaj dhe kanë vrarë profetët tuaj me shpatë, dhe vetëm 
unë kam mbetur dhe ata kërkojnë të më marrin jetën” (1 
Mbretërve 19,9, 10). Por Perëndia u përgjigj pak a shumë 
kështu: “Elija, çfarë po bën këtu? Unë kam nevojë që ti të 

Tani Zoti vjen tek 
ne dhe na drejton 
pyetjen: "Ku jeni?"
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punosh për mua! Kthehu ne pune. Bëje punën tënde dhe do 
të shohesh që unë jam me ty. Unë do të bekoj."

Të dashur vëllezër dhe motra, kjo nuk vlen vetëm për 
vëllezërit e adnmin, por për të gjithë ne. Ne duam t'i 
shërbejmë Zotit, por ndonjëherë duket se nuk kemi sukses, 
se gjithçka është e kotë. Ne duam t'i shërbejmë Zotit, por 
nuk po shohim ndonjë rezultat të punës sonë. Ndonjëherë 
ndihemi sikur jemi të vetmit që bëjmë diçka dhe të gjithë 
të tjerët kanë hequr dorë. Atëherë edhe ne tundohemi të 
heqim dorë. Sot Zoti vjen dhe na pyet: “Hej, çfarë po bën 
këtu? Dil nga shpella jote, kam nevojë për ty, dua të më 
shërbesh!”.

Ose ndoshta tërhiqemi në një shpellë sepse jemi të zhgënjyer 
nga njerëzit e tjerë, vëllezërit dhe motrat tona. Atëherë ne 
duam të jemi vetëm dhe të mos kemi asnjë lidhje me këta 
njerëz. Atëherë Zoti na thërret: “Dil nga shpella jote! Cfare 
po ben ketu? Integrohu në bashkësinë e fëmijëve të Zotit! 
Unë jam me ju, jam me bashkësinë, jam në mesin e saj, 
ejani në bashkësi!”.

Jezusi bëri gjithashtu edhe pyetje të tjera. Dishepujt ishin 
në det me Zotin kur filloi një stuhi e madhe (Luka 8,22-
25). Ju e dini historinë dhe ju e dini se Jezusi fjeti. Ata 
filluan të bërtasin sepse ishin aq të frikësuar sa menduan 
se do të vdisnin. Jezusi i pyeti ata: “Ku është besimi juaj?” 

3876 motra e veëllezër e ndoqën live shërbesën fetare të apostulit kryesor

Të kemi besim te Perëndia 
dhe ta ndjekim pas atë – 
edhe pse nuk e kuptojmë, 

por vetëm për shkak të 
besimit tonë.
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Unë e di nga përvoja ime se nuk është aspak 
e lehtë. Ne duam gjithmonë shpjegime, duam 
që Zoti të na tregojë një zgjidhje. Kështu 
do të jetë edhe për mua në të ardhmen. Por 
Zoti nuk na thotë asgjë përveç: “Vetëm më 
beso!” Vëllezër dhe motra të mia të dashura, 
ky është besimi ynë. Ne besojmë në Zotin 
e Plotfuqishëm, Zotin e dashurisë, Zotin e 
mëshirës; dhe kur nuk kuptojmë absolutisht 
asgjë nga ajo që po ndodh, nuk e kemi idenë 
se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, nuk e 
kemi idenë se si do ta përballojmë situatën, 
ne i besojmë Zotit dhe e ndjekim atë - pa e 
kuptuar atë, vetëm për shkak të besimit tonë.

Një pyetje tjetër që ai u bëri dishepujve: Kur 
dishepujt ishin rrugës dhe mbasi u kthyen në Kapernaum, 
Jezusi i pyeti ata: “Çfarë diskutuat gjatë rrugës?” (Marku 
9,33). Dishepujt u turpëruan nga kjo pyetje. U vunë në 
siklet sepse kishin debatuar, se kush ishte më i madhi prej 
tyre. Me siguri Jezusi e dinte përgjigjen dhe nuk duhej ta 
bënte fare pyetjen. Por ai donte që ata të kuptonin se kjo 
nuk ishte një gjë e mirë.

Kjo është edhe një pyetje nga Jezusi për bashkësinë e tij 
nuse, për kishën e tij: “Për çfarë po flisni në rrugë për në 
Jeruzalemin qiellor?” Ne duhet të merremi seriozisht me 
këtë pyetje. Vëllezër dhe motra, për çfarë flasim ne? Me 
partnerin tonë, në familje, në bashkësi mund të flasim për 

Korri dhe një orkestër e vogël har-
qesh zbukuruan shërbesën fetare 

(vargu 25). Vëllezër dhe motra, kjo është një pyetje që Zoti 
e bën shumë shpesh. Jemi edhe ne në një situate të tillë, 
e cila duket se nuk ka rrugëdalje. Ne shqetësohemi dhe 
lutemi; por nuk marrim asnjë përgjigje, asnjë shpjegim, 
asnjë zgjidhje. Ne thjesht nuk mund t'i kuptojmë veprimet 
e Perëndisë. Atëherë kemi dy mundësi: ose të heqim dorë 
prej Zotit, ose t'i besojmë atij. Dhe kështu Zoti na pyet: “Ku 
është besimi juaj? Ju besoni se unë jam i Plotfuqishëm, ju 
besoni se unë jam Zoti i mëshirës, ju besoni se unë jam Zoti 
i dashurisë. Ky është besimi juaj, apo jo! Pse nuk keni më 
besim tek unë? Thjesht lere shpirtin tënd në duart e mia 
dhe më beso! Unë do t'ju drejtoj."
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çdo gjë, por si flasim për kishën? Si flasim për vëllezërit 
e administratës? Si flasim për vëllezërit dhe motrat 
tona? A flasim për Zotin? Si flasim për të? Mënyra se si 
ne e artikulojmë veten dhe përmbajtja e bisedave tona 
përcaktojnë atmosferën në partneritetin tonë, në familje, 
në bashkësi. Prandaj është shumë e rëndësishme të jemi të 
qartë se për çfarë po flasim. Fëmijët dëgjojnë për çfarë po 
flasim dhe e regjistrojnë atë. Pra, le të jemi të kujdesshëm 
dhe të fokusohemi në gjërat e duhura. Gjatë rrugës për në 
Jeruzalemin qiellor, le të merremi me pyetjen: "Për çfarë 
flasim ne?"

Më lejoni t'i përgjigjem edhe një pyetjeje të Zotit Jezus: 
Jezusi erdhi te Pali dhe e pyeti: “Përse po më përndjek?” 
(Veprat e Apostujve 9,4). Kjo ishte një pyetje e veçantë. 
Jezusi donte ta bënte të qartë: atë që bëni ju për vëllezërit 
dhe motrat e mia, e bëni për mua. Ati ynë na bën të njëjtën 
pyetje: “Përse po më përndjek mua?” Sigurisht që nuk është 
qëllimi ynë të persekutojmë vëllezërit dhe motrat tona. Kjo 
nuk është ajo që Perëndia dëshiron të na thotë. Kur ai e bën 
këtë pyetje, ai dëshiron që ne të jemi të vetëdijshëm se atë 
që i bëjmë fqinjit tonë, vëllait tonë, motrës sonë - fëmijëve 
të tyre – ia kemi bërë edhe atij.

Më lejoni ta shpjegoj në një mënyrë tjetër. Kur vendosim se 
si duam të sillemi me fqinjin tonë, kur vendosim se si duam 

Ndihmës apostuli i distriktit Robert M. Nsamba u thirr për të predikuar 
(majtas)
Ndarja e Darkës së Shenjtë (djathtas)

të sillemi me vëllain ose motrën tonë, si duam të flasim 
me të, çfarë duam t'i bëjmë atij/asaj, atëherë nuk duhet të 
kemi parasysh vetëm atë, që ai ose ajo mund të na ketë bërë 
ne. Para së gjithash, ne duhet të shqyrtojmë se çfarë bëri 
Jezusi për ne, si na trajtoi. Atëherë ne mund të vendosim 
se çfarë të bëjmë me fqinjin tonë. A ju ka lënduar fqinji juaj 
dhe ju jeni të zemëruar? Mos harroni se Jezusi ju ka falur! 
Mendoni për gjithçka që keni bërë tashmë dhe që Jezusi do 
të vinte çdo herë dhe do të thoshte: “Të fal!” Mendoni për 
këtë dhe lëreni të funksionojë në zemrat tuaja. Dhe pastaj 
vendosni se si do të silleni me fqinjin tuaj. Jeni të zhgënjyer 
sepse fqinji juaj ju premtoi se do t'ju ndihmonte dhe nuk 
e bëri? Jeni të trishtuar sepse ai tha gjëra të këqija për ju? 
Ndaloni para se të reagoni! Mendoni për veten dhe sjelljen 
tuaj: Sa herë i keni bërë premtime Zotit dhe nuk e keni 
mbajtur premtimin tuaj? Sa herë e kemi qortuar sepse një 
lutje nuk ka marrë përgjigje? Dhe si reagoi ai atëherë? Kur 
jemi të vetëdijshëm për këtë, mund të vendosim edhe se si 
të sillemi ndaj fqinjëve tanë.

E shihni, të dashur vëllezër dhe motra, këto janë vetëm disa 
pyetje që Fryma e Shenjtë na bën. Le t'i fusim këto pyetje në 
zemrat tona. Vlejnë për shpëtimin tonë. Përgjigjja e Jezusit 
është gjithmonë e njëjtë: “Çfarëdo që të ndodhë, kudo që të 
jeni, ejani! Të dua, të fal, dua të të shpëtoj. Më ndiqni deri 
në fund. Me ndihmën time mund të arrish çdo gjë."
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Pas predikimit të ndihmës apostulit të distriktit dhe 
apostulit të distriktit, apostuli kryesor tha: Ku është Zoti 
juaj? Ne mund të përjetojmë sot praninë e Perëndisë ndërsa 
festojmë ndarjen e Darkës së Shenjtë. Ne e festojmë ndarjen 
e Darkës së Shenjtë në kujtim të sakrificës së Jezu Krishtit. 
“Mos harroni se ai shkoi në kryq për ju!” Ku është Jezusi 
sot? Ai ndërmjetëson për ju në fronin e Atit të tij me hirin 
dhe mirësinë e tij. Ai ju fal mëkatet dhe fajet tuaja.

Ku është Jezusi? Ai është këtu në mesin tonë nëpërmjet 
Darkës së Shenjtë. Ku është Jezusi? Ai është në krah të 
motrës dhe vëllait tëndj. Ndërsa festojmë Darkën e Shenjtë, 
secili prej nesh mund të shohë se ai po i jep fqinjit, vëllait 
dhe motrës sime, të njëjtin hir dhe të njëjtën mikpritje. Ai 
më thotë: “Të kam falur. Unë të dua. Unë të jap gjakun tim, 
të jap trupin tim.

Dhe ai thotë dhe i jep pikërisht të njëjtën gjë vëllait dhe 
motrës sime.

Tani e dimë se ku është Jezusi dhe tani ai na pyet: “Ku 
jeni ju?” Mos hezitoni! Eja te Jezusi, ai dëshiron të të falë. 
Ndoshta ne u larguam pak nga Jezusi në mendje dhe në 
zemrat tona. Kthehu! Po, duam t'i shërbejmë, po, duam t'i 
besojmë atij, çfarëdo që të ndodhë!

Ndoshta fjalimi ynë nuk ishte më i miri. Le të shikojmë se 
çfarë dhe si flasim! Ndoshta duhet të veprojmë ndryshe 
ndaj vëllezërve dhe motrave tona. Ejani, nëpërmjet marrjes 
së Darkës së Shenjtë ne jemi në gjendje ta bëjmë atë. Të 
gjithë do të marrim prej saj forcën që na nevojitet.

MENDIME KYÇE

	■ Fryma e Shenjtë na thërret, na fton t’i afrohemi 
Perëndisë, t’i besojmë dhe t’i shërbejmë atij.

	■ Sjellja jonë ndaj tjetrit duhet të përcaktohet nga 
dashuria, që zoti tregon për ne.

	■ Fjalët tona reflektojnë mirësinë, që Zoti bën  
për ne. 

Ndarja e Darkës së Shenjtë (sipër)
Apostuli kryesor Jean-Luc Schneider emëroi apostul Daniel Ooko 

Ochogo dhe Cosmas Barasa Wanjala (djathtas)
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Një ditë Jakobi po gatuante 
një pjatë me thjerrëza kur vëllai 
i tij Esau vjen nga fusha. Ai 
është i lodhur dhe dëshiron që 
Jakobi t'i japë ushqimin. Por 
Jakobi i thotë: “Më shit sot të 
drejtën e të parëlindurit.” Esau 
i përgjigjet: “Po vdes nga uria, 
çfarë më duhet mua e drejta 
e të parëlindurit?” Pra atij në 
atë moment nuk i intereson e 
drejta e të parëlindurit. Esau e 
këmben vaktin me të drejtën e 
të parëlindurit dhe Jakobi i jep 
bukën dhe gjellën me thjerrëza.

Kur Isaku u plak dhe sytë e tij 
ishin shumë të dobët për të 
parë, ai thirri Esaun, djalin e tij 
të madh. Isaku i thotë: “Jam 
plakur dhe nuk e di kur do të 
vdes. Merr veshjen dhe harkun 
tënd, shko në fushë dhe më 
gjuaj pak gjah të egër. Bëj 
një vakt për mua ashtu si më 
pëlqen dhe ma sill. Pasi ta kem 
ngrënë, dua të të bekoj."
Rebeka i dëgjon këto fjalë. Dhe 
kur Esau shkon në fushë për të 
gjuajtur gjahun, Rebeka e merr 
Jakobin mënjanë dhe i tregon 
atij atë që dëgjoi. Ajo i thotë 
Jakobit të marrë dy dhi të mira 
nga tufa. Nga kjo ajo dëshiron 
të përgatisë një vakt për burrin 
e saj ashtu si ai e pëlqen. 
Jakobi duhet t'ia çojë atij me 
qëllim që babai ta bekojë atë 
dhe jo vëllain e tij. Jakobi i 
thotë nënës së tij: “Vëllai im 
Esau është leshatar dhe unë 
jam i lëmuar. Nëse babai më 
prek dhe e kupton që dua ta 
tradhtoj, do të më mallkojë dhe 
nuk do të më bekojë." Mamaja 
e tij i përgjigjet: "Bëj atë që të 
them unë".
Jakobi i sjell dhitë nënës së 
tij dhe ajo gatuan diçka që i 
pëlqen babait. Pastaj i veshi 
Jakobit rrobat e Esaut dhe i 

JAKOBI I FITON ME DREDHI 
BEKIMET E TË PARALINDURIT 
SIPAS ZAN. 25,29–34, DHE 27

Esau dhe Jakobi janë binjakë. 
Esau, më i pari, ka ngjyrë të 
kuqërremtë dhe lëkura e tij 
është e gjitha me qime, sikur 
e mbuluar me gëzof. Ai është 
gjuetar dhe bredh nëpër fusha. 
Jakobi ka lëkurë të lëmuar. Ai 
preferon të qëndrojë pranë 
tendave. Isaku, babai, është 
veçanërisht i dhënë pas Esaut 
dhe i pëlqen të hajë gjahun që 
ai gjuan. Jakobi, nga ana tjetër, 
është djali i preferuar i nënës së 
tij, Rebekës.
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lidhi lëkurat e dhive rreth duarve 
dhe qafës së tij të lëmuar. Ajo i jep 
djalit ushqimin dhe bukën.
Jakobi ia sjell atë babait të tij. 
Ai e pyet: «Kush je ti?» Jakobi i 
përgjigjet: «Unë jam Esau, djali yt 
i parëlindur. Unë bëra atë që më 
thatë të bëja. Eja ulu dhe ha gjahun 
tim dhe më beko”.
Isaku e pyet djalin e tij: "Si e gjete 
gjahun e egër kaq shpejt?"
Ai i përgjigjet: "Zoti, Perëndia yt, 
ma dha".
Pastaj Isaku e lejon Jakobin të 
afrohet dhe e prek për të zbuluar 
nëse ai është vërtet Esau. "Zëri 
është zëri i Jakobit, por duart janë 
duart e Esaut", thotë ai. Ai nuk e 
njeh Jakobin, sepse duart e tij janë 
me qime si ato të Esaut.
Isaku han dhe pin. Ai përqafon 
Jakobin, nuhat erën e rrobave të 
Esaut dhe e bekon: “Shiko, aroma 
e djalit tim është si aroma e arës 
që Zoti ka bekuar. Perëndia të 
dhëntë bollëk prej vesës së qiellit, 
dhjamit të tokës, grurit dhe verës. 
Lëri njerëzit të t'shërbejnë. Bëhu 
zot i vëllezërve të tu dhe bijtë e 
nënës tënde le të bien në këmbët 
e tua. Mallkuar qoftë ai që të 
mallkon; i bekuar qoftë ai që të 
bekon!"
Sapo babai ka shpallur bekimin 
dhe Jakobi ka dalë, Esau kthehet 

nga gjuetia dhe gjithashtu përgatit 
një vakt. Me këtë shkon te babai i 
tij.
"Kush je ti?" Pyet Isaku.
Ai i përgjigjet: "Unë jam Esau, djali 
yt i parëlindur".
Isaku habitet dhe e pyet: “Ku është 
gjahtari që më solli ushqimin që 
sapo hëngra dhe që e bekova? Ai 
do të mbetet i bekuar”.
Kur Esau dëgjoi këto fjalë, bërtiti 
fort dhe u trishtua shumë. I thotë 
të atit: “Më beko edhe mua baba! 
Nuk mund të më bekosh edhe 
mua?"
Por Isaku i përgjigjet: "Vëllai 
yt ka ardhur dhe të ka 
hequr bekimin".
Jakobit iu desh të 
largohet nga zemërimi i 
Esaut.
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PËR VIZITË TE VERA 
NË SINGAPOR

Unë quhem Vera Chloe, dhe banoj në 
Singapor së bashku me prindërit e mi. 
Singapori është një vend i vogël në Azinë 
Juglindore. Eshtë një qendër financiare dhe 

një vend turistik. 
  
Unë kam lindur më 1 Dhjetor 
2011 në një familje apostolike 
të re, babai im quhet Gary dhe 
mamaja Nesil. Unë i dua të dy shumë. Babai im është 

prift; ai punon në një Bankë. Nëna 
ime ndihmon njerëzit për të 
kërkuar lejen e udhëtimit për në 
vendet europiane.

Pak përpara se të mbushja shtatë vjeç, prindërit 
më dhuruan një lepurush. Eshtë dhurata më e 
bukur që kam marrë deri tani. E kam quajtur 
Rainbow (=ylber), megjithëse lëkura e tij nuk është 
me shumë ngjyra, vetëm bojë kafe me të bardhë.

Unë shkoj në shkollën e vajzave. Gjatë javës unë 
dhe prindërit hypim në të nëjtin autobuz, babai im 
dhe unë zbresim pranë shkollës dhe ecim në këmbë 
deri atje dhe hamë së bashku tek porta e shkollës 
mëngjesin e përgatitur, përpara se të më fillojë 
mësimi. 

Në shkollën tonë flasim rreth kulturave të ndryshme 
dhe inkurajohemi që në ditët festive të veshim 

veshjet tradicionale në vend të uniformave të shkollës. 
Në festën e Vitit të Ri kinez për këtë vit, do të vesh 
CheongSam-in. 
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Banojmë në një zone të qetë. Banesa jonë ka tri dhoma 
dhe megjithëse unë kam dhomën time, flej më rehat 
në një dhomë me prindërit. Para se të shkojmë për të 
fjetur, lutemi së bashku, shkëmbëjmë disa fjalë dhe i 
urojmë njëri-tjetrit natën e mirë. 

Shërbesat fetare zhvillohen në një hotel. Kisha jonë 
merr me qera çdo të dielë njërën nga sallat në katin e 
parë. Më parë kam qenë i vetmi fëmijë në bashkësi. 
Tani gëzoj, që në dy vitet e fundit janë shtuar edhe 
pesë fëmijë të tjerë; tani kemi çdo të dielë shkollën e 
së dielës. 
 
Një të shtunë këtë vit shkuam bashkë me prindërit 
në një qendër tregtare diku jo shumë larg vendit ku 
banojmë dhe prindërit më blenë një violinë. Nëna 
ime do të më mësojë edhe mua të luaj me të. Unë 
i bie edhe fyellit, Xylophonit dhe këndoj në korrin e 
shkollës.
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mNdonjëherë unë dhe 
mamaja ime bëjmë 
bukë ose gatuajmë 
bashkë. Mua më 
pëlqen shumë 
omleta me qepë. 
Këtë e ha herë pas 
here, kur prindërit e 

mi hanë diçka që mua nuk më pëlqen, p.sh. mish. Ose i 
lutem nënës simë të më bëjë gjellën time të preferuar: ajo 
gatuan Spaghettin më të mirë në botë.
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Kisha i thotë "po"  
jetës

Planifikimi familjar dhe kontraceptivi apo mbrojtja në parim janë 
ekskluzivisht çështje të partnerëve. Megjithatë, kisha ofron ndihma 
vendimmarrëse për këtë. Masa matëse për këtë është: mos e vrit 
jetën që ka lindur.
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Baza janë qëndrimet e Kishës Apostolike të Re për “fillimin 
dhe fundin e jetës njerëzore”, siç janë paraqitur për herë të 
fundit në shkrimet e veçantë 1/2021 dhe 2/2021. Deklaratat 
e mëposhtme lidhen kryesisht me mënyrën e veprimit të 
metodave individuale. Siguria dhe efektet anësore mbeten 
pa dyshim të detajuar dhe gjithashtu duhet të merren 
parasysh.

Këto deklarata nuk mund të zëvendësojnë një konsultë 
personale me një specialist, veçanërisht pasi në disa raste 
metodat e kontraceptivit, mbrojtjes, mund të përfshijnë 
edhe rreziqe për shëndetin.

Rrethanat e ndryshme kulturore dhe sociale të cilave u 
nënshtrohet zgjedhja e metodave gjithashtu nuk merren 
parasysh. Për më tepër, metodat e mjekësisë konvencionale 
trajtohen në veçanti. Metodat që nuk kanë një sfond 
shkencor nuk diskutohen.

Mjetet hormonale të përdorura për mbrojtje zakonisht 
kanë disa mekanizma veprimi dhe ndërhyjnë në pika të 
ndryshme të ciklit natyror biologjik (p.sh. në frenimin e 
ovulacionit dhe parandalimin e implantimit të qelizës vezë 
të fekonduar).

Të gjitha deklaratat mund të bëhen vetëm në bazë të 
njohurive mjekësore-biologjike aktualisht të disponueshme 
dhe në bazë të rezultateve të studimit.

Funksionimi i metodave
Kontraceptivi, mbrojtja mund të bëhet në mënyra 
të ndryshme. Metodat e moslejimit ose pengesës të 
ovulacionit parandalimi i fekondimit të qelizës vezë nga 
qeliza e spermës (A). Metoda të tjera (B) parandalojnë 
zhvillimin e qelizës vezë të fekonduar. Për disa metoda (C), 
mënyra kryesore e veprimit varet nga koha e aplikimit.

Efekti kryesor i një metode kontraceptive, mbrojtëse mund 
të kërkohet te specialisti juaj. Për shembull, mund të pyetet 
nëse parandalohet fekondimi. Informacioni mbi efektin 
kryesor të kontraceptivit mund të gjendet gjithashtu në 
informacionin e produktit dhe informacionin e specializuar 
të dhënë nga prodhuesi. 

(A) Parandalimi i fekondimit 
Shtypja, moslejimi i ovulacionit
Duke përdorur disa hormone seksuale (p.sh. si një pilulë, 
ngjitëse në lëkurë ose si preparate që futen në vaginë ose 

mitër (spiralja)), kontrolli i hormoneve të trupit ndryshon 
në atë mënyrë që të mos shkaktohet, te mos ndodhë 
ovulimi.

Kjo mënyrë veprimi ka të ashtuquajturat kontraceptivë të 
kombinuar, që përmbajnë estrogjen dhe progestin, si dhe 
disa kontraceptivë që përmbajnë vetëm progestinë.

Kontraceptivët hormonalë, efekti kryesor i të cilave është 
shtypja e ovulacionit, kanë mënyra të tjera, vartëse të 
veprimit, të tilla si mbyllja e mukusit në qafën e mitrës, 
frenimi i lëvizshmërisë së qerpikëve në tubin fallopian dhe 
riformimi i rreshtimit të mitrës me një implantim ndoshta 
më të vështirë. të qelizës vezë.

Shënim i rëndësishëm: Preparatet hormonale janë shumë 
të sigurta për parandalimin e shtatzanisë. Parakushtet 
janë aplikimi korrekt dhe përjashtimi i faktorëve të tjerë 
përçarës si ndërveprimi i ilaçeve, përthithja e dëmtuar 
përmes zorrëve ose degradimi i përshpejtuar nga mëlçia, të 
cilat mund të dobësojnë ose pengojnë efektin.

Shënim për ushqyerjen me gji: Ushqyerja me gji gjithashtu 
ndikon në kontrollin e hormoneve të trupit në mënyrë të 
tillë që ovulacioni të shkaktohet rrallë. Megjithatë, duke 
qenë se kjo është shumë e pasigurt, nuk mund të flasim për 
një metodë kontraceptive.

Të ngresh pengesa
Metodat penguese janë ato masa paraprake që parandalojnë 
bashkimin e qelizave të spermës dhe qelizave vezë. Praktika 
të dobishme mjekësore konvencionale janë:

	■ Prezervativë për burra ose gra, i cili është gjithashtu një 
mbrojtje e shkëlqyer kundër sëmundjeve seksualisht të 
transmetueshme.

	■ Kapaku i qafës së mitrës ose diafragma (kapak silikoni 
përpara qafës së mitrës)

	■ Sterilizimi i gruas (ligamenti i tubit fallopian) ose
	■ Sterilizimi i mashkullit (ligamenti vas deferens) 

Vrasja, shkatërrimi i qelizës së spermës
Përdoren kremra, suposta apo shpëlarës vaginalë, përbërësit 
e të cilëve supozohet të vrasin qelizat e spermës pas 
derdhjes në vaginë. (Shënim: një metodë shumë e pasigurt 
në vetvete, e cila rekomandohet vetëm në kombinim me 
prezervativë!)

Mbajtja e distancës
Pas ovulacionit, veza mund të fekondohet vetëm brenda 12 
(deri në 24) orët e ardhshme. Për llogaritjen e kësaj faze 
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mund të përdoren metoda të ndryshme:
	■ Metoda e kalendarit ("Knaus Ogino" përcaktimi i 
ovulacionit duke përdorur një kalendar cikli)

	■ Metoda e temperaturës (përcaktimi i ovulacionit duke 
matur temperaturën e trupit)

	■ "Metoda e faturimit" (përcaktimi i ovulacionit duke 
vlerësuar sekrecionin vaginal)

	■ Metoda simptomatike (kombinimi i temperaturës dhe 
metodës së faturimit)

	■ Marrëdhënia e ndërprerë (coitus interruptus): Penisi 
hiqet nga vagina para derdhjes së spermës. (Shënim: 
Shumë e pasigurt!) 

Ky lloj kontracepsioni shpesh quhet "kontracepsion 
natyral". Ose një çift qëndron abstenues gjatë fazës pjellore 
të përcaktuar në këtë mënyrë, ose ata përdorin për shembull 
prezervativë për mbrojtje gjatë këtyre ditëve.

(B) Të pengosh zhvillimin e mëtejshëm
Bllokimi i bashkimit
Fekondimi, pra bashkimi i spermës dhe qelizës vezë, 
ndodh në tubin fallopian. Embrioni i hershëm më pas ecën 
përgjatë tubit fallopian në mitër në pesë ditë. Në mënyrë 
që të zhvillohet më tej, embrioni duhet të implantohet në 
mukozën e mitrës. Është një proces shumë kompleks. Jo 
rrallë kjo çon edhe në humbjen e embrionit në procesin 
natyral. Disa metoda kontraceptive e parandalojnë këtë 
implantim. Atëherë embrioni nuk mund të zhvillohet më 
tej dhe vdes.

Përveç mbështjelljeve, spiraleve intrauterine që përmbajnë 
bakër ose ar, këto metoda kontraceptive përfshijnë të gjithë 
kontraceptivët hormonalë, efekti kryesor i të cilave nuk 
është shtypja e ovulacionit.

Heqja e embrionit
Një abort mund të parandalojë zhvillimin e mëtejshëm të 
embrionit edhe pas implantimit të suksesshëm. Zakonisht 
përdoren metodat e mëposhtme:

	■ Ndërprerja e shtatzanisë duke përdorur mifepristone 
(duke shkaktuar një abort përmes efekteve anti-
hormonale)

	■ Ndërprerja kirurgjikale e shtatzënisë (heqja e embrionit 
ose fetusit nga mitra me anë të skrapimit)

(C) Metodat e varura nga koha
Fillimisht u konstatua se kontraceptivët hormonalë kanë 
disa mënyra veprimi. Në rastin e atyre që përmenden 

në (A) dhe (B), mënyra thelbësore e veprimit mund të 
përcaktohet qartë. Me ato të përmendura këtu, mënyra e 
veprimit apo efekti i tyre varet nga koha e aplikimit. Nuk 
mund të supozohet me siguri vetëm shtypja e ovulacionit.

	■ Injeksion tre mujor: Shiringat që përmbajnë hormone 
të verdhë jepen çdo dymbëdhjetë javë. Është e 
rëndësishme të shihet se ovulacioni shtypet vetëm në 
katër deri në tetë javët e para të përdorimit. Më pas është 
i mundur fekondimi, por në të njëjtën kohë mund të 
parandalohet implantimi në mitër.

	■ Kontraceptivi i shpejtë ose “pilula më pas ose pilula e 
mëngjesit”: Kur merret para ovulacionit, efekti i saj është 
të shtyjë ovulimin për disa ditë në mënyrë që fekondimi 
të mos ndodhë. Disa shoqëri të specializuara e shohin 
këtë si efektin e vetëm të substancave të ardhshme 
levonorgestrel dhe ulipristal acetate. Nëse merret pasi të 
ketë ndodhur ovulacioni, pilula e mëngjesit duket të jetë 
joefektive. Nga kjo mund të konkludohet se implantimi 
ose zhvillimi i mëtejshëm i qelizës vezë të fekonduar 
nuk ndikohet. Megjithatë, baza e të dhënave në të cilën 
mbështeten shoqëritë e specializuara është shumë e 
vogël.

Vlerësimi
Duke ndjekur deklaratën bazë se asnjë qelizë vezë e 
fekonduar nuk duhet të vritet, mund të përdoren të gjitha 
ato metoda, mënyra kryesore e veprimit të të cilave është 
parandalimi i fekondimit të qelizës vezë nga qeliza e 
spermës.

Metodat që përdoren kryesisht për të parandaluar 
implantimin e embrionit në mitër ose që janë të 
krahasueshme me një abort duhet të refuzohen.

Metodat që parandalojnë ndjeshëm si fekondimin e qelizës 
vezë ashtu edhe zhvillimin e mëtejshëm të qelizës vezë 
të fekonduar (ndonjëherë të lëkundura në kohë) duhet 
të paktën të shikohen në mënyrë kritike. Kontraceptivi i 
shpejtë "pilula e mëngjesit, pilula pas" vlerësohet shumë 
ndryshe. Shtyrja ekskluzive e ovulacionit, siç shprehet 
nga shoqëritë e specializuara, e bën përdorimin e saj të 
padëmshëm. Megjithatë, kritikët i konsiderojnë studimet 
që kanë në dispozicion si të pamjaftueshme dhe kanë 
shqetësime.

Opinioni, mendimi i Kishës Apostolike 
të Re për kontraceptivin, mbrojtjen
Kisha Apostolike e Re nuk mund të japë rekomandime të 
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hollësishme për temën e planifikimit familjar për shkak të 
kulturave të ndryshme dhe rrethanave individuale. Parimet 
e përgjithshme të kishës janë:

	■ Planifikimi familjar (kontrolli i lindjes) në parim është 
ekskluzivisht një çështje e bashkëshortëve.

	■ Seksualiteti në martesë është dashur nga Zoti si shprehje 
e dashurisë mes bashkëshortëve për njëri-tjetrin. Njeriu 
është i detyruar të veprojë me përgjegjësi dhe arsye me 
seksualitetin e tij. Këtu përfshihet edhe vendimi nëse 
apo sa fëmijë do të dëshironte të kishte një çift i martuar.

	■ Kontrolli i lindjeve mund të bëhet përmes përdorimit të 
kontraceptivëve dhe masave që mund të merren.

	■ Kisha nuk ka asnjë kundërshtim për kontraceptivët, 
qëllimi kryesor i të cilave është të parandalojnë 
fekondimin e qelizave vezë. Nga ana tjetër, ai refuzon 
mjetet dhe metodat që në thelb parandalojnë ose vrasin 
zhvillimin e mëtejshëm të një qelize vezë tashmë të 
fekonduar.

	■ Efekti kryesor i një metode kontraceptive mund të 
kërkohet te specialisti juaj. Informacioni mbi efektin 
kryesor të kontraceptivit mund të gjendet gjithashtu 
në informacionin e produktit dhe informacionin e 
specializuar të dhënë nga prodhuesi.

	■ Përdorimi i prezervativëve për kontrollin e lindjes të 
mbron gjithashtu edhe nga transmetimi i sëmundjeve si 
SIDA.

Përmbledhje
Kisha i thotë "po" jetës. Planifikimi familjar është një 
çështje e çiftit të martuar, por Kisha refuzon metodat dhe 
mjetet e kontrollit të lindjes, efekti kryesor i të cilave është 
vrasja e vezëve të fekonduara. Jeta që ka lindur nuk duhet 
të pengohet të zhvillohet.

Masthead
Publikuesi: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 8051 Zürich/Switzerland
Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg/Germany
Editori: Peter Johanning
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Së bashku në rrugën 
drejt qëllimit

Stërvitja e bashkësisë së besimtarëve për bashkësinë e 
përjetshme me Zotin: Kështu e kupton apostuli kryesor 
shpëtimin në Krishtin dhe përgatitjen për të. Në intervistën 
vjetore 2021, ai shpjegon se çfarë do të thotë kjo në praktikë.
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Takimi i Apostujve të Distriktit, shërbesa e Pentakostit 
dhe intervista e botuar së fundmi - kjo është një temë për 
të cilën apostuli kryesor Jean-Luc Schneider interesohet 
vërtet: Si e kultivon Kisha Apostolike e Re të kuptuarit 
rreth shpëtimit? Dhe çfarë efektesh ka kjo për ndjekjen e 
shërbesave fetare?

Jo - kjo nuk ka të bëjë me faktin se një drejtues i kishës ka 
frikë për numrin e pjesëmarrësve. Apostuli kryesor nuk e 
bëri të qartë këtë vetëm në predikimet e tij më të fundit, 
por pak para se të merrte detyrën në 2013: "Si apostuj 
dhe ambasadorë në emër të Krishtit, ne nuk luftojmë për 
mbijetesën e Kishës Apostolike të Re, por për Zotin Jezu 
Krisht.” Dhe si detyrën e tij kryesore ai shikon përgatitjen e 
bashkësisë nuse për ardhjen e dytë të Krishtit.

Jo arrati, porse përmbushje, lompletim
"Jeto përgjithmonë dhe në harmoni të përsosur me 
Perëndinë" dhe "zbulo pandërprerë aspekte të reja të lavdisë 
së Perëndisë": Kështu e përshkruan Apostuli kryesor idenë 
e shpëtimit përfundimtar siç del nga thëniet e Jezu Krishtit 
në Testamentin e Ri.

Kjo perspektivë përfshin shumë aspekte: “Çlirim, shpëtim, 
ruajtje, falje, fitore apo edhe shpengim”, emërton intervista. 
Por theksimi i tepërt i disa aspekteve sjell rreziqe: besimtarët 
mund të tundohen të izolohen nga bota e jashtme. Ose 
puna misionare nuk motivohet më vetëm nga dashuria për 
të afërmin, por edhe si një mjet për të arritur qëllimin, për 
të shpëtuar sa më shpejt nga bota.

“Të krishterët e rinj apostolikë”, siç formulon 
udhëheqësi i kishës “nuk e shohin kuptimin e shpëtimit, 
domosdoshmërisht në ekzistencën e tyre tokësore si një 
luginë mjerimi që ata janë të dënuar të kalojnë - ajo që ata 
duan është të jetojnë përgjithmonë me Perëndinë. Jeta e tyre 
në tokë është një kohë hiri që Zoti u jep atyre, në mënyrë 
që ata të përgatiten në gëzim dhe pikëllim për bashkësinë e 
përjetshme me Të.”

Bashkim me Perëndinë 
Kjo përgatitje bëhet para së gjithash individualisht: “Ne 
duhet të besojmë në Jezu Krishtin, të rilindim nga uji dhe 
nga Fryma dhe të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit.” Por 

vetëm këto kërkesa themelore nuk mjaftojnë: puna është që 
të lesh veten të shenjtërohesh nga Zoti. Dhe pjesëmarrja në 
shërbesat fetare luan një rol qendror në këtë çështje.

Sepse: “Duke marrë pjesë në shërbesën fetare, besimtari 
forcon marrëdhënien e tij personale me Zotin.” Përveç 
kësaj: “Predikimi i frymëzuar nga Fryma e Shenjtë forcon 
besimin e tij në kthimin e afërt të Jezu Krishtit. Në lutjen 
Ati ynë, ai shpreh dëshirën e tij për të qenë në bashkësi 
me Zotin.” Dhe së fundi:”Shfajësimi e çliron atë nga barra 
e mëkateve të tij. Pjesëmarrja e denjë në Darkën e Zotit 
forcon shpresën e tij dhe ushqen jetën hyjnore që ai mori 
kur lindi përsëri.”

Bashkimi me njerëzit e tjerë
Pjesëmarrja në shërbesat fetare i përgatit besimtarët 
gjithashtu të jetojnë së bashku me njerëzit e tjerë në 
mbretërinë e Perëndisë. Sepse edhe në kishë besimtari 
bashkohet me njerëz që nuk i ka zgjedhur vetë për takimin 
me Zotin. "Nevoja e tij për të komunikuar me Zotin dhe për 
të qenë me të është aq e fortë sa ai e gjen veten me njerëz me 
të cilët përndryshe nuk do të kishte pasur kurrë kontakt."

Fuqia e Ungjillit tregohet në mënyrë të veçantë në bashkësi: 
“Zoti përdor të njëjtën fjalë për të forcuar besimtarët në 
situata shumë të ndryshme.” Përveç kësaj: “Duke u lutur së 
bashku dhe me zë të lartë: “Na fal mëkatet tona”, besimtarët 
rrëfejnë publikisht se të gjithë pa përjashtim kanë nevojë 
për hirin, për mëshirën. "Dhe së fundi," Meqenëse 
askush nuk është i përsosur, jeta në bashkësi u mundëson 
besimtarëve të mësojnë të falin njëri-tjetrin, të pajtohen 
dhe të kapërcejnë mosmarrëveshjet e tyre".

"Unë e shoh si përgjegjësinë time t'u kujtoj solemnisht 
besimtarëve apostolikë të rinj se pjesëmarrja në shërbesa 
fetare është një pjesë thelbësore e përgatitjes sonë për 
ardhjen e dytë të Jezusit," theksoi apostulli kryesor 
Schneider. "Vetëm për këto arsye, i ftoj të gjithë vëllezërit 
dhe motrat apostolikë të rinj të vazhdojnë të marrin pjesë 
personalisht në shërbesat e kishës - nëse kjo bëhet përsëri 
e mundur."

Nuk duhen harruar ata që duhet të qëndrojnë në shtëpi 
për shkak të sëmundjes ose pleqërisë: «Të jeni të sigurt për 
kujdesin e Perëndisë. Ne lutemi për njëri-tjetrin!"
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Pasqyra
02.01.2022 Gifhorn (Gjermani)
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21.01.2022  Angola (Angola)
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