
Kisha dhe Paqja

FTESË PËR TA JETUAR JEZUSIN, 
PA DHUNË DHE DUKE I DASHUR 
ARMIQTË TONË 
Anëtarët e “Kisha dhe Paqja” janë inspiruar nga 
fuqia e Ungjillit. Ata krijojnë vende ku kjo mund të 
demonstrohet në realitet. Ata e mbështesin njëri-
tjetrin në zhvillimin e një stili jetese të përditshëm 
që promovon drejtësinë dhe paqen.  Ata provojnë të 
marrin hapa drejt shërimit dhe ndërtimit të besimit 
dhe janë në kërkim të promovimit të edukimit dhe 
trajnimit për veprime jo të dhunshme, në veçanti në 
vendet të shkatërruara nga lufta. 

I LIRË PËR TË VEPRUAR DUKE 
NDJEKUR URDHËRIMET E 
PERËNDISË 
Thirrjen themelore të Ungjillit për jo dhunë, anëtarët 
e shprehin në mënyra të ndryshme në jetat e tyre. 
Ata gjejnë unitetin duke u lutur dhe adhuruar së 
bahku, angazhittë përbashkët për jo dhunë, dhe 
duke iu përgjigjur thirrjes për të ndërmarrë veprime 
në botë si komunitet i Krishtit:
• përmes vështirësisë për pajtim
• përmes dialogut, edukimin për paqe, dhe menax-

himit të kon� ikteve
• nëpërmjet veprimit për drejtësi dhe ndarjes së 

drejtë të burimeve në botë
• përmes kujdesit për atë që Perëndia ka krijuar

Ju lutem na mbështetni bujarisht sepse ne për të � nancuar 
punën tonë mbështetemi kryesisht nga kontributetet dhe 

donacionet e anëtarëve. Kisha dhe Paqja është regjistruar si 
organizatë bamirësie në Gjermani.

Church and Peace e.V., account no. 1014380015
Bank für Kirche und Diakonie, KD-Bank 
IBAN DE33 3506 0190 1014 3800 15
BIC: GENODED1DKD

Britani e Madhe dhe Irlandë:  Dërgo STERLING ÇEÇET në emër të 
‚Kisha dhe Paqja‘ Gerald Drewett, 39 Postwood Green, Hertford SG13 
7QJ ose si alternativë të bëjë transfer në BACS duke zgjedhur kodin 
08-90-78 dhe llogarinë 50342831 dhe dërgo njoftimin në email 
adresën gerald.drewett@ntlworld.com

SHBA:  Dollar amerikan dollar në urdhër të Ivester Church of the Bre-
thren (for Church and Peace fund), 25056‚ E‘ Avenue, Grundy Center, 
Iowa 50638-8761 (tax deductible)

KISHA DHE PAQJA – 
EKUMENIKE DHE EVROPIANE
Kisha dhe Paqja u rrit nga dialogu ndërmjet 
kishave të paqes pas Luftës së Dytë Botërore. Në 
konferencat Puidoux në atë kohë kishat historike 
të paqes (Mennonitët, Quakers, Kisha e Vëllezërve) 
dhe Bashkësia Ndërkombëtare e Pajtimit zhvilluan 
qëndrimet themelore mbi teologjinë dhe praktikën e 
paqes. Që kur Kisha dhe Paqja u themelua, më shumë 
se 50 komunitete, bashkësi, qendra studimore, 
organizata paqësore dhe organizata të shërbimit të 
paqes i janë bashkuar në 14 vende evropiane. Ata i 
ftojnë të gjitha kishat në Evropë t’iu bashkohen  në 
rrugën për t‘u bërë një kishë e paqes.

RRJET I GJALLË
Kisha dhe Paqja
• organizon konferenca në nivel rajonal dhe 

Evropian në mënyrë që të punojë së bashku mbi 
s� dat teologjike, politike dhe sociale të kohës 
sonë,

• kërkon dialog me kishat në padhunë, drejtësi 
pajtueshmëri dhe paqe,

• vë përpara perspektivën paqësore të Kishës në 
zhvillimin e mëtejshëm të konceptit “vetëm paqe”, 

• punon së bashku me rrjetet kombëtare dhe 
ndërkombëtare: Komiteti i Veprimit të Shërbimit 
për Paqe (AGDF, Gjermani); Konferenca 
Evropiane e Kishave; Këshilli Botëror i Kishave; 
Rrjeti i Organizatave të Paqes (NCPO, UK); Rrjeti 
ndërkombëtarë për kulturë të padhunshme të 
Paqes.

• prodhon buletinin e rregullt me të dhëna 
teologjike.

Zyra ndërkombëtare
Ringstraße 14 • D-35641 Schö� engrund
T: +49 6445 5588 • F: +49 6445 5070
intlo�  ce@church-and-peace.org
www.church-and-peace.org

Rrjeti Ekumenik 
Evropian



një vend për t’u takuar
• i bashkon të krishterët nga tradita të ndryshme 

nga e gjithë Evropa 
• lidh bashkësitë, komunitetet, grupet paqësore 

krishtere, agjencitë e shërbimit paqësor, qendrat 
studimore dhe individ tindividë të ndryshëm 

• krijon hapësirë që anëtarët dhe miqtë të ndajnë  
përvojat e tyre për rrugëtimin e kishës dhe paqes, 
që të mësojnë së bashku dhe për të inkurajojnë 
njëri-tjetrin.

një forum për dialog
• përhap mesazhin kyç të Ungjillit për padhunë në 

gjithë botën 
• promovon shkëmbimin, mirëkuptimin dhe 

pajtimin ndërkulturor 
• fton të krishterët kudo që së bashku të shtrojnë  

rrugën për t‘u bërë një kishë paqeje

një hapësirë për  
reflektim
• bashkon teologjinë paqësore dhe praktikën 
• aplikon ide nga shkrimet biblike për çështjet 

siç janë: transformimi i kon� iktit dhe iniciativat 
paqësore të Kishës 

•  ndihmon njerëzit të kuptojnë se çfarë do të thotë 
•  të jesh një asamble shalom

një fytyrë e kishës
• fton të krishterët të bashkohen në adhurim 

ekumenikal (gjithëpërfshirës) për të festuar 
Perëndinë e paqes, drejtësisë dhe pajtimit 

• ofron mundësi për përtëritje dhe orientim shpirtëror
• aftëson njerëzit përmes lutjes, lavdërimit dhe 

meditimit të � tojnë forcë për udhëtimin e tyre të 
përbashkët  

• ofron mundësi për të përjetuar dhe çmuar 
diversitetin e Trupit të Krishtit 

një katalizator
• Promovon projekte të përbashkëta, veprime dhe 

fushata
• mbështet komunitetet në përpjekjet e tyre për t’u 

bërë vende të pajtimit dhe drejtësisë, dhe për të 
dëshmuar për paqen e Krishtit

Perëndia vë mbi kishën detyrën e 
shërbimit për paqe dhe pajtim. 

Kisha dhe Paqja ju fton për të na u 
bashkuar në këtë udhëtim!

kisha dhe paqja

një rrejt 
denominancional

bashkon Anglikanët, Baptistët, Anëtarë e Kishës 
së Vëllezërve, Katolikët, Luterianët, Menonitet, 
Metodistët, Ortodoksët, Quakers, dhe Anëtarët e 
Kishave të Reformuara

“Lum ata që përpiqen për paqen, 
sepse ata do të quhen bij të 

Perëndisë.” (Mateu 5:9) 


