
Kishat dhe Paqja, 7. - 11. Tetor 2015, Prishtinë, Kosova/ Kosovo

"Fryti i drejtësisë do të jetë paqja "Isaia 32, 17
Jetojmë së bashku në mes të Evropës
Predikimi i shërbesës më 11.10.2015

Të nderuar miq, e dashura Bashkësi,

një e shtunë në Hamburg, në qytetin ku unë jetoj,
në mëngjesin e 12 shtatorit 2015 do të mbahet në ora 10 një shërbes ekumenike në kishë të
madhe dhe kryesore të Shën Pjetrit.
, Hape gojën tënde në përkrahje të memecit, në mbrojtje të gjithë atyre që janë lënë pas dore.
Hape  gojën  tënde,  gjyko  me  drejtësi,  dhe  mbro  çështjen  e  të  mjerit  dhe  të  nevojtarit  ',  ne
dëgjojmë nga Fjalët e Urta të Solomonit (Fjalët e Urta 31, 8.9).
Ne  lutemi  dhe  këndojnë  në  një  shërbesë  me  Pastore  dhe  Pastorë  katolikë,eritresë,  sirianë
ortodoksë, luteranë, menonitë dhe njerëz nga shumë kisha/dominacione të tjera për shumë njerëz
që vuajnë nga padrejtësia dhe dhuna, të cilat janë në arrati dhe arrijnë me qindra çdo ditë në
Hamburg. Ne lutemi gjithashtu edhe për ne, që të bëjmë gjënë e drejtë apo të duhur dhe të mos
lejojme të vazhdojë të rritet padrejtësia, në mënyrë që njerëzit të marrin drejtësi.

Pastaj ne shkojmë në treg të qytetit, në të cilin shumë njerëz të mbledhen:
Mesazhi i tyre është: Hamburg është i gjallë - dhe refugjatë janë të mirëseardhura. Një aleancë e
gjerë e kishave,  komuniteti  hebre,  organizatat  muslimane dhe xhamitë,  sindikatat,  shoqatat  e
ftuarara, kryetari i komunës mban fjalim të pëulur dhe përkushtuar, në ora 12:00 transmetohet në
të gjitha stacionet e radios rajonale, kënga "Imagjino" nga John Lennon dhe të gjithë këndojnë.

Imagjino sikur te mos kete parajse
E thjeshte ta provosh...
Pa ferr poshte nesh
Vetem qiell mbi ne
Imagjino gjithe njerezit
Te jetonin te sotmen..
Imagjino te mos kete shtete
S'eshte e veshtire ta besh
Asgje per te cilen te vrasesh ose te vdesesh
Dhe as fe gjithashtu..
Imagjino gjithe njerezimi
Te jetonte jeten ne paqe
Ti mund te thuash jam nje enderrimtar
Por nuk jam i vetmi
Shpresoj nje dite ti do te bashkohesh me ne
Dhe bota do te jete NJE
Imagjino pa zoterime
Pyes veten nese mundesh
Pa nevoje per lakmi apo uri
Vellazeria jone e njerezimit
Imagjino gjithe njerezit
Ndajne gjithe boten
Ti mund te thuash jam nje enderrimtar
Por nuk jam i vetmi
Shpresoj nje dite ti do te bashkohesh me ne
Dhe bota do te jete NJE



Unë duhet të pranoj, që tekstin e njihja përafësisht dhe në shtëpi përsëri e lexova, atë të cilët e
kënduan të gjithë aq me knaqësi. Unë isha e vetëdijshëm, që bëhej fjalë për vizionin e lashtë të
paqes, që Isaia para mijëra vitëve ju premtoj njerëzve dhe që pas thirrjes së Salomonit dhe që në
të vlerësimi i bekimit të Jezusit qëndron - që vizioni i një bote, të cilët të gjithë e ndajn, është një
botë e drejtë dhe vllazërore.
Por, kështu këndon John Lennon në vitet e 70-ta dhe në 2015 në treg të qytetit të Hamburgut: që
do të thotë një botë pa fe (religjion). Dhe kështu këndoj gjithashtu në javën e kaluar Shakira në
New York  në miratimin e agjendes -2030 të kombeve të bashkuara për zhvillim të qëndrueshëm,
menjëherë pas fjalimit të Papa Françeskut.

Paralelisht me këtë konstatim të përbashkët të 20.000 personave në tregun e qytetit, të cilët edhe
jemi shumë dhe të cilët angazhohemi për një Hamburg mikpritësh dhe një Gjermani tolerante,
rrugës tek stacioni i trenit takohen grupet e dhunëshme ekstremistë-së partis së djatht dhe asaj së
majtë të cilët ndalojnë (paralizojnë) trafikun hekurudhorë. 

Shumë njerëz në Evropë dhe në botë supozojnë, se kushti për paqen është heqja e fesë. Kjo na
takon ne!  Ne nuk mund ti  fajësojmë ata  sepse na bie  ne prap -  ne njerëzve të  kishave dhe
bashkësive fetare. Sepse kur ne shikojm të kalueren,  kemi shumë njerëz që kanë keqpërdorë
fenë,  edhe besimin tonë të  krishterë,  për të legjitimuar padrejtësinë dhe dhunën si  dëshirë e
Perëndisë. Ne e dimë, dhe nuk dua ta detajizoj, se Leonardo Emberti na e kujtoj në fjalën e tijë
hyrëse dhe kjo ndodhë edhe sot ende. Dhe kjo është tradhti e fesë në fetë.

Gjithashtu  ka  njerëz  të  tjerë  në  çdo  fe,  që  janë  prekur  nga  Fryma  e  paqëbërjës.  Ata  janë
angazhuar dhe angazhohen për drejtësi dhe jo dhunën. Për ata është mëshira e Perëndisë dhe
paqja e brendshme e pandarë ndaj mëshirës së njerëzve dhe vështirësive për paqen në mesin e
njerëzve, feve, popujve, grupëve etnike dhe kombëve.

Ne kemi ardhur së bashku këtu në Prishtinë, nën premtimin biblik: "Dhe Fryti i Drejtësisë do të
jetë Paqja".
Ne kemi njoftuar njëri-tjetrin, ku ne shohim gjurmët shkatërruese të padrejtësisë në botën tonë. 
Ne kemi ndarë përvojat, si të merremi në mënyrë konstruktive me atë dhe të përpiqemi një pjesë
të drejtësisë këtu dhe tani për të jetuar.
Poteciali i paqëbërjes së besimit në konfliktet politike, ekonomitë për jetën, iniciativa "Besimtarë
për Paqen", puna e dialogut dhe proceset strukturore të transformimit të konfliktit, Identiteti -
Identitetët, puna me Romët ne konteste të ndryshme, gratë në punë për paqe dhe drejtësi, këto
ishin temat tona. 
Gjithashtu takimet, bisedat, vizita e djeshme këtu në vend tek njerëzit e feve të ndryshme ishte
një hap ekumeniko global e "Pelegrinazhit të Drejtësis dhe Paqes".

A është besimi ynë mjaft i fortë - apo: A jemi të hapur dhe të përulur të mjaftueshme për të
përjetuar fuqinë e paqes së besimit tonë, për të jetuar dhe të lejuar të jetë i efekshëm?

"Fryti i Drejtësisë është Paqja" - të shiqojmë përsëri më afër në lidhje me premtimin e Isaisë, që
na shoqëroj deri tani dhe me kontekstin në të cilin ndodhet.

 9 Çohuni, o gra që jetoni në bollëk, dhe dëgjoni zërin tim; o bija pa mend, ia vini veshin 
fjalës sime!



10 Brenda një viti dhe disa ditëve ju do të dridheni, o gra pa mend, sepse vjelja e rrushit do
të shkojë keq dhe korrje nuk do të ketë

11 Fërgëlloni, o gra që jetoni në bollëk, dridhuni o ju gra pa mend. Hiqni veshjet tuaja,  
zhvishuni dhe vini një grethore në ijët,

12 duke i rënë gjoksit nëpër arat e mira dhe nëpër vreshtat prodhimtare.
13 Mbi tokën e popullit tim do të rriten gjemba dhe ferra; po, mbi të gjitha shtëpitë e  

gëzimit të qytetit të qejfeve.
14 Sepse pallati do të braktiset, qyteti i zhurmshëm do të shkretohet, Ofeli dhe kulla do të 

bëhen për gjithnjë shpella gëzimi për gomarët e egër dhe kullotë për kopetë.
15 deri sa mbi ne të përhapet Fryma nga lart, shkretëtira të bëhet pemishte dhe 

pemishtja të konsiderohet si një pyll.
16 Atëherë i drejti do të banojë në shkretëtirë dhe drejtësia do të banojë në pemishte.
17 Pasojë e drejtësisë do të jetë paqja, rezultat i drejtësisë qetësia dhe siguria përjetë.
18 Populli im do të banojë në një vend paqeje, në banesa të sigurta dhe në vende të qeta 

pushimi,

Së pari: Është e habitshme se sa shpesh Isaia përdorë imazhet femërore për të sjellë në jetë
marrëdhënien midis Perëndisë dhe njerëzve dhe midis njerëzve.

9 Çohuni, o gra që jetoni në bollëk, dhe dëgjoni zërin tim; o bija pa mend, ia vini veshin
 fjalës sime!

Nga njëra anë është një qytet, në perëndim të hapsirës kulturore semite që ka aspekte femrore, ku
dhe shpesh qëndron për  qytetin  perëndesha.  Siguria  brenda mureve të  qytetit,  që ofronë një
funksion të përafërt, për ata të cilët janë atje në shtëpi ose të tjerët që ikin atje, që simboli i
ndërtesave urbane ishte bukuria, kjo ishte njëra anë - ndërsa ana tjetër ishte rreziku nga armiku
për të u përdhunuar dhe përdhosur. Bijë e Sionit është në të njejtën kohë një vend i braktisur nga
Perëndia dhe vend i mallit, një metaforë për Izraelin, për popullin e Perëndisë në dështimin dhe
në premtimin e tij.
Dhe këtu i flet Isaia grave sigurt njëkohësisht direkt. Sigurisht që gratë e klasës së lartë marrin
pjesë gjithmone dhe në çdo kohë në padrejtësi. Ato janë bashkëpunëtore apo bashkë-aktore në
sistemin patriarkal të dhunës. Ato përfitojnë nga fytet e shfrytëzimit. Edhe pse pasojat nga ky
sistem janë dhuna në familje, trafikimi i qenieve njerëzore, përdhunimi, që ti fyejn armikun dhe
që  ato  aktualisht  vetë  apo  një  ditë  mund  të  jenë  viktim.  Gjithashtu  librat  biblik  raportojn
pandërpre.

12 duke i rënë gjoksit nëpër arat e mira dhe nëpër vreshtat prodhimtare.
13 Mbi tokën e popullit tim do të rriten gjemba dhe ferra; po, mbi të gjitha shtëpitë e  

gëzimit të qytetit të qejfeve.
14 Sepse pallati do të braktiset, qyteti i zhurmshëm do të shkretohet, Ofeli dhe kulla do të 

bëhen për gjithnjë shpella gëzimi për gomarët e egër dhe kullotë për kopetë......kështu 
thotë Isaia.

Së pari Isaia nuk pa një vizion të paqes, jo, ai paraqet një vizion shkatërrimi. Dhe imazhi, të cilin
ai paraqet, ngjall imazhe në mua, që unë shoh çdo ditë në lajme dhe shumë imazhe, që nuk
shfaqen më në lajme, imazhe te thatësirës, të shkatërrimit dhe kaosit. Ato janë realiteti: imazhe të
njerëzve të frikësuar, shpresa të shkatërruara të jetesës, si në këtë rajon të Evropës apo mbarë
botën.

Vetëm një shëmbull: 
Nga një artikulli në Le Monde Diplomatique në shtator të 2015, me temë:
Shkatërrimi - Si është duke nxitur konflikte ndryshimi i klimës (nga Agnes Sinai)



Përgjatë viteve 2006 deri 2011 Siria përjetoj periudhën më të gjatë të thatësirës dhe humbjet më
të mëdha të kultivimit që nga qytetërimet më të hershme në gjysmëhëne pjellore, në mvarësi nga
zonat me shi-dimri, që përfshiu nga Izraeli e deri ne jugperëndim të Iranit në të cilën njerëzit me
mijëra vite më parë filluan të praktikojnë bujqësinë dhe blegtorinë.....Në vitet 2000 deri 2008
rezervat nëntokësore kanë rënë përgjysmë.
Për  ramjen  (rrëzimin)  e  bujqësisë  siriane  disa  faktorë  janë  të  rëndësishëm,  nga  ndryshimet
klimatike dhe keqmenaxhimi dhe trajtimi i burimëve natyrore deri të rritja e popullsisë. Autorja
vë në dukje, që të dyjat, si kolapsi i sistemit të Asadit si dhe shfaqja e IS pjesërisht janë të lidhur
si pasojë e periudhës së gjatë të thatësirës.
Mungesa e reshjeve dhe më këtë të korrura në Kinë lindore në vitet  2010/2011, pjesa më e
madhe e importit të grurit, në këtë mënyrë çmimet në rritje, vendi importues më i madh Egjipti
dhe padrejtësia sociale ishin arsye për trazira.
Studimet  tregojnë lidhjen ndërmjet  ndryshimeve klimatike,  përleshjeve të  dhunshme rrjedhin
rritja e grupeve radikale terroriste dhe refugjatë.
Për  mua  gjithmonë  është  mbresëlënëse  se  sa  praktike  janë  vizionet  biblike.  Ato  flasin  për
pjellorin/prodhushmërin, e tokës pjellore ndryshe nga thatësira dhe vende të dëmtuara. Ato flasin
për frytin e drejtësisë, shumë konkretë, ushqyes dhe shijeshëm. Unë përsëri mbolla tomate në
ballkonin tim, këto bimë më solli rastësisht një shoqe e dashurë e imja nga Bosna. Sa shumë
durim, kujdes, diell, kujdes dhe prap durim deri sa ato pjekën dhe bëhën fruta të shijshme! Ato
kanë nevojë për kushte të arsyeshme.
Çdo njeri, çdo fëmijë, çdo grua, çdo burrë kanë nevojë për kushte të tij apo të saj të arsyeshme të
jetesës. Kjo do ishte drejtësia.
Inkurajimi dhe debati  përshkon në të gjitha librat biblike dhe qëndron në zemrat tona. Lufta
duket  të  jetë  një  fenomen  themelor  i  ekzistencës  njerëzore  në  kohë  të  Biblës  hebraike.  Ku
Perëndia i Izraelit kundërshton. Drejtësia dhe paqja, mbrojtja për refugjatët, dhembshuri për të
vejat dhe jetimët, Shalom për vendin, Shalom për qytetet - këto sfida mbushin të gjitha librat
biblike.
Drejtësi do të thotë në Biblën Hebraike: Perëndia merr anën, drejton raportet/kushtet për ata që e
marrin drejtësin. Sdakah, siç është në hebraisht, përshkruan një marrëdhënie midis Perëndisë dhe
njerëzve, në mes të njerëzve, në mes të njerëzve dhe gjithë krijimin, një raportë, një marrëdhënie
- jo një normë. Drejtësin përjetojn njerëzit, drejtësin përjeton vendi dhe drejtësin përjetojn popujt
kur nevojat e tyre dhe kushtet e nevojshme të jetesës janë të vendosur dhe të balancuar në raport
me ato të të tjerëve që jetojnë larg nevojat e tyre në kurriz të të pafavorizuara.
Drejtësia ndodhë. Njerëzit përjetojnë se Jezusi ndjeu nevojën e tyre, që i përgjigjet nevojave të
tyre, se ajo shëron ankthin e tyre të brendshme dhe të jashtme. Ata janë të lodhur, ata janë të
shëndetshëm, ata janë duke përjetuar një bashkësi të re me Perëndinë dhe me njëri-tjetrin. Ju
ripërtriheni në trup dhe shpirt të ri.
"Nëse dikush është në Krishtin, ai / ajo është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë kaluar larg, ja,
të  gjitha  gjërat  të  reja"  thërret  Pali.  Emocionuese  -  dhe  shqetësuese!  Për  Palin  do  të  thotë
inkarnimi/mishërimi i  Perëndisë në Krishtin,  struktura globale e  vdekjes është  thy si  fuqia e
vdekjes për çdo person të vetëm. Krishti pajton botën në trupin e tij, jetën e tij, vdekjen dhe
ringjalljen e tij. Jo ushtarët sigurojnë paqen me armët si Pax Romana, por vetë Krishti është fryti
i parë i atyre që jetojnë paqen. Pushteti është thy, bamirësia është të duam armiqtë tanë. Njerëzit
që ndjekin Jezusin janë një komunitet vëllazëror dhe të barabartë.
E gjithë bota do të hyjë në histori, që Zoti e ka popullin e tij. Etnitë, gjinia, kombësia nuk do të
kenë më  pushtet.  Në letrat  e  Palit  është  e  qartë  se  shpallja  e  realitetit  të  ri  në  Krishtin  në
bashkësitë e reja tashmë rezulton tensione kërcënuese. Jo, as atje nuk kishte paqe. Duhej luftuar
për drejtësi, kur bëhet fjalë për çdo ditë në vakt të ushqimit të përbashkët, me shpërndarjen e



mallrave, ose me dhuntitë shpirtërore apo arsye të ndryshme të pushtetit. , Nuk ka as Jude, as
Grek, nuk ka burrë, asnjë grua, jo një skllav, jo i lirë - ju jeni të gjithë një është Krishti ', të cilat
ishin deklaratat revolucionare në një shoqëri, në kombësi, gjini dhe klasë të veçanta, se kush ka
pushtet. Dhe kjo edhe sot është ende revolucionare.
Njerëzit që përpiqen të jetojnë, shkaktojnë konflikte. Ju duhet të luftojnë strukturat e vjetra të
mëkatit në veten e tyre. Ju duhet të luftoj si komunitet, si një komunitet i Jezu Krishtit për të
jetuar drejtësinë - dhe provokojnë dhe rrezikojnë gjithmonë kështu ata sfidojnë kompaninë e tyre
përkatëse ose të autoriteteve.
Historia e komuniteteve të krishtera së Kishave të Jezu Krishtit tregon, se është trajtuar shumë
ndryshme dhe trajtohet: komunitetet që veçohen dhe mendojnë se ata jetojnë në vijim e Jezusit
nga Nazareti vetëm nga brenda është urdhërimi i Jezusit - dhe qendrojnë gjithmonë në rrezik, në
botën e mëkatit me përbuzje apo keqardhje. Ose janë edhe radikal dhe duan të shfarosin të gjithë
do të thotë mëkatin në botën e së keqes.
Dhe pastaj  ka të  tjerë  që ende përshtaten vazhdimisht  me atë  që është  normë kulturore dhe
sociale, sidomos në pikëpamje të kufijve etnikë, strukturat patriarkale, klasat e kundërta - dhe
mendojnë megjithatë që jetojn në dashurinë e Jezusit.
Dhe  ka  nga  ata  që,  janë  të  rrënjosur  në  besimin  në  fuqinë  transformuese  të  dashurisë  së
Perëndisë, së bashku përballen me sfidat. Ata janë të vetëdijshëm për nevojën e tyre për falje, e
cila i  bën ata të përulur.  Dhe ata e dinë se nuk ka asnjë mënyrë prapa dhunës,  padrejtësisë,
Patrikanës, në qoftë se ata duan të jetojnë si ndjekës të Jezusit.
Si bëhët ky transformim?

Isaia shpall:
15 deri sa mbi ne të përhapet Fryma nga lart, shkretëtira të bëhet pemishte dhe

 pemishtja të konsiderohet si një pyll.
16 Atëherë i drejti do të banojë në shkretëtirë dhe drejtësia do të banojë në pemishte.
17 Pasojë e drejtësisë do të jetë paqja, rezultat i drejtësisë qetësia dhe siguria përjetë.
18 Populli  im do të banojë në një vend paqeje,  në banesa të sigurta dhe në vende të  

 qeta pushimi.

Këtu është kthimi, fillon embrioni i ri, provokuese, butësisht irrituese.
Ky lumë i jetës nga lart, ky ushqim, ndryshim freskuesë lejon që nga fara e drejtësisë fryti pjekët:
respekt, dinjitet, paqe, siguri, qetësi ....

Deri mbi ne është derdhur dhe përhapur Fryma nga lart - Fryma, fuqia e Frymës së Perëndisë, që
nga fillimi i krijimit ruhet, e cila do të na japë një zemër të gjallë në vend të gurit, si Jeremia
profetizoi, bartësit e vizionit për një botë pa mëkat dhe vdekje.
Fryma nga lart  bëhet  në pagëzimin  e  Jezusit  në të  e  gjallë.  Ne festojmë ditën e  Rrëshajve,
derdhjen e mjaftueshme të Frymës në popullin e shumë kulturave, në burra dhe gra, të vjetër dhe
të rinj, dhe në këtë mënyrë duke rezultuar në Kishën e Jezu Krishtit. Dhe në Pagëzimit ne bëhemi
anëtar i Trupit të Krishtit, të mbushur me këtë Frymë të Dashurisë dhe të Drejtësisë.

Imagjino sikur te mos kete parajse
E thjeshte ta provosh...

"Imagjinoni nuk ka qielli,
është e lehtë për të dhënë atë një provoni ...
Imagjinoni nuk ka asnjë vende,
kjo nuk është e vështirë për të bërë atë,
jo atë që ju të vrani ose të vdesin për të,
dhe asnjë fe gjithashtu. "



Unë nuk pajtohem me John Lennon, edhe që më pëlqen muzika e tij. Pa mbretërinë e qiejve, pa
fe, ne nuk do të jetojnë në paqe.

Nëse ne më imazhin e mbretërisë së qiejve, Fryma nga burimi i lartë ose bazojmë jetët tona në
burim shprese, ajo e cila na mbart; 

Unë lutem që Fryma e Drejtësisë dhe Paqes nga lart që të na mbushë.
Unë lutem që ne do të jemi dëshmitarë të pushtetit jetëdhënës të Perëndisë për këtë botë.
Dhe unë lutem që Drejtësia dhe Paqja me ne të rritet në botën tonë pa paqe. 

Amen


