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Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

Po të ishit të verbër s’do të 
kishit mëkat 

 
26 Mars 2017 

Në atë kohë, Jezusi duke kaluar rrugës pa një njeri të verbër, që kishte lindur i verbër, pështyu në dhe, bëri 
baltë me pështymë, ia leu sytë me baltë dhe i tha: “Shko e lahu në banjën Siloam” (që do të thotë: ‘i dërguari’). 
Ai shkoi, u la dhe, kur po kthehej, shihte. Fqinjët e tij dhe ata që më parë e kishin parë duke lypur, thoshin: “Po 
a nuk është ky ai që rrinte e lypte?” “Ai është” – thonin disa. “Jo, por është një që i përngjan atij” – thoshin do 
tjerë. Ai vetë thoshte: “Unë jam.” Atëherë e çuan atë, që përpara ishte i verbër, te farisenjtë. Ajo ditë kishte 
qenë e shtunë, kur Jezusi përzieu baltën dhe ia dha dritën e syve. Edhe farisenjtë filluan prapë ta pyesin si e 
fitoi të pamit e syve. Ky u përgjigji: “Më vuri baltë në sy, unë u lava, dhe, ja tani shoh!” Atëherë disa prej 
farisenjsh thanë: “Ky njeri nuk është prej Hyjit, sepse nuk e mban të shtunën!” Por disa tjerë thoshin: “Një 
mëkatar si mund të bëjë këso shenjash?” Dhe u bë përçarje ndër ta. Pastaj e pyetën prapë të verbërin: “E ti, 
çka thua për atë njeri që ta dha të pamit e syve?” “Është profet” – përgjigji.  Jezusi e mori vesh se e kishin qitur 
jashtë. Kur e gjeti, i tha: “A beson ti në Birin e njeriut?” Ai i përgjigji: “Po kush është ai, Zotëri, që të besoj në 
të?” “E pe – i tha Jezusi – Është ai që po flet me ty!” Ai tha: “Besoj, o Zot!” dhe ra përmbys para tij. Jezusi i tha: 
“Erdha në këtë botë të bëj gjyq: që të shohin ata që janë të verbër e të verbohen ata që shohin!” Disa prej 
farisenjsh që ishin me të i dëgjuan këto fjalë dhe thanë: “Vallë, a thua se edhe ne jemi të verbër?” Jezusi u 
përgjigji: “Po të ishit të verbër, s’do të kishit mëkat. Porse ju thoni: ‘Shohim!’ prandaj mëkati juaj mbetet.” Gjn 9, 
1.6.13-17.34-38 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 PM te 
Kisha: Our Lady of the Miraculous Medal, 739 
BROWN’S LINE, Etobicoke, M8W 3V7 (Browns 
Line & Evans Avenue) Phone (416) 255-2721. Kisha 
ndodhet menjehere mbrapa Slovenia Credit Union. 
Public transport: Brown’s Line at Coules Court North 
Farside (15 m N) 123. Per me shume informacion 
shih faqen internet: www.ourladyofmm.com 
 
Kalendari liturgjik…  
27 Mars  Shen Ruperti 
28 Mars  Shen Shtjefni abat 
29 Mars  Shen Çirili i Sirisë 
30 Mars  Shen Marçelini 
31 Mars  Shen Benjamini 
01 Prill  Shen Anastazi 
 
Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 
 
Te premteve te Krezhmeve… 
Çdo te premte gjate Krezhmeve 
Udha e Kryqit dhe Mesha Shenjte 
kremtohen ne oren 7:45pm 
 

Kungimet e Para dhe 
Krezmimet… 
Data e kremtimit te Kungimeve te 
Para, te Krezmimeve, dhe Pagezimi 
i te rriturve; eshte e diela 11 
Qershor 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene:  

Aleks	 Coku	
Gjergj	 Nikolla	
Ilir	 Shyti	
Kol	 Pepa	
Ljuc	 Junçaj	
Martin	 Vuktilaj	
Mhill	 Ftoni	
Nikolle	 Lumaj	
Paulin	 Marku	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter&Bep	 Dreshaj	

Prek	 Gjonaj	
Ton	 Vocaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	

 
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!      
       
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …    
Sokol	Sterbyci	 10000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 10000	
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luigj	Narkaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Anton	Malaj	 4000	
Arben	Pepa	 3000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Altin	Miri	 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Tom	Prekulaj	 2000	
Lek	Selmani																																										1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjovalin	Melaj	 1000	
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Lek	Ramaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Arben	Toma	 500	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Kol	Pepa	 500	
Lec	Ndoj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 

Pope Angelus: look to the light 
of Christ 

 
(Vatican Radio) Pope Francis on Sunday 
during the Angelus in a sunny St Peter’s 
Square took inspiration from the Gospel 
reading in which Jesus restores the sight 
of the blind man. 

With this miracle the Holy Father 
explained, “Jesus reveals himself as light 
of the world”. Each of us, the Pope said, 
is blind from birth, in that, “we were 
created to know God, but because of sin 

we are like the blind, we need a new 
light, that of faith, that Jesus has given 
us.” The blind man of the Gospel 
represents us when we do not realize that 
Jesus is "the light of the world" and when 
we look elsewhere when we prefer to rely 
on small lights when fumbling in the 
dark,” the Pope said. 
 
Karl Marx, Enver Hoxha dhe Besimi  
 

George Frendo O.P.  
Shprehja shumë e njohur e Karl Marx-it rreth besimit 
është: “Besimi është opiumi i popullit” – një fjalë që 
Enveri e kishte shumë për zemër. Më duket se Marx ka 
përdorur këtë shprehje për herë të parë në Hyrjen për 
librin e tij “Kritika e Filozofisë së Hegel-it mbi 
Drejtësinë”, dhe e ka përdorur në kuptimin që besimi 
është vegël në duart e klasës zotëruese për të sunduar 
klasën proletare; në këtë mënyrë, besimi justifikon 
padrejtësitë shoqërore. Teoria e Marx-it rreth besimit 
tregon sa shumë paragjykime kishte ndaj besimit, 
veçanërisht ndaj besimit të krishterë (ndoshta si 
reagim për faktin se babai i tij, që ishte hebre, u 
detyrua të bëhej i krishterë për të shmangur 
persekutimin). Është shumë e çuditshme sesi Marksi, i 
cili para se të kritikonte ligjet ekonomike dhe teoritë 
shoqërore të asaj kohe, studionte mirë shkrimet e 
autorëve që përhapnin ideologjinë kapitaliste te asaj 
kohe si Adam Smith e Ricardo, nuk bëri asnjë përpjekje 
të tillë për doktrinën e krishterë. Po te kishte lexuar, 
për shembull, Ungjillin e Mateut kap. 25, Letrën e 
Jakobit dhe shkrimet e Shën Gjon Gojartit, do të kishtë 
qenë më i kujdesshëm para se të kishte akuzuar 
besimin si “opiumi i popullit”. 
Nikolai Lenin adoptoi të njëjtin pozicion si Marksi për 
sa i përket besimit. Edhe për të, besimi është opiumi i 
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popullit. Megjithatë, në shkrimin e tij “Socializmi dhe 
Besimi”, çuditërisht, Lenin bën këtë vërejtje shumë 
interesante: “Çdo njeri duhet të jetë absolutisht i lirë 
për të përqafuar atë besim që i pëlqen, ose të hedhë 
poshtë çdo besim, domethënë të jetë ateist, si 
zakonisht është çdo socialist”. 
Kjo do të thotë se Enver Hoxha, i cili gjithmonë 
mburrej se ndiqte politikën Marxiste-Leniniste, në 
politikën e tij rreth besimit shkoi shumë e shumë 
përtej qendrimit të Leninit. Dhe fatkeqësisht, Hoxha u 
mbyll hermetikisht jo vetëm ndaj botës perendimore, 
por edhe ndaj vetë mendimit komunist. Për të, 
mendimi komunist mori fund me Stalinin. Po të kishte 
lexuar, për shembull, shkrimet e marxistëve si Ernst 
Bloch (për të cilin besimi nuk është opiumi i popullit), 
ose si Roger Garaudy (shumë i hapur për dialogun me 
të krishterët), ndoshta do të kishte marrë një qendrim 
shumë më të arsyeshëm ndaj besimeve. 
Çdo besim, për Hoxhën, është helm per shoqërinë. Por 
ai ka treguar nje urrejtje shumë të veçantë ndaj 
katolikëve. Ja fjalët e tij në një kongres: “Hierarkët 
katolikë ishin njërëz pa atdhe… Subvencionet e tyre, 
rrogat e çdo gjë tjetër dilnin nga grabitja që u bëhej 
besimtarëve në forma dhuratash e deri në detyrimin 
me forcë të besimtarëve për t’i lënë trashëgim kishës 
pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme. Të gjithë 
hierarkët e kishës katolike, nga më kryesori deri të 
xhakoi e te famullitari, ishin të mësuar, të shkolluar 
me shkollë teologjike, me disiplinë të hekurt, me 
metodat dhe dredhitë e shtypjes së vullnetit të 
njerëzve me frikën e zotit, të Krishtit dhe të apostujve. 
Besimtarët katolikë duhej të ishin në duart e 
kishës perinde ac cadaver (lat.: edhe si kufoma)…. Kisha 
katolike dhe hierarkia e saj ishin në kulm 
obskurantiste, konservatore, si dhe të adaptueshme e 
të përkulshme kur ua donte puna, por gjithmonë në 
alenacë më regjimin reaksionarë…. Vetëm regjimi ynë 
i diktaturës së proletariatit i dha fund veprimtarisë 
keqbërëse, reaksionare e kolaboracioniste të kishës 
katolike…. Kjo ishte gjendja në hierarkinë e fesë 
katolike dhe në bësimtarët para Konferencës së Pezës. 
Priftërinjtë e mëdhenj ishin agjenturë e dyfishtë – e 
Vatikanit dhe e pushtuesve italian.” 
Së fundi dëshiroj të theksoj rolin e besimit për rendin 
në shoqëri. U referohem dy pohimeve të dy personave 
shumë të njohur: Voltaire dhe Dostojevski. Voltaire 
tha: “Dua që avokati im, rrobaqepësi im, shërbëtorët e 
mi, madje dhe gruaja ime, të besojnë në Zotin. Nëse 
ata bëjnë këtë, do të më mashtrojnë e do të më vjedhin 
më pak.” Ndërsa Dostojevski tha: “Nëse Zoti nuk do të 
ekzistonte, gjithçka do të ishte e lejueshme.” 
Ndoshta jo të gjithë janë dakord me Dostojevskin. Në 
fakt ka filozofë të cilët thonë se themeli i sjelljes 

morale është i pavarur nga besimi në ekzistencën e 
Zotit. Ndoshta për më shumë, nuk janë dakord me 
Voltaire-in, pasi në pohimin e tij gjejmë një shëmbull 
tipik të manipulimit të fesë. Me të drejtë Gordon 
Allport ka bërë dallimin ndërmjet praktikës së pjekur 
dhe praktikës së papjekur të fesë. Njeriu i pjekur për 
nga pikpamja e fesë ështe ai që me vërtetësi i shërben 
Zotit; ndërsa njeriu i papjekur është ai që përpiqet të 
shërbehet nga Zoti. Në këtë rast kemi të bëjmë me një 
manipulim të fesë dhe të besimit fetar. Megjithatë 
besoj se kishte të drejtë Papa Pali VI kur thonte, në 
Enciklikën Populorum Progressio: “Njeriu mund ta 
ndërtojë botën pa Zotin, por në këtë rast do ta 
ndërtonte për shkatërrimin e vet”. 
Personalisht jam i bindur se edukimi fetar (ose 
edukimi në fe) luan një rol të rëndësishëm për një rend 
të mirë në shoqëri. Nuk mrekullohemi nëse në një 
dokument të shekullit të dytë, dhe pikërisht në Letrën 
drejtuar Diognetit, në një përshkrim të mrekullueshëm 
të jetës së të krishterëve, lexojmë: “Të krishterët nuk 
dallohen nga të tjerët as nga territori, as nga gjuha, as 
nga zakonet e jetës …. Madje as në veshje, në ushqim e 
në pjesën tjetër apo nga zakonet e vendit …. 
Megjithatë ata vendosin një formë jete të 
mrekullueshme …. U binden ligjeve të vendosura, por 
me mënyrën e tyre të jetesës janë më superiorë nga 
ligji”. 
Shën Pali u thotë Romakëve (13, 7): “Jepni gjithkujt 
çka i përket: tatimtarit tatimin, doganierit doganën, 
atij që është për t’u druajtur drojën, atij që është për 
nderim nderimin”. Duke komentuar këtë tekst, shën 
Toma vëren: “Ai që do dikë, lirisht dhe me kënaqësi i 
jep çka i duhet, madje edhe më shumë” (Contra 
Gentiles 3, 128). Në dëshmitë e Martirëve Shilitanë 
(Acta Proconsularia, në vitin 180) lexojmë se ata ishin 
qytetarë që u bindeshin ligjëve dhe paguanin tatimet; 
dhe këtë e thanë duke patur parasysh fjalët e 
sipërmendura të Palit. Speratus, udhëheqësi i grupit, 
tha: “Nuk kam vjedhur, dhe i paguaj tatimet…” Dhe 
kur e pyetën: “Çfarë ke në qese?” ai përgjigjet: “Librat 
dhe letrat e Palit, një burrë i drejtë”. 
 
Çdo besim i vërtetë ka jo vetëm një dimension 
personal, por edhe një dimension shoqëror, 
domethënë angazhon anëtarët për të mirën e 
përbashkët. Ja pse Ernst Block, Roger Garaudy, dhe 
disa komunistë të tjerë si Lombardo Radice dhe 
Togliatti janë shkëputur nga doktrina e Marx-it dhe e 
Lenin-it, që besimi është opiumi i popullit. Madje, 
sipas Ernst Bloch, besimi është shprehja e aspiratave 
që janë në thelbin e zemrës së njeriut. Sipas tij, besimi 
i ngre në qiell ëndrrat më të mira të njeriut: ëndrrat 
për një botë më të denjë për njeriun. 


