
 
 
 
 
 
  

 
August / Gusht  2017                                        alban. 

Leshoja shqetësimet e 
tua Zotit, ai do të japë 
fuqi!                                          (Ps 55,24a)  
______________________________________                                                

Merri shqetësimet e mia! 
Take away my sorrows! 
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Të dashur miq të fjalës, 
 

Një fjalë e urtë na mëson: „Që zogjtë e shqetësimeve dhe halleve fluturojnë mbi ne 
nuk mund ta ndalojmë. Por mund të ndalojmë që ata të ndërtojnë folenë e tyre tek ne“ – Por si 
mund të mësojmë të sillemi me shqetësimet që kemi, që ato të mos na e marrin ajrin që ne na 
duhet për të marrë frymë? 
 
 Ungjilltari Lukas tregon për dy shokë të Jezuit, të cilët pas vdekjes së tij ishin të zhytur 
në shqetësimet e tyre. Ata u larguan nga Jeruzalemi, ku Jezusi – shpresa e tyre – vdiq. Gjatë 
rrugës ata po i tregonin hallet njëri tjetrit. Këto ankesa nuk po i ndihmonin shumë. Vetëm po i 
tërhiqnin më shumë në errësirë. „Papritur“ dikush ju bashkohet. I pyet ata. „Çfarë janë këto 
gjëra për të cilat ju po flisni me njëri tjetrin?“ Ata reaguan të nervozuar dhe e pyetën nesë ai 
kishte dëgjuar për lajmet që kishin ndodhur në Jeruzalem së fundmi. I huaji qëndron dhe pyet 
përseri: „Çfarë?“  Ata filluan të tregonin – për shpresat dhe ëndrrat e tyre, për dështimet dhe 
dyshimet e tyre. Është aq bukur të mund të thuash çdo gjë! Ata u drejtuan dhe ngritën sytë 
përsëri. Për një moment ata e kuptuan. Zoti u qe shfaqur atyre me anë të këtij “të huaji“. Ishte 
vetë ai. Ai u kishte marrë shqetësimet– nëpërmjet pyetjeve „nervozuese“. 
 
 Të dashur miq të fjalës, të ndihmojmë njëri tjetrin, që shqetësimet të mos ndertojnë 
folenë tek ne. Shpesh janë këto pyetje të vogla – ndoshta të formuluara në mënyrë qesharake, 
të cilat e çlirojnë zemrën tonë: „Oh, rrudhat në ballin tënd ishin dikur me të pakta– apo jo?“ 
Të ndihmojmë njëri-tjetrin, të numërojmë shqetësimet, aty është Jezusi mes nesh, dhe së 
fundmi ai i merr shqetësimet tona. Ai i kërkon shqetësimet tua. Ai do të të shohë ty të lumtur. 
Për këtë arsye mund ti lutemi atij: Merri shqetësimet e mia! - Take away my sorrows! 
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