
 
 
 
 
 
  

 
Oktober / Tetor  2017                                       alban. 
Krijoje në mua, o Hyj, zemrën e 
pastër, përtërij në mua një shpirt 
të qëndrueshëm.              (Ps 51,12)                                                 
______________________________________           

Fillo përsëri! 
Start again! 
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    Të dashur miq të fjalës, 

çfarë gëzimi është, të shikosh në sytë ndriçues pa mashtri të një fëmije. Duke qënë se 
ata rrjedhin nga një zëmër e pastër e një fëmije, mund të shohim deri tek Zoti. Këto janë 
momente të gëzimit të thellë! Një zemër e tillë e paster i është dhuruar secilit prej nesh në 
momentin e lindjes. Të ruajmë një zemër të tillë dhe të mos biem pre e fuqisë, sundimit dhe të 
arritjes së kënaqësisë, nuk është e lehtë. 
 
 Në ditën botërore të rinisë 2013 në Rio Papa Françesku thoshte: „Koha e të rinjve 
është ajo, në të cilën mretëria e madhe e ndjesisë së jetuarit lulëzon, e cila është e pranishme 
në zemrat tuaja, dëshira e thellë për një dashuri të vërtetë, të bukur dhe të madhe (…)  Duke ju 
ftuar, të zbulojmë sërish bukurinë e thirrjes njerëzore në dashuri, kërkoj nga ju, që ti rezistoni 
dhe të kundërshtoni tendencën e përhapur të banalizimit të dashurisë, mbi të gjitha kur ajo 
reduktohet vetëm në aspektin seksual dhe ndahet nga karakteristikat e tjera siç janë bukuria, 
bashkësia, besnikëria dhe përgjegjësia. Të dashur të rinj, në kulturën provizore dhe relative 
predikojnë shumë, duke thënë që është e rëndësishme vetëm të ‚shijojmë‘ momentin, sepse të 
marrësh përgjegjësi për të gjithë jetën, të marrim vendime ‚përgjithmonë‘ nuk ja vlen, pasi 
nuk e dimë çka na ofron e ardhmja. Por unë në të kundërt ju lutem, jini revolucionarë; ju 
lutem të notoni kundër rrymës!“ 
 
 Të dashur miq të fjalës, një zemër e pastër të lë të lirë dhe të jep hapësirë për të 
jetuar. Një zemër jo e pastër na mban të ngjitur pas gjërave dhe njerëzve dhe do pushtetin. Të 
lusim Zotin që përsëri të kemi një zemër të pastër, e cila na lë të lirë dhe do më të mirën për 
ne dhe për tjetrin. Kështu notojmë kundër rrymës dhe bëhemi të aftë për një dashuri të vërtetë 
të qëndrueshme. Dhe nëse shikimi jonë ishte i papastër dhe dëshironte pushtetin atëherë vlen: 
Fillo përsëri! – Start again! 
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