
 
 
 
 
 
  

 
Shtator/ September  2017                          alban. 

Shmang të keqen dhe bëj 
të mirën; kërko paqen dhe 
ndjeke!                       (Ps 34,15)                                                 
______________________________________           
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    Të dashur miq të fjalës, 

 në qershor të 2015 Papa Françesku në Sarajevë, bëri thirrje që të bëhemi „Artizanë të 
Paqes“. Ai ftoi që të bëhemi aktiv për Paqen. Ai thoshte: „Të vendosësh Paqen është një punë 
‚artizanie‘, e cila kërkon lodhje, durim, mundim, ekperiencë dhe qëndresë. Të lum janë ata, që 
mbjellin paqen me veprimet e tyre të përditshme, me gadishmërinë e tyre për të vepruar dhe 
me gjestet e tyre vllazërore … Po, këto ‚do të quhen bijat dhe bijtë e Zotit‘. Sepse Zoti mbjell 
paqen kudo dhe kurdo. Të vendosësh paqen, është një punë, e cila duhet vazhduar çdo ditë, 
hap pas hapi, pa u lodhur. “ Por çfarë mund të bëjmë „Në ndjekje të paqes“? 

Në rregullat e Benediktit Shenjt thuhet: „Nëse dëshiron një jetë të vërtetë dhe të 
paharrueshme, ruaje gjuhën tënde nga e keqja dhe buzët e tua para thënieve të pavërteta! 
Shmang të keqen dhe bëj të mirën;  kërko paqen dhe ndjeke!“ Të shmangësh të keqen dhe të 
bësh të mirën; të kthehemi nga egoizmi dhe përdorimi vetjak, për të kërkuar dhe për të 
bërë atë që i shërben paqes – në këtë rrugë konrete thërret Benedikti Shenjt çdo murg si dhe 
gjithashtu çdo njeri, i cili e do me të vërtetë paqen. 

Unë isha me një grup të rinjësh në makinë. Dy vëllezër ishin të ngatërruar. Herë pas 
here ata lëndonin njëri-tjetrin me fjalë të këqija. Dhe një i ri tjetër po sillej krejt ndryshe, i cili 
po mundohej të bashkndante çdo gjë që kishte: Bonbonet, të tjera Snack-s dhe figura të vogla 
qesharake në telefonin e tij Smart.  Ai madje e lëshoi nga dora, për tua dhënë të tjerëve të 
luanin me të. Ndërkohë që ngatërresa mes dy vëllezërve po shkallëzohej, i riu u drejtohet 
atyre, dhe u jep nga një Bonbon duke thënë me qeshje: „Këtu, merrni nga një dhe hani, kështu 
jeni të paktën në qetësi! “ Të gjithë filluan të qeshnin. Tensioni dhe frika u larguan. Paqja u 
kthye.  

Të dashur miq të fjalës, Artizanët e paqes janë aktiv! Kështu jemi të thirrur çdo ditë 
plot kreativitet dhe dashuri, të ‚vendosim‘ paqen. Çdo dit nga fillimi:  Go4peace! 
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