
Zemra e Jezusit  
ose si Jezusi do..  

Duaje Zotin, Hyjin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë 
fuqinë tënde. ( Ligji i përtërirë 6.5) 
-Ja, po bëj ashtu siç kërkove ti: po të jap një zemër të kthjellët e plot kuptim kaq sa të 
tillë nuk e ka pasur askush para teje dhe s’ do ta ketë askush pas teje si ti.(1Mb.3,12) 
-Unë do t’ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do ta fus në ju, do ta nxjerr nga mishi 
juaj zemrën e gurtë e do t’ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju e do të 
bëj që të ecni urdhërimeve të mia(Ez36,26) 
-Lum ata që janë të pastër në zemër sepse do ta shohin Hyjin.(Mt5.8) 

çfarë buron nga zemra ime? Çfarë ushqej më 
tepër? Si e përdori zemrën time: për të da-
shur; për të dhënë jetë; për t’i marrë jetën 
dikujt??? Nëse dua, dashuria ime është egoi-
ste, kërkoj të mirën e tjetrit, a po dua për 
interres, dua që tjetri të mbush boshlleqet e 
mia, a po kërkoj të bëj të lumtur një tjetër? 
Mësojmë nga Jezusi, si Ai ka dashur…? Si 
Ai për dashuri, falë mëkataren e penduar, 
shëron të sëmurët, jep dritën e syve të ver-
bërve, ngjallë të vdekurit…Në fund për 
dashuri të madhe jep edhe jetën deri në kryq. 
Dhe më e madhja Dashuri, mundë edhe 
vdekjen dhe jep JETËN.  

Të marrim si impenjim:Të ndalemi 
para Kryqit të Krishtit me duar bosh dhe 
t’i kërkojmë ndihmë, Ai dëshiron që ne 
ta kërkojmë, ta thërrasim sepse Ai e di 
artin e të dashurit, pasi Ai e ka krijuar…
dhe njeh dobësitë tona, njeh dëshirat e 
zemres sonë, pasi Ai e ka krijuar…T’i 
kërkojmë Jezusit në këtë javë, të na 
mësojë të dëgjojmë zemrën tonë, t’i flasë 
zemrës sonë…dhe në të, të marrim një 
përgjigje. 

L1-Zemra eshte organ muskulor i cili gjatë 
kontrakcionit me ritëm bën të mundshme 
qarkullimin e gjakut në të gjitha organet e 
trupin të njeriut. Jeta pa zemër nuk është e 
mundshme. Zemra është njëra prej organe-
ve të para që formohet në trupin e njeriut 
gjatë zhvillimit embrional. Ajo është pom-
pa.Në mënyrë që pompa (zemra) të kryej 
funksionin e saj duhet që muskuli i zemrës 
të jetë shëndosh e mirë. Duhet që sistemi 
elektrik i zemrës të koordinojë tkurrjen e 
valvulave dhe të barkusheve si dhe duhet që 
muskuli të furnizohet rregullisht me gjak. 
Por të mos harrojmë se, zemra ka edhe një 
funksion tjetër pa të cilin nuk do të kishte 
jetë, jeta jonë shpirtërore, ka funcionin e të 
DASHURIT, ne nuk mund të jetojmë pa 
dashuri, do të ishim si të vdekur…sepse 
kemi qenë krijuar për të dashur dhe për të 
qenë të dashur. Nga zemra buron dashuria, 
por fatkeqësisht edhe urrejtja. Si është e 
mundur që të qëndrojë në të njëjtin vënd?…
si mund të burojë, nga i njëjti burim, ujë i 
ëmbël dhe i hidhët?! 
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Goja  
e Jezusit 

Mënyra e Tij e të folurit…  

L1 - "‘Ky popull më nderon me buzë e zemra e tij është larg 
meje. Nderimi që ma japin është i kotë sepse si mësim të Zotit 
mësojnë urdhra të nxjerrë prej njerëzve.’“Atëherë e grishi po-
pullin t’i af rohej dhe i tha: Dëgjoni e merrni vesh mirë! Njeri-
un nuk e bën të papastër ç’hyn në gojë, por ç’del nga goja ‑ 
ajo e bën njeriun të papastër!” (Mt 15, 8-11) 

Goja është një organ që shër-

ben për të komunikuar. Nga 

goja tingëllon Fjala e Zotit, dhe 

nga ajo edhe e shijojmë.: “Sa të 

ëmbla janë për mua fjalët e 

Tua”( Psl 119,103). Me gojë ne 

i japim Lavdi Hyjit: ''Buzët e mia 

do të të lavdërojnë “(Sal 

63,4,6)  (Sal 51,17). Por është 

edhe një gjymtyrë me anë të së 

cilës shpesh lindë e keqja. (cfr 

Mt 15)  

sa goja jonë, trasmeton të vërtetën, da-

shamirësinë, butësinë, gëzimin, buzëqe-

shjen, vlerësimin, shpresën; sa i përdorim 

fjalët tona për të mirë, dhe sa për të bërë 

keq, për të ofenduar…etj?  

përsa i përket gojës sonë: mund të jetë 

një falenderim mikut tonë ose mikes sonë 

që është gjithmonë pranë në momente të 

vështira; mund të jetë t’i kërkojmë dikujt 

falje, mund të jetë edhe të kërkojmë të 

përdorim Vetem fjalë të ’’ pastra…’’  

Këmbët e Jezusit  
si Ai ka lëvizur, si ka jetuar… …  

L1 Lk 7, 36-50 

Të pyesim veten, nëse edhe ne 
vihemi tek këmbët e Jezusit 
ndonjë herë, nëse e njohim ve-
ten si nevojtarë të mëshirës së 
Tij, nëse e kuptojmë se e vet-
mja gjë që na shpëton është t’i 
besohemi Zotit? 

Të marrim si impenjim, ndonjë mi-
nut lutjeje çdo mbrëmje, në të cilën 
njohim që kemi nevojë për mëshirën 
e Zotit, dhe me thjeshtësi të vihemi 
tek ‘’këmbët e Jezusit’’ dhe njëko-
hësisht e falenderojmë për gjërat e 
bukura që mund të na ketë ndodhur 
gjatë ditës; kërkojmë falje për atë që 
do të kishim munduar të bëjmë më 
mirë dhe nuk e kemi bërë.  

L2  Këmbët (mbi të gjitha në kohën e Krishtit )janë gjymtyrët kryesore. Nëpër 
mjet të cilave ecim, ndrtshojmë vënd. Një simbol ecjeje, drejtë tjetrit, e vullnetit 
për të dalë nga vetja jonë dhe për të takuar ‘’Tjetrin’’. Nëse lexojmë pjesën e 
Ungjillit me vëmëndje shohim që janë dy qëndrime të mundshme për ballë Je-
zusit: kush fillon të mendojë për dinjitetin, kush meriton dhe kush jo, kush 
është i denjë për të qëndruar me Jezusin. Qëndrimi tjetër është ai i gruas 
‘’mëkatare’’, që nuk bën shumë pyetje, ulet tek këmbët e Jezusit, e di se nuk 
meriton asgjë, që nuk është me siguri më e denja, por nuk ka frikë, beson. Si-
moni e gjykon por gruaja, lejon që Jezusi ta trsformojë. 



Duart e Jezusit  
mënyra se si Ai ka vepruar …  

L1. Kur perëndoi dielli, të gjithë ata që ishin të sëmurë me sëmundje 
të ndryshme, i binin tek ai e Jezusi i shëronte duke vënë duart mbi seci-
lin prej tyre. (Luka 4:40) 
L2  Është gati e pamundur të kujtojmë të gjitha herët në të cilën Je-
zusi përdorë duart, por me siguri pjesën më të madhe e bën për të 
shëruar, tek Mateu 8:14-15, Jezusi përdorë duart për të shëruar vjehr-
ren e Pjetrit nga ethet. Tek Marku 1:40-42 përdorë duart për për të 
shëruar një njeri lebroz.Këtë e shohim edhe tek Luka 5:12-13.  
L3 Por mos të harrojmë një gjë që Jezusi përdorë duart e tija edhe 
për t’u larë këmbët dishepujve të tij, për t’u vënë në shërbim. 

si i përdorim duart tona, nëse i 

përdorim më shumë për të 

marrë ose për të dhënë,nëse i 

përdorim më shumë për të qël-

luar ose për të përkëdhelur. 

Nëse janë duar që përqafojnë 

ose janë duar që largojnë, nëse 

janë duar që mbajnë fort ose të 

lëshojnë.???  

sikurse Jezusi ka prekur për të 
shëruar, të bëhemi të fortë dhe të 
prekim një dobësi tonen, një vësh-
tirësi tonen, dhe ta shdërrojmë. 
Nëse e di që dobësia ime është 
dembelia, këtë javë impenjohem 
të bëj ndonjë shërbim më shumë, 
që të zgjohem më me shumë vull-
net, nëse di që dobësia ime është 
në raport me të tjerët, impenjo-
hem të jem më shumë i/e 
shoqërueshm/e, nëse dobësia ime 
është në lutje, sforcohem të jem 
më i/e kujdeshëm/e në Meshë etj. 

Sytë e Jezusit 
Mënyra e shikimit të Tij …  

L1 - Atëherë Simoni i bekoi dhe i tha Marisë, nënës së tij: “Shih! Hyji e 
caktoi këtë Fëmijë të shkaktojë rrënim e ngritje për shumëkënd në Iz-
rael. Do të jetë edhe shenjë të cilës njerëzit do t’i kundërshtojnë. (Lc 
2,34)  
L2. Atëherë Jezusi e shikoi ëmbël, i pëlqeu dhe i tha: “Të mungon edhe 
një gjë: shko, shit çka ke, ndajua skamnorëve e do të kesh thesar në 
qiell; atëherë kthehu e eja pas meje!” Djaloshi u prish kur e dëgjoi këtë 
fjalë e, i trishtuar, u largua, sepse kishte prona të shumta. (Mc 10,21 )" 
L3 Zotëria u kthye dhe ia lëshoi sytë Pjetrit. Pjetrit i ra ndër mend fjala 
e Zotërisë që ia pati thënë: ‘Para se sot të këndojë gjeli, tri herë do të 
më mohosh!’ (Lc 22,61) 

Syri është si dritarja e shpirtit: 

‘’Drita e trupit tënd është syri yt’’ 

kur syri yt është i thjeshtë edhe 

krejtë trupi yt është i shën-

dritshëm, por nëse është i keq 

krejt trupi yt është në errësirë 

(Lk 2,34). 

sa janë të ‘’qartë’’ sytë tanë, sa 

janë të lirë nga paragjykimet dhe 

nga diskriminimet, sa janë të aftë 

për një shikim ‘’dashamirsie’’  

në këtë javë të korkojmë t’i shikojmë të gjithë me një shikim të ri (atë vajzën/ 

jdalin që më duket shumë antipatik/e që ditën e parë, atë meshtarin / motrën 

që nuk e duroj dot, atë profesoreshen që dua ta shmang gjithmonë) kështu 

mund të kalojmë për tej dukjes së jashtme… 



Veshët e Jezusit  
Mënyra e të dëgjuarit të Tij. …  

L1.Moisiu e bashkoi mbarë Izraelin dhe u tha: Dëgjoji, o 
Izrael, urdhërimet dhe ligjet, që po i shpall sot para jush: 
mësoni dhe vini në veprim! 
L2. E shtoi: “Biri i njeriut, të gjitha fjalët që po t’i them, 
pranoji në zemër e dëgjoji me veshë! 

Veshët janë me siguri simboli i 
dëgjimit, të vurit në kontakt me 
tetri, i pranimit të tjetrit  . “Më 
tha përsëri: «Biri i njeriut, të 
gjitha fjalët që të them dëgjoi 
me veshë dhe pranoji në zemrën 
tënde. (Ez 3,10). ”Dëgjo Izrael, 
ligjet dhe normat që sot po t’i 
jap mësoji dhe vëri në prak-
tikë.”( Dt.5,1) 

në jetën tonë të përditshme, Kë 

dëgjojmë? Çfarë dëgjojmë? 

Kur dëgjojmë? Si dëgjojmë? A 

jemi të aftë të dëgjojmë tetrin? 

Për ta dëgjuar në shenjë prani-

je? Dëgjimi ynë është sipër-

faqësorë o është i thellë? A 

ndalemi disa herë në heshtje? A 

po jemi jemi mësuar të kemi 

përherë një zhurmë në veshë? 

A e dëgjojmë me vëmëndje 

Fjalën e Zotit në Meshë?  

të dëgjojmë në këtë javë, në mënyrë të ‘’thellë’’ personat që na qëndrojnë 
paranë, personat me të cilët kemi më shumë mardhënje, ndoshta atë shoqen/
shokun që ka nevojë për besim, ose dëgjojmë persotat që janë më të rritur se 
ne, atë që është i thirrur të jetë drejtuesi/sja ynë. 

Profumi i Krishtit  
si Ai ka përhapë erën e mirë tek të tjerët…  

L1. Atëherë Maria mori një libër parfum nardi të pastër e 
shumë të shtrenjtë, ia leu këmbët Jezusit dhe ia fshiu me 
flokët e vet. Shtëpia u mbush me erën e këndshme të 
parfumit. (Gv 12,3)  

Hunda është një organ i 
mahnitshme në shkencë, që 
punon në mënyrë përfekte, i 
dallon erërat menjëherë; ato 
të pëlqyeshmet dhe të pa 
pëlqyeshmet. Erërat dhe par-
fumet lidhën shpesh me 
ndjenjat pozitive dhe nega-
tive. Çdo person ka parfumin 
e tij të preferuar. 

nëse me të vërtetë jemi profumi i 

Krishtit, nëse jemi profum i mirë, 

parfumin i mirë e pëlqejnë të gjithë 

dhe lë erë të mirë në çdo vënd…të 

gjithë gëzohen në praninë e tij. A 

jemi ne të aftë të jemi një gëzim 

për atë që kemi pranë? Kur jemi 

në mes të tjerëve, ata kanë 

dëshirë të jenë pranë nesh o jo? 

Si jemi ne për të tjerët?  

të kërkojmë të jemi së paku në një situatë të pëlqyeshëm për të tjerët, për të 
ndihmuar në përmirësimin e tjetrit, për ta bërë tetri të ndihet i dashur, për të 
ndihmuar tetri të jetojë mirë. Në këtë javë i afërmi ynë duhet ta ndjejë 
praninë tonë si shenjë e pranisë së Jezusit në mes nesh.  


