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Kumbona 
e së Diellës

Përshumëvjet Pashkët!



Të dashur vëllezër e motra, në vitin liturgjik Kreshmët gjithmonë kanë qenë një kohë e fortë e përtëritjes 

për gjithë Kishën, një tërheqje e madhe në të cilën është i thirrur i gjithë populli i Hyjit.

Përmasa shoqërore e kohës kreshmore theksohet qartë nga Koncili II i Vatikanit: «Pendesa e kohës 

kreshmore nuk duhet të jetë vetëm e brendshme dhe individuale por edhe e jashtme dhe shoqërore» 

(SC 110).

Koha e Kreshmëve, si periudhë e përtëritjes për ngjarjen më të rëndësishme të fesë së krishterë, 

karakterizohet prej aspekteve të ndryshme: është kohë hiri, reflektimi, pajtimi, faljeje. 

Në këtë ecje që çdo vit përshkojmë në përgatitje për Pashkë, Kisha na fton vazhdimisht me liturgjitë e 

veta, me leximet biblike, lutjet, këngët, me thjeshtësinë e zbukurimeve, të lejojmë që Zoti ta pastrojë 

zemrën tonë, të rrimë afër Tij, duke e shoqëruar në ecjen e tij të mundimeve dhe të vdekjes. Jemi të ftuar 

të ripërvetësojmë përmasat e pagëzimit tonë që janë rrënjët e qenies sonë të krishterë, bij të Hyjit dhe 

anëtarë të Kishës. Jemi të ftuar ta jetojmë më fuqimisht jetën tonë si të krishterë dhe besimtarë, të 

lirohemi nga gjithçka që e ngadalëson dhe e rëndon ecjen tonë drejt Pashkëve, dhe të rivishemi me Të, 

me Krishtin, për të dashur si Ai, për të falur si Ai, për të qenë të dhimbshëm e të mëshirshëm si Ai, duke 

bërë mirë si Ai.

 Kjo ecje do ta arrijë kulmin e vet në kremtimin e madh të Pashkëve që shpërthen nga gëzimi sepse 

Krishti, Pashka jonë, pra çlirimi dhe shpëtimi ynë, e ka mposhtur vdekjen dhe është ringjallur. Shën Gjoni 

në Ungjillin e vet na thotë se Jezusi “i deshi deri në fund” (Gjn 13,1).

Kjo zgjedhje e tij për të dashur secilin prej nesh deri në pasojat e skajshme e bën Jezusin Zotëri të 

gjithësisë, të shikuar me kënaqësi të pafundme prej Atit i cili mund t'i thotë: “Biri im, ke qenë besnik deri 

në fund. E ke fituar betejën e madhe. Ti tani je Mbreti i vërtetë, ai të cilit çdo gju në qiell e në tokë duhet 

t'i përkulet”. Edhe ne duhet ta bëjmë tonën zgjedhjen e Jezusit, pra, atë që të duam deri në fund.

Një legjendë shumë e njohur tregon se zogu nënë, si çdo ditë, i la në çerdhe të vegjlit e vet që të shkonte 

të gjente ushqim për ta. Ndërsa ishte në fluturim, pa në majë të një mali tre kryqe dhe shumë njerëz. 

Kureshtare, u afrua dhe mbi kryqin në qendër pa të kryqëzuar një njeri me një kurorë ferrash në kokë: 

ishte Jezusi. E zuri trishtimi duke parë gjithë atë dashakeqësi dhe kërkoi një mënyrë që ta lehtësonte një 

vuajtje kaq të madhe. Atëherë u ul mbi kokën e Jezusit dhe me sqep u mundua të shkulte ferrën më të 

madhe. Ia arriti, por gusha e saj u njollos me gjak. U kthye te çerdhja, u tregoi bijve të vet për atë gjë të 

trishtuar që kishte parë dhe, ndërsa i përqafonte, e njollosi me gjak edhe gushën e tyre. Që atë ditë ata 

zogj quhen “gushëkuqë”, në kujtim të gjestit bujar të asaj nëne.

Sa bukur do të ishte sikur secili prej nesh të angazhohej të donte me të vërtetë, të donte gjithmonë, pa 

kushte, t'i donte të gjithë. Dhe kjo dashuri na bën t'i ndihmojmë vëllezërit tanë, sidomos ata që janë në 

nevojë. Dashuria shprehet edhe në gjeste të vogla, sikurse të vizitojmë një person të moshuar, të 

vizitojmë një të sëmurë, të japim lëmoshë. Sa ferra të vogla apo të mëdha do të mund t'u hiqnim 

vëllezërve e motrave tona, pra Jezusit. Sepse, le ta kujtojmë këtë gjithmonë, edhe veprën më të vogël të 

dashurisë që bëjmë ndaj një vëllai, një motre, e bëjmë ndaj Jezusit. Kjo dashuri shprehet edhe në gjeste 

më të mëdha e shumë fisnike, siç është dhënia e pranimi i faljes. Sa familje vazhdojnë të jetojnë të 

robëruara në shtëpitë e tyre për shkak të gjakmarrjes. Vëllezër e motra, në emër të Krishtit, të jemi të 

gatshëm ta japim e ta pranojmë  faljen. Ta heqim prej familjeve tona këtë plagë që helmon jetën tonë 

dhe atë të bijve tanë.

Vëllezër e motra, ju uroj të gjithëve, të mëdhenj e të vegjël, të rinj e të moshuar, që Jezu Krishti i Ngjallur 

t'ju dhurojë paqe, gëzim, kthjelltësi e shpresë.

 Gëzuar dhe për shumë vjet Pashkët Katolikëve, Ortodoksëve dhe Krishterëve, brenda e Jashtë 

Shqipërisë për vitin 2014. 

Imzot  Angelo Massafra OFM, Arqipeshkëv

KRISHTI,  U NGJALL! ALELUJA!
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Homeli

PAPA FRANÇESKO:
FAMILJA NË KONTEKSTIN E UNGJILLËZIMIT

Sinodi: Familja dhe Ungjillëzimi

Misioni i predikimit të Ungjillit çdo krijese i 
është besuar drejtpërdrejtë prej Zotit dishepujve të 
tij dhe Kisha e përçon atë përgjatë historisë. Në 
kohën që po jetojmë, kriza e dukshme shoqërore 
dhe shpirtërore kthehet në një sfidë baritore, që i 
bën apel misionit ungjillëzues të Kishës për 
familjen, bërthama e shoqërisë dhe e bashkimit 
kishtar.

Paraqitja e Ungjillit mbi familjen në këtë 
kontekst rezulton më shumë se kurrë urgjente dhe e 
nevojshme. Rëndësia e temës del në pah nga fakti se 
Ati i Shenjtë ka vendosur për Sinodin e Ipeshkvijve 
një itinerar pune në dy etapa: e para, Asambleja e 
Përgjithshme e Jashtëzakonshme e vitit 2014 që ka 
për qëllim të saktësojë Status quaestionis dhe të 
mbledhë dëshmi e propozime të Ipeshkvijve për të 
shpallur e jetuar në mënyrë të besueshme ungjillin 
për familjen; e dyta Asambleja e Përgjithshme e 
Zakonshme  e vitit 2015 për kërkimin e vijave 
vepruese për baritoren e personit njerëzor dhe të 
familjes.

Sot janë profilizuar problematika të panjohura 
deri para pak vitesh, duke nisur me përhapjen e 
çifteve bashkëjetuese që nuk martohen e 
ndonjëherë përjashtojnë edhe vetë idenë e 
martesës, deri te bashkëjetesa ndërmjet personave 
me të njëjtin seks të cilëve jo rrallëherë u lejohet 
edhe adoptimi i fëmijëve. Ndërmjet situatave të reja 
të shumta që kërkojnë vëmendjen dhe angazhimin e 
baritores së Kishës mjafton  të përmendim: 
martesat e përziera apo ndërfetare; familjet me një 
prind; poligaminë; martesat me shkuesi me 
problemin e pajës që shpesh merret si një çmim për 

blerjen e nuses; sistemi i kastave; kultura e mos-
angazhimit dhe paqëndrueshmëria e hamendësuar 
e lidhjes; forma feminizmi kundërshtuese ndaj 
Kishës; dukuritë e migrimit dhe riformulimi vetë 
idesë së familjes; pluralizmi relativist në 
konceptimin e martesës; ndikimi i mediave mbi 
kulturën popullore rreth kuptimit të martesës dhe të 
jetës familjare; prirjet e mendimit që janë në bazë të 
disa propozimeve ligjore që zhvlerësojnë 
qëndrueshmërinë dhe besnikërinë e paktit 
martesor; përhapja e dukurisë së nënave me qira; 
interpretime të reja të të drejtave njerëzore. Por mbi 
të gjitha në rrafshin e ngushtë kishtar, dobësimi apo 
braktisja e besimit në martesën si sakrament dhe në 
fuqinë shëruese të sakramentit të rrëfimit. 

Prej gjithë këtyre gjërave kuptohet se sa 
urgjente është që vëmendja e episkopatit botërore 
“me dhe nën Pjetrin” t'u drejtohet këtyre sfidave. 
Nëse mendojmë vetëm faktin që në kontekstin 
aktual shumë të rinj, të lindur nga martesa të 
parregullta, nuk do të mund të shohin kurrë 
prindërit e tyre që t'u afrohen sakramenteve, 
kuptohet sa urgjente janë sfidat që i dalin para 
ungjillëzimit në situatën aktuale, që për më shumë 
është përhapur në cdo anë të “fshatit global”. Ky 
realitet ka një përputhje të veçantë me mirëpritjen e 
madhe që po ka në ditët tona mësimi mbi mëshirën 
hyjnore e mbi butësinë ndaj personave të plagosur, 
në periferitë gjeografike dhe ekzistenciale; pritjet 
që pasojnë rreth zgjedhjeve baritore për familjen  
janë shumë të mëdha. Një reflektim i Sindodit të 
Ipeshkvijve mbi këto tema shfaqet sa e nevojshme 
dhe urgjente, aq e domosdoshme si shprehje e 
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dashurisë së brinjëve ndaj atyre që u janë besuar 
dhe ndaj tërë familjes njerëzore. 

Kisha dhe Ungjilli për familjen
Lajmi i mirë i dashurisë duhet t'u shpallet atyre 

që jetojnë këtë përvojë themelore njerëzore 
personale, në çift dhe në një bashkim të hapur ndaj 
dhuratës së fëmijëve, dhe që është bashkësia 
familjare. Doktrina e besimit mbi martesën duhet të 
paraqitet në një mënyrë komunikuese dhe efikase, 
në mënyrë që të jetë e aftë të mbërrijë te zemrat dhe 
t'i shndërrojë sipas vullnetit të Hyjit të shfaqur në 
Krishtin. Rreth përmendjes së burimeve biblike 
mbi martesën dhe familjen, në këtë dokument po 
cekim vetëm referimet thelbësore. Kështu edhe për 
dokumentet e Magjisterit duket e përshtatshme të 
kufizohemi në dokumentet e Magjisterit Universal 
të Kishës, duke i integruar me ndonjë tekst të 
Këshillit Papnor për Familjen e duke ua lënë 
Ipeshkvijve pjesëmarrës në Sinod detyrën që t'u 
japin zë dokumenteve të organizmave ipeshkvor 
përkatës të tyre. 

Në çdo kohë  dhe në kultura të ndryshme nuk ka 
munguar kurrë as mësimi i qartë i brinjëve e as 
dëshmia konkrete e besimtarëve, burra dhe gra që 
në rrethana shumë të ndryshme kanë përjetuar 
ungjillin e familjes si një dhuratë të pamasë për 
jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Angazhimi për 
Sinodin e ardhshëm të Jashtëzakonshëm shtyhet 
dhe mbështetet nga dëshira për t'iu komunikuar të 
gjithëve duke e theksuar edhe më shumë këtë 
mesazh, duke shpresuar kështu që “thesari i 
zbulueses, i besuar Kishës, të mbushë gjithnjë e më 
shumë zemrat e njerëzve” (DV 26).

Shestimi i Hyjit krijues dhe shëlbues
Bukuria e mesazhit biblik mbi familjen e ka 

rrënjën e saj në krijimin e burrit dhe të gruas të dy të 
bërë sipas shëmbëllimit dhe përngjasimit të Hyjit 
(shiko Zan 1, 24-31; 2, 4b-25). Të bashkuar në një 
lidhje sakramentore të pazgjidhshme, të martuarit 
jetojnë bukurinë e dashurisë, të atësisë, të amësisë 
dhe të dinjitetit të epërm për të marrë pjesë në 
veprën krijuese të Hyjit. 
Në dhuratën e fruteve të bashkimit të tyre marrin 
mbi vete përgjegjësinë e rritjes dhe të edukimit të 
personave të tjerë për të ardhmen e gjinisë 
njerëzore. Nëpërmjet pro-krijimit burri dhe gruaja 
përmbushin në besim thirrjen që të jenë 
bashkëpunëtorë të Hyjit në ruajtjen e krijimit dhe në 
rritjen e familjes njerëzore. 

I Lumi Gjon Pali II e ka komentuar këtë aspekt 
në Familiaris Consortio: “Hyji e ka krijuar njeriun 

sipas shëmbëllimit dhe ngjashmërisë së tij (Zan 
1,26); duke i dhënë ekzistencën për dashuri në të 
njëjtën kohë e ka thirrur në dashuri. Hyji është 
dashuri (1 Gjn 4,8) e jeton në vetvete një mister 
bashkimi personal dashurie. Duke e krijuar sipas 
shëmbëllimit të tij e duke e ruajtur vazhdimisht në 
jetë, Hyji gdhend në njerëzinë e burrit dhe të gruas 
një thirrje e pra zotësinë dhe përgjegjësinë e 
dashurisë dhe të bashkimit (shiko Gaudium et Spes, 
12). Dashuria është thirrja themelore dhe 
zanafillore çdo qenie njerëzore” (FC, n 11).
Ky shestim i Hyjit krijues, që mëkati i rrjedhshëm e 
ka tronditur (shiko Gjen 3,1-24) është shfaqur në 
histori nëpërmjet ngjarjeve të popullit të zgjedhur 
deri në plotësinë e kohërave, deri sa me mishërimin 
e Birit të Hyjit jo vetëm ripohoi vullnetin hyjnor të 
shpëtimit, por me anë të shëlbimit ofroi hirin e 
bindjes ndaj këtij vullneti. 
Biri i Hyjit, fjala e bërë mish (Gjn. 1,14) në 
kraharorin e Virgjërës së Bekuar jetoi dhe u rrit në 
Familjen e Nazaretit dhe mori pjesë në dasmën e 
Kanës, festën e së cilës e pasuroi me të parën ndër 
“shenjat” e tij (Gjn 2,1-11). Ai ka pranuar me gëzim 
edhe mirëpritjen familjare të dishepujve të tij të 
parë (mak1,2931; 2,13-17) dhe ka ngushëlluar një 
familje në zi, atë të miqve të tij në Betani (Lk 10,38-
42; Gjn 11,1-44). 

Jezusi ka rivendosur edhe një herë në vendin e 
vet bukurinë e martesës duke parashtruar shestimin 
për bashkues të Hyjit, që ishte braktisur nga 
ngurtësia e zemrës njerëzore deri edhe brenda 
traditës së popullit të Izraelit (Mt 5,31-32; 19.3-12; 
Mk 10,1-12; Lk 16,18). Duke u kthyer në origjinë 
Jezusi ka mësuar bashkimin dhe besnikërinë e të 
martuarve, duke refuzuar ndarjen dhe kurore 
shkeljen.
Pikërisht nëpërmjet bukurisë së jashtëzakonshme 
të dashurisë njerëzore – tashmë e kremtuar me 
ngjyrimet e frymëzuara nga Kënga e Këngëve, dhe 
të lidhjes martesore që kërkohen dhe mbrohen nga 
Pofetët si Ozea (Oz 1,2-3,3) dhe Malakia (Ml 2,13-
16) – Jezusi ka pohuar dinjitetin fillestar të 
dashurisë ndërmjet një burri dhe një gruaje. 

Mësimi i Kishës mbi familjen
 Edhe në bashkësinë e parë të krishterë familja 

menjëherë u shfaq si “Kisha shtëpiake” (shiko 
KKK, 1655): në të ashtuquajturit “kodet familjare” 
të Letrave Apostolike të Besëlidhjes së Re, familja 
e madhe e botës së lashtë është e identifikuar si 
vendi i solidaritetit të thellë ndërmjet grave dhe 
burrave, ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, 
ndërmjet të pasurve dhe të varfërve (Ef 5,21-6,9; 
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Kol 3,18-4,1; 1 Tim 2,8-
15; Tt 2,1-10; 1 Pt 2,13 – 
3,7 dhe letrën drejtuar 
Filemonit). Në mënyrë të 
veçantë, letra drejtuar 
Efesianëve, ka dalluar në 
d a s h u r i n ë  m a r t e s o r e 
ndërmjet burrit dhe gruas 
“misterin e madh” që e bën 
të pranishme në botë 
dashurinë e Krishtit dhe të 
Kishës (Ef 5,31-32). 

N ë  r r j e d h ë n  e 
shekujve, sidomos në 
epokën moderne, deri në 
ditët tona, Kisha nuk e ka 
lënë të mangët mësimin e 
saj të vazhdueshëm e 
gjithnjë në rritje rreth 
familjes dhe martesës e 
cila e themelon atë. Një 
nga shprehjet më të larta 
është parashtruar nga 
Koncili II Ekumenik  i 
Vatikanit në Kushtetutën Baritore Gaudium et spes 
që, duke trajtuar disa probleme ndër më urgjentet , i 
kushton një kapitull të tërë promovimit të dinjitetit 
të martesës e të familjes, ashtu sikurse shfaqet në 
përshkrimin e vlerës së saj për ndërtimin e 
shoqërisë: “Familja, në të cilën takohen brezat e 
ndryshëm dhe ndihmojnë njëri-tjetrin në mënyrë të 
ndërsjellët për të arritur një urti njerëzore më të 
plotë dhe për të harmonizuar të drejtat e personave 
me nevojat e tjera të jetës shoqërore, qëndron me të 
vërtetë në themel të shoqërisë” (GS 52). Fuqishëm 
porositet një përshpirteni kristocentrike për të 
martuarit besimtarë: “Bashkëshortët vetë, të krijuar 
sipas shëmbëllimit të Hyjit të gjallë dhe të pajisur 
me një dinjitet personal autentik, të jenë të bashkuar 
nga një dashuri e barabartë dhe e ndërsjellët, nga e 
njëjta ndjenjë, nga një shenjtëri e përbashkët, 
kështu qe duke ndjekur Krishtin, parimi i jetës në 
gëzimet dhe në sakrificat e thirrjes së tyre, 
nëpërmjet dashurisë së tyre besnike të mund të 
bëhen dëshmitarë të atij misteri dashurie që Zoti i 
ka zbuluar botës me vdekjen dhe me ringjalljen e 
tij.” (GS 52). 

Edhe Pasardhësit e Pjetrit pas Koncilit II 
Vatikan e kanë pasuruar me Magjisterin e tyre 
doktrinën mbi martesën dhe mbi familjen në 
mënyrë të veçantë Pali VI me Enciklikën Humanae 
Vitae që ofron mësime të veçanta për parimet dhe 
për jetën konkrete. Më vonë, Papa Gjon Pali II në 

Porosinë Apostolike Familiaris Consortio ka 
dashur të këmbëngulë në propozimin e shestimit 
hyjnor përreth të vërtetës fillestare të dashurisë 
martesore e të familjes. “Vendi i vetëm që e bën të 
mundur këtë dhurim, sipas të vërtetës tërësore të 
saj, është martesa, d.m.th. pakti i dashurisë 
bashkëshortore apo zgjedhja e vetëdijshme dhe e 
lirë, me anë të së cilës burri dhe gruaja  mirëpresin 
bashkësinë e brendshme të jetës dhe të dashurisë, 
që vetë Zoti e ka dashur (cfr. Gaudium et Spes, 48), 
e që vetëm nën këtë dritë shfaq domethënien e saj të 
vërtetë. Institucioni martesor nuk është një 
ndërhyrje e pavend e shoqërisë apo e autoritetit, as 
një imponim i jashtëm i një forme, por kërkesë e 
brendshme e  paktit martesor që publikisht pohon 
vetveten si i vetëm dhe ekskluziv në mënyrë që të 
jetohet kështu besnikëria e plotë ndaj shestimit të 
Hyjit krijues. Kjo besnikëri, larg qoftë të mbysë 
lirinë e personit, por i jep asaj siguri ndaj çdo 
subjektivizmi apo relativizmi, e bën pjesë të Urtisë 
krijuese” (FC 11).

Katekizmi i Kishës Katolike përmbledh këto 
dy të dhëna themelore: “Besëlidhja martesore, 
nëpërmjet të cilës një burrë dhe një grua ndërtojnë 
midis tyre një bashkësi të brendshme jete dhe 
dashurie, është themeluar dhe pajisur, me ligjet e saj 
të veçanta, nga Krijuesi. Për vetë natyrën e saj i 
nënrenditet të mirës së bashkëshortëve sikurse 
lindjes dhe edukimit të fëmijëve. Nëpërmjet të 
pagëzuarve ajo është ngritur prej Krishtit Zot në 
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dinjitetin e sakramentit (GS, 48; CIC can 1055)” 
(KKK 1660). 
Doktrina e paraqitur në Katekizëm prek qoftë 
parimet teologjike e qoftë sjelljet morale, të 
trajtuara nën dy tituj të ndarë: “ Sakramenti i 
martesës (nn. 1601 – 1658) dhe Urdhri i gjashtë 
(nn. 2331 – 2391). Leximi i vëmendshëm i këtyre 
pjesëve të Katekizmit na jep një kuptim të 
përditësuar të doktrinës së besimit, në mbështetje të 
veprimit të Kishës, përballë sfidave të sotshme. 
Veprimi i saj baritor e merr frymëzimin në të 
vërtetën e martesës, i parë në shestimin e Hyjit që ka 
krijuar mashkullin dhe femrën dhe në plotësinë e 
kohës na ka zbuluar në Jezusin edhe plotësinë e 
dashurisë martesore e ngritur në sakrament. 
Martesa e krishterë, e themeluar mbi pëlqimin e 
pajisur edhe me efektet e saj të veçanta që janë e 
mira dhe detyrat e bashkëshortëve, nuk është e 
përjashtuar nga mëkati (Zan 3,1-24) dhe mund të 
shkaktojë plagë të thella edhe fyerje ndaj dinjitetit 
të vetë sakramentit.

 Enciklika e para pak kohësh e Papa Franceskut, 

Lumen Fide, flet për familjen në lidhjen e saj me 

besimin që zbulon “se sa të forta mund të jenë 

lidhjet midis personave kur Hyji është i pranishëm 

midis tyre” (LF 50). “Rrafshi i parë në të cilin 

besimi ndriçon qytetin e njerëzve gjendet te 

familja. Më vjen para së gjithash ndërmend 

bashkimi i qëndrueshëm midis një burri dhe një 

gruaje në martesë. Ajo lind nga dashuria e tyre, 

shenjë dhe prani e dashurisë së Hyjit, nga njohja 

dhe pranimi i mirësisë së dallimit seksual, për të 

cilin bashkëshortët mund të bashkohen në një mish 

të vetëm (Zan 2,24) dhe janë të zotë të lindin një jetë 

të re, shfaqje e mirësisë së krijuesit, e urtisë dhe e 

planit të tij të dashurisë. Të themeluar mbi këtë 

dashuri, burri dhe gruaja, mund t'i premtojnë njëri-

tjetrit dashurinë me një gjest që përfshin krejt jetën 

e që u kujton shumë trajta të besimit. Të premtosh 

një dashuri që zgjat përgjithmonë është e 

mundshme kur zbulohet një shestim më i madh se 

projektet personale, që na mbështet dhe na lejon t'i 

dhurojmë krejt të ardhmen tonë personit të dashur. 

(LF 52). “Feja nuk është një strehim për njerëz pa 

kurajë, por bymimi i jetës. Ajo bën të zbulojmë një 

thirrje të madhe, thirrjen e dashurisë, dhe na siguron 

që kjo dashuri është e besueshme, që ia vlen t'i 

dorëzohesh asaj, sepse themeli i saj gjendet në 

besnikërinë e Hyjit, më e fortë se çdolloj brishtësie 

e jona” (LF 53)
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Dom Anton Uka
Romë

KARDINAL  MARTINI:
Ngjallja - dëshmi se vdekja nuk është fjala e fundit!

Kështu, pra, ne duke festuar Pashkët e Krishtit, kremtojmë thirrjen tonë në pavdekshmëri; 
kremtojmë misterin e dashurisë së pashtershme të Zotit për mbarë njerëzimin; kremtojmë fenë – 
besimin që, falë të Kryqëzuarit, edhe në situata më të errëta të jetës trupore, mendore dhe 
shpirtërore bën të lind jeta, të dhurohet shpresa e të përforcohet dashuria.

Teologu, biblicisti dhe humanisti, Kardinal 
Karlo Maria Martini (1927-2012) si pak kush,  
dinte të depërtonte në rrënjët e kuptimit të 
Fjalës Hyjnore. Këtë gjë e bënte me qëllim dhe 
dëshirë të vetme, qe lexuesi besimtar,  duke 
kuptuar, medituar, kundruar, Lajmin e 
gëzueshëm shpëtimprurës të Krishtit të 
Ngjallur, ai të  ia u dhuron të tjerëve dhe mbarë 
njerëzimit. 

E veçanta e Kardinal Martinit nuk është 
vetëm studimi dhe interpretimi i Shkrimit 
shenjtë në pikëpamjen shkencore, teologjike 
dhe biblike, por se ai jetonte nga Fjala, 
frymëzohej nga ajo, nxitej dhe vepronte sipas 
saj, luste dhe adhuronte Hyjin nëpërmjet saj.

 Përmes këtyre pak rreshtave do të përpiqem 
të bëhem kumbues i fjalës dhe i mendimit të ish 
kardinalit të Milanos, në mënyrë që edhe ne të 
ndihmuar nga mësimi i tij, sa më mirë ta 
kuptojmë Fjalën e Hyjit, ta jetësojmë dhe ta 
dëshmojmë Lajmin e gëzueshëm të Pashkëve: 
“Krishti është ngjallur. Ne e kemi parë dhe e 
kemi takuar”.

Festa e Pashkëve ka prejardhje hebraike dhe 
na përkujton lirimin e Popullit të zgjedhur, atij 
të Izraelit, nga robëria e Egjiptit apo skllavëria 
e faraonit, që ka ndodhur diku brenda hapësirës 
kohore të viteve 1800-1700 para Krishtit. 
Kështu dita e Pashkëve shndërrohet në një festë 
më të madhe nacionale, në të cilën populli 
kujtonte kalimin nga robëria në liri. Edhe më 
shumë se kaq: Pashkët përkujtonin një episod 
të ndritshëm të Popullit të Zotit, që falë fuqisë 
së madhe të Hyjit jo vetëm ndjehet, por vërtet 
bëhet e lirë. Edhe pse kanë kaluar mbi 3300 
vite, kjo festë tek hebrenjtë akoma e ruan 
origjinalitetin e vet duke mbetur kështu në 
mënyra e forma të ndryshme festë religjioze 

dhe nacionale e popullit hebre. Ndërsa, me 
vdekjen e Krishtit (e cila ndodhi natën e 
Pashkëve hebraike) dhe ringjalljen e Tij (që 
sipas Vap 10, 40-42 ndodhi në të tretën ditë) 
Pashkët për të krishterët marrin një dimension 
të ri, atë të kalimit nga vdekja në jetë. 

Kardinal Martini duke ju referuar etërve të 
Kishës thoshte se Pashkët e krishtera janë festa 
e të gjitha festave dhe i krishterë është ai që 
shpall dhe dëshmon se Krishti me të vërtetë 
është ringjallur dhe shtonte: «Krishterimi nuk 
është, sikurse dikush mendon, një doktrinë 
morale e bazuar mbi parimin e dashurisë; nuk 
është një doktrinë mbi Zotin. Krishterimi lind 
dhe zhvillohet nga kjo shpallje themelore: 
Krishti i kryqëzuar me të vërtetë është 
ringjallur”». Kështu që nga ringjallja e Krishtit 
buron tërë pjesa tjetër e porosisë së krishterë. 
Pa ringjallje porosia do të ishte thjesht një 
doktrinë religjioze dhe s'do të ishte ajo që është: 
një ngjarje, një fakt që shpie drejt njohjes së 
vërtetë të Zotit dhe të njeriut; të Zotit Atë, Bir 
dhe Shpirt Shenjt dhe të njeriut të dashur, të 
shpëtuar dhe të thirrur në jetën e amshuar të 
bashkimit me Zotin. Pashkët – thotë kardinali – 
janë vetë përmbajtja e fesë së krishterë, janë 
zemra e jetës së Kishës, për arsye se ato 
zbulojnë dhe tregojnë kush është Zoti, kush 
është Jezu Krishti, kush është njeriu dhe cila 
është thirrja e tij. Janë shpallja e lavdishme e 
një Hyji që është dashurues i jetës, që me çdo 
kusht e do jetën dhe jo vdekjen; e një Hyji që 
edhe nga vdekja di dhe ka fuqi të nxjerrë jetën.

Pashkët apo ringjallja e Krishtit është 
dëshmia dhe siguria më e madhe se vdekja nuk 
e ka fjalën e fundit mbi jetën dhe që mbyllja e 
arkivolit dhe vënia e dheut mbi të nuk është akti 
i fundit i ekzistencës njerëzore. Kështu që 
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Pashka e Krishtit mbjell në zemrën e njeriut një 
shpresë të pavdekshme dhe falë kësaj ngjallje – 
nënvizon Kardinal Martini – çdo jetë njerëzore, 
pa marrë parasysh besimin e tij religjioz, ndjen 
dhe njëkohësisht jeton një farë shprese në 
vazhdimësinë e tij përtej vdekjes, e jeton dhe e 
realizon atë ose në pranimin e lirë të saj, në fe 
dhe besim, ose në refuzimin e lirë, pra, në 
mosbesim dhe në skepticizëm. Por, akti i 
besimit në mbijetesën e vet, nga ana e njeriut, 
mbetet gjithmonë një zgjatje drejtë një të 
ardhmeje të panjohur; ndërsa mohimi i këtij 
akti të besimit mbyll njeriun në vetvete duke e 
lënë të pakënaqur, gati të dëshpëruar. Prandaj, 
lirisht dhe me plot guxim mund të shpallim se 
ringjallja e Krishtit është realiteti i vetëm që ka 
rëndësi jashtëzakonisht të madhe dhe i jep 
kuptim ekzistencës njerëzore në ditë të mira 
dhe në ato të vështira, të mistershme, të errëta 
dhe të pakuptueshme të jetës së tij.

Krejt kjo ngjarje feje dhe besimi në 

ringjalljen e Krishtit bazohet mbi 
dëshminë e atyre që ishin pjesëtarë 
okular të kësaj ndodhie; të grave që 
e zbulojnë varrin e hapur dhe e 
dëgjojnë shpalljen e engjëllit: “Mos 
u trembni! Ju kërkoni Jezusin prej 
Nazaretit, të Kryqëzuarin. Ai u 
ngjall, nuk është këtu! (Mk 16, 6); 
bazohet në dëshminë e nxënësve të 
Tij që e panë, e takuan, e prekën dhe 
e përjetuan të Ringjallurin; por, nuk 
duhet harruar – thekson Kardinal 
Martini – që ringjallja e Krishtit 
bazohet edhe mbi dëshminë e 
brendshme të Shpirtit Shenjt, i cili 
ja mundëson njeriut hapjen e syve të 
mendjes, të zemrës dhe të fesë, për 
t a  r i n j o h u r  d h e  p r a n u a r  t ë 
Ringjallurin. 

Ngjallja thirrje e përjetësisë

Ngjallja e Krishtit jo vetëm që ia 
zbulon njeriut thirrjen e përjetësisë, 
por njëkohësisht ia zbulon edhe 
dashurinë e përjetshme që Hyji pati, 
ka dhe vazhdon ta ketë gjithmonë 
për të. Vetë fakti që natën e 

Pashkëve lexohen disa pjesë dhe ngjarje 
kryesore nga historia e Besëlidhjes së Vjetër 
dhe vetëm atëherë kalohet në leximet e 
Besëlidhjes së Re, nënkupton se arsyeje 
kryesore e kësaj liturgjie të Fjalës ka për 
qëllimin që besimtari, duke kuptuar ngjarjet 
biblike, të ndihmohet në besim se krijimi i 
botës, sakrifica e Abrahamit, dalja nga Egjipti 
dhe kalimi nëpër Detin e Kuq shprehin 
dashurinë dhe mëshirën e madhe që Hyji pati 
për njerëzimin dhe që kjo dashuri hyjnore 
mishërohet në personin e Jezu Krishtit; 
jetësohet në fjalën dhe dëshminë e Tij; 
dhurohet si fli shpirtërore në vuajtjen e Kryqit 
për jetën dhe shpëtimin e mbarë njerëzimit; 
r i ng j a l l e t  pë r  t ' i a  dëshmuar  n j e r iu t 
ngadhënjimin e së mirës mbi të keqën, të dritës 
mbi errësirën, të jetës mbi vdekjen. 

Përveç kësaj, në ngjalljen e Krishtit njeriu 
është i  ftuar të besoj në dashurinë e 
paluhatshme të Hyjit, pra, të vihet krejtësisht 
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në duart e Atij që krijoi, mban dhe sundon 
gjithçka që është e dukshme, e prekshme dhe e 
kuptueshme, por edhe gjithçka që është e 
padukshme, e pakapshme dhe e mistershme për 
njeriun e që do të zbulohet në Ditën e fundit. Në 
situata më të vështira të jetës, njeriu është i ftuar 
ta lartësojë shikim drejt kryqit, për t'u bindur se 
i Kryqëzuari nuk qëndron përgjithmonë i varur 
në të, por është ringjallur dhe bashkë më Të do 
të ringjallemi edhe ne.

Kështu, pra, ne duke festuar Pashkët e 
Krisht i t ,  kremtojmë thirr jen tonë në 
pavdekshmëri; kremtojmë misterin e dashurisë 
së pashtershme të Zotit për mbarë njerëzimin; 
kremtojmë fenë – besimin që, falë të 
Kryqëzuarit, edhe në situata më të errëta të 
jetës trupore, mendore dhe shpirtërore bën të 
lind jeta, të dhurohet shpresa e të përforcohet 
dashuria. Shpallja e shpresës si karakteristikë e 
veçantë e festës së Pashkëve – thotë Kardinal 
Martini – përfshin të gjithë: individët, 
bashkësitë dhe shoqëritë. Pikërisht për këtë 
arsye në zemrën e njeriu s'do të duhej të ketë 
vend mosbesimi, trishtimi, dëshpërimi, 
shkurrajimi, veçse gatishmëria për t'i dhënë 
hapësirë asaj shprese të pabesueshme, por të 
vërtetë, që lind nga ngjallja e Krishtit, nga 
porosia se Hyji është Atë që u dhuron jetën të 
gjithë fëmijëve të Tij, duke i nxjerrë nga 
errësira e vdekjes në dritën e vërtetë të jetës.

Kardinal Martini si mësues shpirtëror dhe 

edukues i popullit të Zotit, 
duke u nisur nga bindja se 
Zoti e edukon popullin e vet, 
në misterin e Pashkëve sheh 
itinerarin edukativ të Zotit 
kundrejt njeriut. Kështu 
pohon se  Zot i  përmes 
dhembshurisë së kryqit i 
afrohet secilit njeri: të 
përshpirtshmit, të drejtit, të 
p a d r e j t i t ,  m o h u e s i t , 
tradhtarit, kundërshtarit, 
vrastarit... Të gjithëve ua 
shpalos plan-programin e 
j a s h t ë z a k o n s h ë m  t ë 
edukimit dhe formimit 
shpi r tëror,  human dhe 
religjioz, që mund të ketë 
pasur ndonjëherë historia 

njerëzore,  përmes butësisë,  mirësisë, 
përvujtërisë, faljes dhe dashurisë. Pra, Pashkët 
janë zbulimi dhe përvoja më e lartë e veprimit 
edukativ të Zotit, që përmes dashurisë mëson, 
liron dhe shpëton njeriun. Në misterin e 
Pashkëve  Kr i sh t i t  i a  zbu lon  n je r iu t 
pedagogjinë hyjnore dhe kështu e bënë 
pjesëmarrës në jetën e dashurisë hyjnore të 
Atit, të Birit dhe të Shpirtit Shenjt.

Po ashtu nuk duhet harruar se Pashkët, 
njëkohësisht, janë një ftesë për secilin të 
krishterë, që në ambientet e tyre familjare dhe 
shoqërore, falë besimit dhe dëshmisë së tyre, të 
kumbojë Lajmi i gëzueshëm i paqes, i 
dashurisë dhe i faljes. 

Lexues i dashur, duke të uruar që në dritën e 
Krishtit të ringjallur të kuptosh rëndësinë e 
thirrjes në shenjtëri, bukurinë e jetës në 
dashuri, mahnitjen e perspektivës në shpresë 
dhe itinerarin e udhëtimit të jetës nën edukimin 
e Zotit, po e përfundoj këtë përsiatje pashkvore 
me fjalët e Kardinal Martinit: «Ngjarja e 
Pashkëve – që përtërihet në çdo kremtim 
eukaristik – kërkon nga të krishterët të jenë 
persona të aftë dhe të guximshëm për t'i thënë 
njerëzimit: Mos ke frikë, mos qaj! Tani e di ku 
shpie udhëtimi i jetës, tani e di që Zoti është me 
ty! Tani e di se Krishti është ringjallur e bashkë 
me Krishtin u ringjall edhe jeta e të gjithë atyre 
që besojnë në Të».
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Dom Lush Gjergji
Prishtinë

Jeta dhe vepra e Nënës Tereze është ngushtë e 
lidhur me Eukaristi dhe meshtari qysh nga fëmijëria 
dhe rinia e saj në Shkup, gjatë kërkimit dhe zbulimit 
të thirrjes rregulltare, në noviciat, si motër e 
Loretos, në braktisjen e kësaj bashkësie rregulltare 
dhe në themelimin dhe udhëhqjen e Misionareve të 
Dashurisë.

1.Eukaristia dhe meshtarët në jetën e Nënës 
Terezë

 Gonxhe Bojaxhiu qysh në Rrëfimin dhe 
K u n g i m i n  e  P a r ë  p a t i  n j ë  p ë r v o j ë  t ë 
jashtëzakonshme eukaristike. “Qysh nga fëmijëria 
Zemra e Krishtit ishte dashuria ime e para… Qysh 
nga mosha pesëvjet e gjysmë, kur e kam pranuar 
(Jezusin) për here të pare, dashuria për shpirtra 
kishte depërtuar në brendinë time” (P. Brian 
Kolodiejckuch, Madre Teresa, Sii la mia luce, 
Rizzoli, 2008, fq. 26-27).

Meshtari i atëhershëm i Shkupit Don Zef Ramaj, 
i cili e kishte pagëzuar më 27 gusht 1910, e kishte 
përgatitur mirë zemrën e saj dhe kishte zgjuar 
dëshirën dhe dashurinë për Jezuzsin eukaristik. Në 
kërkimin dhe zbulimin e thirrjes rregulltare, 
misionare, po ashtu Gonxhja e pati ndihmën dhe 
përkrahjen e madhe të meshtarëve. Ja dëshmia e saj 
duke i thënë vëllaut Lazër Bojaxhiut për atë Gaspër 
Zadrimën, i cili ishte i rrebtë dhe kërkonte shumë: 
“Ti duhet ta duash dhe nderosh pa dallim, sepse ai  
është prift i Krishtit” (Dr. Lush Gjergji, Nëna jonë 
Tereze, Drita, 1980, fq. 29). 

Në kërkimin e dritës së Zotit ajo ia kishte 
drejtuar rrëfyesit këtë pyetje: “E si mund unë ta di se 
për çka më thërret Zoti, se Ai më thërret?”. 
Përgjigja ishte: “Nëpërmjet gëzimit. Gëzimi kur 
mendon se të thërret Zoti në shërbim të Tij dhe të 
afërmve – vëllezërve. Këto mund të jenë arsye të 
vlefshme për thirrje. Gëzimi i thellë  është si busola 
për drejtimin e jetës, e shi këtë na lypset ta ndjekim 
edhe nëse na tregon edhe rrugën më të vështirë, më 
të rëndë” (Po aty, fq. 31).

Për Atë Franjo Jambrekovic-in thoshte: “Ai ishte 
prift i mirë, shpirtmadh dhe zemërgjerë... Aty ku ka 
priftërinj të mirë, rriten dhe pjekën thirrjet” (Don 
Lush Gjergji, Nëna e Dashurisë, 2000, fq. 63). 

Për Imzot Ivan Gnidovecin (1924-1939) ajo 
shkruante kështu: “Ai ishte i “shenjtë”. Populli e 

quante ashtu. Kur u largova nga Shkupi, ai kremtoi 
një meshë të shenjtë për mua, më dha Kungimin së 
bashku me bekimin dhe më tha: “Ti po shkon në 
misione. Jepe çdo gjë për Jezusin. Jeto vetëm për 
Jezusin dhe le të jetë Ai i vetmi qëllim i jetës 
tënde...” (Po aty, fq. 63).

Edhe informimin për misone të jezuitëve në 
Bengali, në Kalkutë, e kishte pranuar prej etërve 
jezuitë në Shkup, prej letrave të tyre që botoheshin 
në “Blagovjest” apo “Katolicke Misije”, apo nga 
ndonjë vizitë e tyre. Në një rast ajo i tha vëllaut të saj 
Lazrit kështu: “O vëlla, sikur të dije ti se sa dhe ku 
punojnë misionarët tanë... çfarë jete bëjnë dhe sa 
shumë iu duhet ndihma!”. Të gjithë mbetem të 
befasuar se sa mirë ishte e informuar mbi 
misionarët, vendet e sakta ku gjendeshin, puna që 
bënin. Ajo i dinte të gjitha hollësitë” (Po aty, fq.  
64).

Atë F. Jambrekoviqit i shkruante nga Kalkuta 
për kushtet e përjetshme kështu: “Gëzohem me tërë 
zemrën për bartjen e hareshme të kryqit tim së 
bashku me Jezusin. Pata shumë vuajtje, raste në të 
cilat sytë e mi ishin plot me lotë, por e falënderoj 
Zotin për të gjitha. Jezusi dhe unë kemi qenë miq 

NËNA TEREZË DHE MESHTARIA
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deri me sot...Më herët kryqi më frikësonte, 
rrëqethesha kur mendoja në vuajtje. Tani, 
përkundrazi, e përqafoj vuajtjen para se të vijë, 
kështu që Jezusi dhe unë jetojmë në dashuri... Jam e 
lumtur, po, më e lumtur se kurrë më parë dhe nuk 
dëshiroj, për asnjë çmim, të heqi dorë prej vuajtjeve 
të mia... Para disa ditësh më janë kujtuar disa 
ngjarje të Letnicës dhe kam qeshur me zemër. 
Vërtet, sa kam qenë krenare atëherë... Edhe tash 
nuk jam e përvuajtur, por së paku dëshiroj të jem e 
tillë, dhe përvuajtërimiet janë ëmbësirat më të mira 
për mua...”(P. Brian K. vep. e cit. fq. 31-32) .

 Pas kushteve të përjetshme rregulltare Nëna 
Terezë i shkruante kështu atë Jambrekoviqit: 
“Sigurisht e dini që i kam dhënë kushtet e 
përjetshme. Atë ditë kam menduar edhe në Ju, e po 
ta dini sa e lumtur isha, aq sa, me liri të plotë do të 
mund të dhezja flijën time. Tani jam e Tij, dhe këtë 
për amshim! Ju s'mund të parafytyroni Gonxhen e 
dikurshme, tani të fejuaren e Krishtit... 
Edhe një herë Ju falënderoj sinqersisht  
për gjithçka keni bërë për mua. Ndoshta 
nëna Ju ka shkruar. Tani është së bashku 
me vëllaun tim. Janë aq të lumtur. Vetëm 
një gjë ju mungon të dyjave: Gonxhja e 
tyre...Vetëm një gjë është ndryshe: 
dashuria ime për Jezusin. Do të flijoja 
gjithçka, edhe jetën, për Atë. Kjo 
tingëllon bukur, por nuk është lehtë.  A ju 
kujtohet rasti në Shkup kur më keni 
thënë: “Gonxhe, ti dëshiron ta pishë 
kelkun deri në pikën e fundit? Nuk e di 
atëherë a kam menduar si sot, por tani, 
po, dhe këtë me gëzim, bile edhe pa asnjë 
lotë” (Po aty, fq. 35-36).

Shoqja e saj nga Shkupi, Nasta 
Mihilli, më vonë motra Gabriela, i 
shkruante kështu atë Jambrekoviqit për 
Nënën Terezë: “Besoj se Jezusi e do 
shumë motrën Tereze... Është shumë e 
përvujtë... Mendoj që Zoti e ka zgjedhur 
për punë të mëdha...”(Po aty, fq. 37). 

Në prill të vitit 1942 Nëna Tereze e 
kishte bërë një njet apo kusht privat dhe 
personal. “E kam bërë një kusht (njet) 
ndaj Zotit që më lidh me mëkat të 
vdekshëm, “ që mos t'i dëboja asgjë”, si 
çmenduri dashurie... Pasi që ishte rritur 
në një familje thellësisht me tradita 
shqiptare, ajo e njihte mirë zbatimin e 
lartë dhe të çmuar të besës, ose “fjalës 
së nderit”. Besa kërkon besnikëririnë 
apsolute  të fjalës së dhënë, gati ka një 

karakter të shenjtë, nuk guxon të shkelet, as me 
çmim të jetës” (Po aty, fq. 39, 42). Këtë kusht e 
kishte bërë gjithnjë me lejen e rrëfyesit atë Celestin 
Van Exemit. “Lidhur me këtë kurrë nuk kam pasur 
dyshimj në shpirtin tim, gjithmonë u kam treguar 
çdo gjë Juve (mendohet arqipeshkvi i Kalkutës 
Mons. Fernando Perier, vr. ime) dhe atë Van Exemit 
dhe çdo herë “ Po”-ja apo” Jo”-ja e Juaj më ka 
mjaftuar si vullneti i Zotit” (Po aty, fq. 46).

Atë  C.  Van Exemi në f i l l im e  kishte 
kundërshtuar “thirrjen në thirrje”, si i shkruante 
Nëna Tereze Eprores Gjenerale të Motrave të 
Loretos, aq “sa më ndaloi edhe të mendoja për 
këtë”, dhe ajo as që kishte biseduar me 
arqipeshkvin e Kalkutës, pa lejen e rrëfyesit dhe 
shpirtërorit të saj. Çfarë shembulli dëgjese dhe 
bashkëpunimi! Vetëm pas lejes së shpirtërorit Nëna 
Tereze i kishte shkruar arqipeshkvit për vegimet e 
saja apo për “zërin” i cili e ftonte vazhdimisht. “Kjo 
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letër është mjaft e gjatë, por Ju kam treguar të 
gjitha si do të bëja me nënën time...Prandaj, nëse Ju 
besoni, nëse Ju doni, jam e gatshme për ta bërë 
vullnetin e tij...Nëse Ju mendoni se kjo është një 
mashtrim, do të pranoja edhe këtë për t'u flijuar 
tërësisht për Të...Po ju shkruaj me thjeshtësi dhe pa 
ndonjë frikë. Lëshohem plotësisht në duar Tuaja 
lidhur me këtë ...”(Po aty, fq. 62, 69). Nëna Tereze 
ishte aq e sigurt në planin e Zotit, por njëkohësisht e 
nënshtruar dhe e dëgjueshme eproreve, shpirtërorit, 
arqipeshkvit të Kalkutës, sa që shkruante: “Do t'iu 
falënderoja nëse do t'ia paraqitni rastin Shenjtit Atë 
Papë. Ai do të kuptojë... Nuk kam prova, por e di se 
Zoti e do këtë prej nesh... Do të pres, do të pres tërë 
kohën sa të ketë dëshirë Shenjti Atë Papë, por jam e 
gatshme t'i braktisi  të gjitha – për një fjalë Tuaj – 
dhe për ta filluar jetën në varfëri apsolute për t'i 
dhuruar Jezusit të gjitha...”(Po aty, fq. 71-73). 

Pas bashkëpunimit të gjatë dhe të suksesshëm 
me atë Van Exemin, erdhi edhe një sprovë e rëndë, 
të cilën Nëna Tereze ia paraqiti Imzot Perierit 
kështu: “Nuk e di, por në zemrën time është një 
vetmi e thellë të cilën nuk mund ta shprehi. Me muaj 
nuk mund të flasë me atë Van Exemin dhe 
komunikimi me të është gjithnjë më i vështirë. Deri 
kur Zotëria do të jetë larg meje?” (Po aty, fq. 165). 
Megjithatë Nëna Tereze e dëgjonte Van Exemin në 
mënyrë të plotë. “Shpesh kam shkuar  në 
rrëfyesatore me shpresë për të folur, por nuki kam 
pasur sukses...”(Po aty, fq. 173). 

Prej vitit 1956 në jetën e Nënës Terezë paraqitet 
një jezuit tjetër, atë Lawrecen Trevor PICHACHY, 
më vonë arqipeshkvi dhe kardinali i Kalkutës, si 
rrëfyes dhe këshilltar i saj. Në vitin 1958 Nëna 
Tereze i shkruante kështu: “E kam gjetur lumturinë 
e vërtetë në vuajtje, por ndonjë herë dhembja është 
e padurueshme. Ju nuk e dini sa e varfër dhe asgjë 
jam unë...”(Po aty, fq. 182). Atij tashmë ia kishte 
hapur zemrën dhe bashkëpunonte në jetën 
shpirtërore. “Asnjë prift tjetër, përpos atë Van 
Exemit dhe Juve, nuk di për errësirën në mua. Nëse 
Ju mendoni se heshtja do t'i pëlqente (Jezusit), jam 
më se e gëzueshme që ta mbajë këtë gjatë tërë jetës 
sime...Jam tejet e lodhur. Nuk e kam ditur se 
dashuria mund të shkaktonte kaq shumë vuajte... 
(Po aty, fq. 187). Në shtator të vitit 1959 i shkruante 
shpirtërorit kështu: “Kam dëshirë të flas, por nuk 
kam fjalë për ta shprehur dhembjen time. Mos u 
kujdesni për këtë, më leni në vetmi. Zoti e dëshiron 
vetminë time. Lutuni për mua..”.(Po aty, fq. 200).

 Në vitin 1960 atë Pichachy qe trasferuar nga 
Kalkuta në Basanti. Nëna Terezë i shkruajti me këtë 
rast: “Jezusi më ka detyruar të flas me Ju dhe t'ua 

hapi shpirtin tim...Ju kam hapur shpirtin tim me të 
gjitha vuajtjet dhe errësirat... Mbane shpitin tim 
afër elterit me tërë errësirën dhe vetminë... Ju lutëm 
që t'ma bëni këtë shërbim: asgjësoni të gjitha letrat 
që Ju kam shkruar. I kam shkruar sepse është 
dashur t'i shkruaj, por tani ato më nuk janë të 
nevojshme...”(Po aty, fq. 207).

Pastaj paraqitet atë Joseph NEUNER, jezuit nga 
Austria, që gjendej në Kalkutë si profesor dhe 
teolog. Edhe atij ia kishte hapur zemrën dhe i kishte 
shkruar për përvojën shpirtërore. Lidhur me 
Eukaristinë i shkruante kështu: “Disa herë e hetoj 
zërin tim i cili klith: “Hyji im” dhe asgjë tjetër. Prej 
fëmijërisë kam pasur një dashuri tejet të madhe për 
Jezusin në Eukaristi, por edhe kjo tashmë është 
zhdukur. Nuk përjetoj asgjë para Jezusit, edhe pse 
nuk do ta humbja Kungimin e Shenjt për asgjë në 
botë... E dua vetëm Zotin në jetën time... Ai më ka 
thënë çka duhet të bëja. Atë, iu kam hapur zemrën 
time: më mësoni ta dua Zotin, më mësoni ta dua më 
shumë...”(Po aty, fq. 217-218). Atë Neuneri ishte 
bërë shpirtërori i saj gjatë viteve të errësirës duke e 
udhëzuar që ta pranonte bashkëpunimin me 
Krishtin e kryqëzuar për të qenë e lumtur në vuajtje. 
Në vitin 1961 Nëna Terezë zgjidhet Eprore 
Gjenerale e Misionareve të Dashurisë. Atë Neuneri 
ia kishte uruar këtë zgjidhje. Nëna Tereze i 
përgjigjet kështu: “Dua të jam për motrat tona ajo 
çka ishte Maria për Jezusin: Nëna e tyre...Nuk jam 
e vetmuar, atë, e kam errësirën e Tij,  dhembjen e 
Tij, dëshirën e pamasë për Zotin, për ta dashur, 
edhe pse Ai nuk më do.  E di se e kam Jezusin në këtë 
bashkim të pandashëm...”(Po aty, fq. 230). Atë 
Neuneri i shkruante: “ E kam përcjellur vite të tëra 
nga largësia, duke u takuar herë pas here në 
Kalkutë...  Kështu letërkëmbimi ynë kishte 
përfunduar. Megjithatë i kam ruajtur letrat, sepse 
ato pasqyrojnë gjendjen e saj të brendshme gjatë 
këtyre viteve” (Po aty, fq. 271).

Në vitin 1975 kishte takuar gati rastësisht në 
Romë atë Michael Van der Peet-n, meshtar i 
“Zemrës së Krishtit”. Atij i kishte shkruar për 
adhurimin e të Shenjtërueshmit Sakrament një orë 
pas meshës “kështu që mund t'i shijoja dy orë së 
bashku me Jezusin para se njerëzit dhe motrat të 
takoheshin me mua. Atij ia lë vendin e parë, që 
tërësisht të shërbehet me mua... Dashuria ime për 
Jezusin vazhdon të bëhet më e thjeshtë, dhe besoj, 
edhe më personale... Para disa dite, ndërsa i 
kungoja motrat tona në Shtëpinë Amë, papritmas 
kam kuptuar që e kisha në dorë vetë Zotin... 
Madhështia e përvuajtërisë së Zotit...” (Po aty, fq. 
275; 279; 288).
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Nëna Tereze në vitin 1980 mori pjesë në Sinodin 
Ipeshkvor në Vatikan me ftesë të papës Gjon Pali II. 
Atëherë ndër të tjera pati thën kështu: “Kisha, bota, 
ne kemi nevojë për meshtarë të shenjtë... Ju 
ipeshkvijë, ndihmoni meshtarët tuaj në këtë 
drejtim!”.

 Prej Romës i kishte shkruar atë Peet-it kështu: 
“Është dashur të flas dhe kam kërkuar prej Atit të 
Shenjt për t'na dhuruar meshtarë të shenjtë, nëse do 
që familjet tona të jenë të shenjta. Shumë ipeshkvijë 
më kanë thënë “Falëminderit”. Jezusi edhe një 
herë ishte në veprim në mënyrën e tij... Kam pasur 
ndihmë të madhe në këtë uratë të shkurtë: “Jezus në 
zemrën time, unë besoj në dashurinë tënde besnike 
për mua. Unë të dua”, ose: “Në bashkim me të 
gjitha meshët e kremtuara në botë, po ta ofroj 
zemrën time. Bëje atë të butë dhe të përvujtë sipas 
zemrës tënde!” (Po aty, fq. 299).

Gjatë një interviste ndër të tjera më tha: “Jeta 
jonë është e lidhur ngushtë me jetën e Jezu Krishtit, 
me Kungimin shenjtë. Nëse ne e njohim dhe e 
pranojmë Jezu Krishtin nën hije të Bukës, të 
hostjes, atëherë duhet ta njohim Atë të pranishëm 
edhe në të tjerët, në njerëz, në të varfër, në të 
mjeruar...Jezu Krishti për mua është krejt çka kam 
dhe çka jam. Ai është dashuria, jeta, buka e jetës 
time. Jezu Krishti sot është për mua i uritur, duke 
vdekur rrugëve, i vetmuar, i përjashtuar nga 
shoqëria, i gërbulur dhe unë si të tillë e dua dhe i 
shërbej...” (Dr. Lush Gjergji, Nëna jonë Tereze, 
vep. e cit. fq. 111; 299).

Gjatë sëmundjes një herë pas meshës Nëna 
Tereze kishte pasë thënë: “Jezusi  kërkon pak 
tepër!”. Kur më s'mund të fliste,  me shenja e kishte 
kërkuar fletën dhe lapsin dhe kishte shkruar: “E 
kërkoj Jezusin!”(P. Brian K. vep. e cit. fq. 333). 

Para se të kalonte në amshim mjeku induist i 
thotë meshtarit: “Atë, shkoni në shtëpi dhe merreni 
atë kuti dhe sjelljani këtu Nënës” (mendonte në 
Eukaristi, vr. ime). Dhe kishte vazhduar: “Kur kutia 
është këtu, në dhomë, ajo nuk bën asgjë tjetër 
përpos gjithnjë e shikon atë”(Po aty, fq. 332).

2. Themelimi i degëve meshtarake të 
Nënës TEREZË

Nëna Tereze, përpos Misionareve të Dashurisë 
(1950), ka themeluar 

 Vëllezërit Misonarët e Dashurisë, degë 
mashkullore nëpërmjet vëllaut Andrew (1963);

  Degën Kontemplative të Motrave 
Misionaret e Dashurisë (1976);

 Dega Konteplative të Vëllezërve në 

Romë në krye me atë Sebastian Vazhakala 
(1979), i cili pas 30 vjete bashkëpunimi me Nënën 
Tereze vendosi të jetë plotësisht me të. Qëllimi ishte 
ky: për bashkimin e dy thirrje, kontemplimin – 
adhurimin dhe misionin – dërgimin, veprimin, 
sepse pa të parën, jetën me Zotin, s'ka të dytën, 
veprimin me Zotin , dhe për Zotin.

 Bashkëpunëtorët e Nënës Tereze, degë 
shekullare dhe për të gjithë njerëzit pa dallime 
fe tare  (  1963)  dhe  të  sëmurëve  dhe  në 
vuajtje(1953); 

 “Lëvizjen Ndërkombëtare Meshtarake 
Corpus Christi”, ditën e Zemrës së Krishtit, më 26 
qershor 1984, të aprovuar nga Kongregata për Kler 
dhe personalisht nga Papa Gjon Pali II. Nëna Tereze 
thoshte se ajo  “vjen drejtpërdrejt nga Zemra e 
Krishtit, si rruga e vogël apo e thjeshtë për shenjtëri 
. Të lutemi që Virgjëra Mari të kujdeset për 
meshtarë siç bëri për Jezusi”.

Kjo lëvizje ka tri qëllime kryesore: 
Kremtimin ditor të Eukaristisë,  adhurimi dhe 

përshpirtëria ndaj Virgjërës  Mari, Nënës së Kishës 
dhe të meshtarëve;

Përkrahja e ndërsjelltë meshtarake në trajta të 
grupeve të uratës dhe të vëllazërisë meshtarake,  si 
dhe edukimi përmanent ndërmeshtarak;

Adoptimi apo bijësimi shpirtëror i meshtarëve 
nga ana e  murgeshave, sipas shembullit të Shën 
Terezes Liseux. 

 Dega meshtarake “Etërit Misionarët e 
Dashurisë” i ka themeluar  Nëna Terezë së bashku 
me atë Joseph LANGDORF-in më 31 tetor 1984 
për t'ua shpallur Jezu Krishtin të varfërve ndër më të 
varfër dhe për të pasur meshtarë të shenjtë. “Zemra 
e Krishtit rrah në zemrën e meshtarit. Duke e 
zgjdhur Jezusin ai i dorëzohet vetëm Atij. Nga kjo 
lind nevoja për meshtarë të shenjtë, të cilët do ta 
shuajnë etjen për Zotin... Mbarë bota ka uri për 
Zotin. Ajo shuhet me ngrohtësinë e dashurisë se 
Krishtit. Jepjani botës Jezusin, i cili i ka ndezur 
zemrat tuaja. Kjo është detyra e juaj meshtarake, që 
çdo njeri të jetë për ju dhe në ju Jezusi dhe që ju të 
jeni prania e tij në botën e sotme. Të jeni të shenjtë 
dhe t'i mësoni edhe të tjerët që të jenë të tillë... Ju që  
e keni kushtuar jetën dhe zemrat tuaja, duhet të jeni 
të varfër, të pastër dhe të shenjtë që të mund të 
thoni: “Ky është Korpi im në shugurimin e Bukës... 
Meshtarët misionarë do të jeni “Zemra e Krishtit”, 
“duart” dhe “këmbët” e Jezusit...”. 

3. Përvoja ime eukaristike me Nënën 
Terezë

Dhe së fundi tri përvoja personale eukaristike 
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me Nënën Terezë. Isha ende student në Romë. Një 
të enjte adhuruam së bashku për një kohë të gjatë. 
Ajo ishte gjunjëzuar dhe përqendruar aq shumë në 
adhurim, sa që nuk hetohej asnjë lëvizje apo 
frymëmarrje.

 Kur e përfunduam  adhurimin unë e pyeta: “A je 
lodhur,  a je mërzitur Nëna Terezë?”. Ajo ishte tejet 
e lumtur, me një fytyrë dhe shikim engjëllor, më 
tha: “Jo, si të lodhëm apo të mërzitëm kur jam 
bashkë me Zotin tim, në shoqëri me Të, në praninë e 
dashurisë së Tij. Mua më vjen rëndë ta ndërprej 
këtë takim, por tani do ta vazhdojmë në një mënyrë 
tjetër. Të njëjtin Krisht që e kemi adhuruar tani nën 
hije të Bukës, tani do ta njohim, do ta dojmë dhe do 
ta shërbejmë në fytyrat e vëllezërve tanë”  (Dr. 
Lush Gjergji, Nëna jonë Terezë, vep. e cit. fq. 115).

 Rasti i dytë ishte në Kalkutë, me 30 shtator 
1989, natën e festës së Shën Terezës së Krishtit 
Fëmijë,  kur e vizitova Nënën Terezë në spital. 
Gjendja shëndetësore  e saj ishte mjaft e keqe. 
Mjekët më kishin caktuar 
vetëm pesë minuta, por ajo 
nuk më lejonte të largohesha. 
Ndër fjalët e para më tha: 
“Adhuroje Jezu Krishtin në 
Sakrament dhe eja afër meje. 
Tash e kam kuptuar përse 
jam e sëmurë, duhet pak të 
vuaj  për  ta  përgat i tur 
kthimin e Jezu Krishtit në 
Shq ipër i . . .” (Don  Lush 
Gjergji, Nëna e Dashurisë, 
vep. e cit. fq. 220). 

Rasti i tretë ishte pyetja 
i m e  r r e t h  s h u g u r i m i t 
meshtarak të femrave. Ja  
përgjigjja e saj: “Nëse dikush 
ka pasur të drejtë të thotë : ky 
është korpi im, atëherë më së 
tepërmi ka pasur të drejtë 
Zoja e Bekuar, sepse ajo e ka 
b a r t u r  K r i s h t i n  n ë 
kraharorin virgjëror dhe e ka 
lindur Krishtin. Por ajo 
kurrë nuk e ka bërë këtë. Asaj 
Krishti nuk ia ka dhënë këtë 
pushtet. Lidhja më e ngushtë 
me Zotin, në këtë jetë, 
përvoja më e thellë fetare 
është Kungimi shenjtë, të 
cilin mund ta marrin në 
zemër çdo i krishterë. Në këtë 
gjithë jemi të njejtë: Papa 

kungohet, ipeshkvijt kungohen, meshtarët 
kungohen, motrat kungohen, besimtarët kungohen. 
Dallimi është vetëm në këtë: meshtarët neve na i 
përgatisin sofrën hyjnore të dashurisë, kungimin 
shenjtë, e ne vijmë dhe e gjejmë të gatshëm” (Dr. 
Lush Gjergji, Nëna jonë Terezë, vep. e cit. fq. 114).

 Pastaj me shumë simpati dhe dashuri më tha: “Ti 
je “kuzhinieri” i Zotit dhe unë të falënderoj për 
këtë!”. Dhe vazhdoi: “Sikurse Jezu Krishti është 
bërë për ne bukë-ushqim, në disponim për ne, për 
jetën tonë, jeta e jonë, ashtu edhe ne lypset të jemi 
për të tjerët, për çdo njeri. Bënju, pra, bukë për të 
tjerët...” (Po aty, fq. 107).

 Nëna Terezë thoshte: “Kur e shikojmë kryqin, 
atëherë e dimë sa na ka dashur Krishti. Kur e 
shikojmë të Shenjtërueshmin Sakrament, atëherë 
e dimë sa na do sot Krishti. Pa meshtari nuk ka 
Krisht, nuk ka zgjidhje të mëkateve, nuk ka meshë 
dhe Kungim, bashkim me Krishtin ”. 
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Faktorët që e shkatërrojnë
 bashkësinë martesore- familjen

(Pjesa e dytë)

1. Çka do të bëj, po qe se më ndodh mua një 

sëmundje e papritur?
 
Në mjek thotë: "Më mirë është që të ndërpriten 

fjalët e shumët, që zakonisht i përdorin për ta mësuar e 
për ta këshilluar njëri-tjetrin, qoftë  për ilaçe qoftë për 
mënyrën e shërimit. Por është shumë më e nevojshëm 
dashuria dhe vëmendja ndaj pacientit!"

Çdo njeri i pjekur dhe i arsyeshëm, në mes të 
tjerash mediton edhe të pa prime, qoftë nga sfera e 
sëmundjes qoftë nga trafiku i përditshëm, sepse ai 
është gjithherë i përgatitur jo vetëm fizikisht por edhe 
shpirtërisht (psikik) për çfarëdo sëmundje që mund ta 
rrokin. Një përgatitje e tillë është e mirë edhe për çiftin 
martesor si në për lemën emocionale ashtu edhe për 
lemën psikike dhe atë shpirtërore. Njeriu duhet të jetë 
gjithherë dhe kurdoherë i gatshëm për çfarëdo befasie 
apo sëmundjeve që mund eventualisht ta rrëmbejnë. 
Nuk është fjala vetëm për sëmundje fizike por edhe 
ato psikike, e fiziko-psike ose psikosomatike.

Çifti martesor duhet të vetëdijesohet se partneri i 
sëmurë është jo vetëm i ngarkuar por edhe i ndjeshëm, 
i prekshëm, i padurueshëm, i paaftë për dialog apo 
bisedë që në rastet e tilla nuk ftohet në tavolinë për t'i 
zgjedhur problemet. Por në rastet e tilla duhet të 
armatosen me durim e tolerancë për ta realizuar 
dashurinë e përhershme. Sepse, si për njërin ashtu 
edhe për tjetrin e kanë të drejtën për realizimin e 
dashurisë e të fatit si edhe lumturisë. Kuptohet njeriu 
normal nuk dëshiron sëmundjen dhe as nuk strehohet 
në sëmundje por është dëshira e tij për të qenë i 
shëndoshë (i shëndetshëm). Në rastet e këtilla më 
tepër fletë gjuha e zemrës se sa gjuha e arsyes së 
mendjes. Ja një shembull:

"Klara shkoi në spital për të lind frytin e dashurisë 
fëmijën e parë. Ishte mjaft e emocionuar që e 
shoqëron në njërën anë befasia dhe në tjetrën anë 
frika. Befasia e saj ishte, se asgjë nuk ndodhi ashtu siç 
e ka paramenduar, asgjë nuk u realizuar për ata që 
mjeku i patë thënë në kohën e shtatzënisë (që ia patë 
këshilluar abortimin, sepse sipas tij: fëmija do të lind i 
sëmurë ose me ndonjë defekt). Frika, në anë tjetër e 
shoqëron një farë përgjegjësie e madhe, që filloi të 
lëkundet, se nuk do të mund të ballafaqohet me 
realitetin. Presionin është edhe më i madh që ia 
ngarkon mjeku (gjinekologu) dhe infermierja, të cilët 
jo vetëm se nuk i ndihmojnë për ta pranuar realitetin - 
frytin e dashurisë ashtu siç është por edhe  e fajësojnë 
për gjestin, që ajo ndërmori për ta lindë fëmijën. 

Presionin është mjaft i ngarkuar në veçanti moralisht, 
që e ngarkon mjedisi, e cila pa ndërpre i dëgjon fjalët 
që i drejtohen asaj direkt: 'Për ty do të ishte më mirë po 
qe se pranosh abortin!' ose "Mos krijo ndonjë iluzion, 
situatën nuk mund ta përmirësosh!' etj. Në vend që 
mjedisit të jetë shtylla e kurajës, në këtë rast e 
ngarkon, e fajëson Klaren në fjalë, e cila gjendet në dy 
luftime: me botën e jashtme dhe me pikëpamjet e veta 
etiko-morale, menjë fjalë, luftë në dy fronte. Por lindi 
fëmija, e cila ishte vajzën, po ashtu ajo ishte 
krejtësisht tjetër për të cilën e ka imagjinuar. Por asaj 
duhet për t'i ndihmuar e për t'u kujdesuar bile edhe më 
tepër, por në momentet kritike thuajse nuk mund të 
llogarisë në ndihmën e askujt por gatishmërinë për t'u 
përballuar edhe kundërshtimet e fajësimet që i 
drejtohen në rastin tonë Klarës.

Në këtë rast i ka ndihmuar shumë besimi në Zotin, 
sepse ishte shumë vështirë për të thënë:'U bëftë 
vullnesa jote'. Besimi ishte ajo që jo vetëm që ia dha 
vetëbesimin por ia çeli  apo hapi zemrën e shpresës 
dhe të besnikërisë.

Problemi mbetet edhe më tutje, si do ta pranojnë 
këtë fëmijë mjedisit në të cilin do të rritet e 
zhvillohet...?”

Sido qoftë e rëndësishme është jo vetëm dëshmia e 
zemrës, e cila depërton në thellësitë e njeriut, por edhe 
dinjiteti e krenaria e njeriut, i cili e realizon dashurinë. 
Dashuria gjithherë e kurdoherë është e gatshme për ta 
asgjësuar ose lehtësuar vuajtjet, dhembjet apo 
mërzinë. Në këtë rast dashuria e pjekur është njëherë 
edhe edukatorja e jetës që i sjellë fat dhe lumturinë e 
gjatë në bashkësinë martesore.

 

2.  Hape derën e zemrës!
 
Shumica e çifteve të reja sot janë në vështirësitë jo 

vetëm fizike por edhe sociale, materiale e shpirtërore, 
dhe si të tillë jeta e përbashkët është mjaft e ngarkuar 
mos të themi e koklavitur. Rrugëdalja nga bota e 
sotme që është mjaft dinamike, është në takimin edhe 
me çiftet tjera që përjetojnë pothuajse të njëjtin 
problem, qoftë ai i përshtatjes së rrethit, qoftë ai i 
vuajtjeve të brendshme, qoftë ai i mosrealizimin i 
ëndrrave të jetës në bashkësinë martesore. Po qe se 
çifti në fjalë i ka edhe fëmijën, atëherë problemet, 
mosmarrëveshjet e komplikojnë edhe më tepër. 
Kuptohet njeriu gjithherë dhe kurdoherë duhet të ketë 
miq, shokë, njerëzit e besueshëm me të cilët mund të 
diskutohet, t'i hapet dera e zemrës. Në rastin tonë u 
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këshillohet partnerëve të njëjtës moshë,fjala bien, po 
qe se kanë fëmijën atëherë të shoqërohen me ata çiftet 
që i kanë fëmijën të njëjtës moshë. Nëpër mes të 
takimit me tjerët jo vetëm se shfryhemi por edhe 
entuziazmohen, për rrugën në të cilën gjendet çifti 
martesor, po ashtu edhe fëmija jo vetëm se argëtohen 
por edhe socializohen.

Sot është mjaft e theksuar edhe mospërshtatja 
mjedisit në të cilin jetojmë, posaçërisht në qytetet e 
mëdha, ku njeriu ka mbetur anonin pranë morisë së 
madhe njerëzve që lëvizin njëri për skaj tjetrit si 
kufoma e gjalla, por fatkeqësisht jemi njëri për tjetrin 
të huaj, të largët, të panjohur mos të themi të ftohtë. 
Atëherë nuk është për t'u habitur pse njeriu i sotëm 
vuan nga vetmia. Për këtë është edhe një vetëdijesim i 
ri, që çifti martesor duhet ta kapërcejë, sepse në të 
qëndron një përgjegjësi e madhe. Te çiftet që janë nga 
natyra tipit të çelur apo ekstravert, nuk paraqet ndonjë 
problem për të krijuar urat edhe me çiftet tjera, por më 
tepër vlen për tipin e tërhequr të tipit intervert, i cili 
është i mbyllur. Në rastet e tilla, u këshillohet çifteve 
të tilla, ta shfrytëzojnë kohën e lirë për të dalë për të 
vizituar jo vetëm familjen e ngushtë, por edhe fqinjët, 
që të interesohet për tjetrin, e t'i shohin edhe hallet e 
tjetri dhe mënyrë se si ata i kapërcejnë, jo vetëm 
çështjet ekonomike, por edhe hallet e brendshme 
çfarëdo dhembjeprurëse se si i tejkalojnë.

Përpos kontakteve me prindërit, apo me gjirin 
familjar ose me shokët, është mirë edhe kontaktet e 
shpeshta edhe me entet sociale, fjala bien, me shkollë, 
me bashkësinë e famullisë, kyçja qoftë në korin e 
kishës apo ndonjë organizatë tjetër humanitare etj. 
Sipas hulumtimeve të bëra nga Raporto Faure, shihet 
se si kyçja e njerëzve në 
mënyrë masivitetit për t'i 
zgjedhur problemet e 
mjedisit apo të rrethit jo 
vetëm se u sjellin sukses 
s h o q ë r i s ë  p o r  e d h e 
stabilizim individual, 
sepse çdo individi e 
përjeton angazhimin në 
mënyrë pozitive dhe si i 
tillë jo vetëm se i zgjedh 
problemet apo hallet e 
tjetrit por edhe të vetat.

Në rendin e parë është 
e ftuar familja, që të kyçet 
së bashku me veprimtarin 
e shkollës, sepse prindit 
nuk do të mund të jenë të 
suksesshëm po qe se nuk 
arsimohen në mënyrë 
permanente me shkollën 
e sotme, për t'i edukuar e 
për të qenë i gatshëm për 

t'u përgjigj kërkesave të brendshme të fëmijës që ia 
imponon  koha e sotme. Ashtu jo vetëm se shkolla dhe 
prindit janë solidar duke i ndihmuar njërës tjetrës, por 
edhe njëherë edhe kontribuojnë për zgjedhjet e 
problemeve, halleve të llojllojshme që i sjellë jeta e 
përditshme. Po ashtu edhe kyçja në bashkësinë 
famullitare ose angazhimi i shpeshtë në seksionet e 
llojllojshme, që zhvillohen në oborrin e kishës, siç 
fjala vjen, seminaret e llojllojshme, takimet e shpeshta 
çifteve mes vetes që mbahen temat e caktuara nga 
njerëzit specialist, ushtrimet shpirtërore qoftë në 
famulli qoftë jashtë saj, apo çfarëdo angazhimit tjetër 
janë mirëseardhur për çdo çift martesor. Sepse  
angazhimet e tilla jo vetëm se e zvogëlojnë tjetërsimin 
e individit apo e zbejnë dhembjeprurëset, por edhe 
shtëpia e tyre bëhet vendtakim i gjallë, në të cilën 
diskutohen temat e problemet e jetës së përditshme, që 
ia sjellë dinamika e ditës, po ashtu shkëmbehen jo 
vetën idetë apo përvojat e llojllojshme mos të themi 
mënyra e zgjedhjeve jo vetëm konflikteve të 
përditshme por edhe vështirësive konkrete, që dita-
ditës i shkaktojnë kokëçarje jo vetëm çiftit por edhe 
mjedisit apo vendit më të gjerë, por edhe shkëmbimi i 
përvojave.

Suksesi nuk do të mungojnë as në rrafshin social, 
që do të thonë solidariteti me tjetrin, qoftë në vijën 
materiale - ekonomike, qoftë në vijën shpirtërore apo 
kulturore, as në rrafshin të brendshme shpirtëror, jo 
vetëm se ia lehtëson brengat, hallet, dhembjet por 
edhe mundësia për t'i tejkaluar, e për t'ia krijuar vetes e 
tjetrit fat si dhe lumturinë e afatgjatë. Për këtë mendësi 
është e domosdoshme hapja e zemrës ndaj tjetrit. 
Njeriu është qenie sociale, i cili jeton me tjetrin e 
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përskaj tjetrit, e solidariteti atë, jo vetëm se e ngrit, por 
me fuqitë e përbashkëta më lehtë i kundërvihen 
çfarëdo problemit apo vështirësie, që e sulmon 
bashkësinë martesore!

 

3. Dy vëllime që duhet t'i realizojë njeriu i ri 

përkatësisht çifti martesor  
 
Njeriu i ri, duhet më së parit ta formojnë identitetin 

e fortë, zakonisht identiteti formohet në fazën e 
adoleshencës, që është njëherë edhe pjekuria fizike e 
biologjike e njeriut, i cili vetëdijesohet për 
përgjegjësin e jetës si ndaj vetes ashtu edhe ndaj 
tjetrit. Baraspesha që njeriu duhet t'ia arrin në këtë 
moshë  e quajmë edhe ndryshe tërësia e brendshme 
apo identiteti. Përpara se njeriu i ri arrin deri në këtë 
pikë, ai duhet t'i kalojnë të gjitha fazat e deritanishme 
të fëmijërisë, sepse, e reja fillon të endet, që duhet të 
dijë të dallojnë, se çka ai mendon për vete dhe çka të 
tjerët mendojnë për të. Nga aspekti konkret të personit 
është i tërësishëm, diçka më tepër se sa shuma e gjitha 
nisive të viteve të mëhershme, siç fjala bie, ai si fëmijë 
ka dëshiruar të bëhet dikush (mjek, profesor, jurist), 
por ishte i detyruar të punonte, siç kanë kërkuar të 
tjerët prej tij, posaçërisht prindit apo shkolla.

Monoliteti i brendshëm që nuk është tjetër përveç 
një copë të vetme, të pandarë e të madhe, që përbën një 
masë të vetme, të pandashme e të fortë, që është një 
trup i vetëm ose në mënyrë figurative që përbën një të 
tërë të vetme, që është si një trup i vetëm e i 
pandashëm, i bashkuar fort. Pikërisht ky monoliteti i 
adoleshentit bie në krizë, si dhe ndeshen me 
problemin identitetit personal, me pyetje “Kush jam 
unë“? Ata mund të imitojnë të tjerët duke përfshirë 
prindërit, shokët madje edhe mësuesit apo është i 
mundshme të zgjidhet duke imituar personat e forta, 
që janë jashtë rrethit të familjes. Nëse sjelljet që 
imitojnë konfliktojnë ose janë kontradiktore, ata 
mund të përjetojnë një “krizë identitetit” dhe si pasojë 
e kësaj duhet të modifikojnë ose të braktisin  imitimet 
e tyre. Në këtë stad adoleshentët duhet të fillojnë të 
vendosin se çfarë dëshirojnë të bëjnë në jetë. Ai duhet 
pa ndërpre që këtë monolitet të brendshme në mënyrë 
të përhershme, ta ripërtërijë që nuk është e mundur pa 
dhembjet e vogla apo të mëdha. Kërkimi qëndrimeve 
apo të pikëpamjeve të jetës zhvillohen në verifikimin 
e përhershme, po ashtu edhe mundësit e reja duke 
krahasuar me ato qëndrimet e vjetra, vetëm për vete 
për t'ia arrite atyre vlerave të drejta. Kuptohet se 
ndikon mjaft mjedisi apo rrethi, e në anë tjetër dëshirat 
që ia vështirëson përcaktimin e drejtë, nganjëherë 
edhe mjegullohet apo hutohet për t'i pranuar rolet e 
llojllojshme të jetës, sepse tinejxheri apo adoleshenti 
është në mënyrë permanent në fazën e jo baraspeshës, 
me një fjalë është i ndarë në njërën anë mes të 

dëshirave apo ëndrrave si dhe në anën tjetër  
kërkesave e mjedisit, që kërkohen nga ai. Kurse ai nuk 
është i aftë për të arritur deri te qëndrimet e shëndoshtë 
e të kthjelltë, sa i përket pikëpamjeve etiko-morale, 
seksuale, profesionit dhe kërkesave tipologjike, 
zakonisht vendos vetëm për një gjë, që e prano si të 
vetmen. Kur flasim për monolitetin e brendshëm 
shpeshherë e përdorim shprehjet siç janë “integriteti” 
dhe “monizmi”. Në mes tyre ka dallime të mëdha.

“ Integriteti” që nuk është asgjë tjetër përveç 
tërësia e pandarë e të paprekshme. Tërësia e gjërave të 
llojllojshme, që i kuptojmë në mënyrë të ndryshme 
por në fazën përfundimtare janë monolite që krijojnë 
një tërësi të pandashme. Fjala është për programimin e 
mirë e ndikimi i përhershëm në funksionet të njëjtit 
trup, të cilave është kufiri gjithherë i çelur dhe i 
lëvizshëm.

Përderisa “monizmin” që nuk është asgjë tjetër 
përveç pushteti në të gjitha fushat e jetës. Me tjetër 
fjalë është i pranishëm kufiri absolut: atëherë kurë 
përcaktohemi nuk bënë të mbesin asgjë jashtë 
përcaktimit, po ashtu nuk bënë të mbesin asgjë  nga 
jashtit që duhet të jetën në përcaktimin e definuar. 
Është fjala për kyçjen absolute e radikale, që i 
përjashton të gjitha ato që dalin nga fakti, që janë 
pjesët të cilat duhen të bëhen absolute, që mes vetes i 
kanë apo e kanë një farë lidhje të qartë, janë mes vetes 
të lidhur ose nuk janë.

Ata çka dëshirojmë për të thënë, është nevoja 
psikologjike apo psikike e njeriut për “monizmin”i 
cili kishte për t'i përjashtuar të gjitha mundësitë e 
zgjedhjes, edhe pse e refuzon çfarëdo tentimit për 
integritet. Shkurtimisht, kur individi për çështjet e 
mungesës për të menduar ose është ende i pazhvilluar  
mirë, qoftë fizikisht, qoftë biologjik, qoftë psikik, ai e 
humbë integritetin dhe mund ta ripërtëri vetveten dhe 
mjedisin vetëm atëherë kur vendos për përcaktimin 
totalitar. Për një pjekuri për një martesë afatgjate 
duket të posedojnë jo vetëm boshtin kurrizor, që do të 
thotë identitetin psiko-fizik, gjinor, etiko-mora, 
filozofik apo mendësia, po ashtu përgjegjësia  plotë 
që i mbikëqyr  “monizmi” i tij, duke  i përfshirë 
pjekurinë emocionale apo afektive, sociale, 
ekonomike, mendore etj.

Për ndryshe çifti që nuk është i përcaktuar, dhe as 
nuk e ka definuar mirë jetën në bashkësinë martesor, 
ende nuk është i pjekur për një jetë që kërkon jo vetëm 
përgjegjësi, por edhe aftësi, qofshin ato emocionale 
apo afektive, qofshin ato mendore apo psikike për të 
jetuar me tjetrin, për t'u përshtat mjedisit e njëherë për 
ta ruajtur identitetin e pacenuar, po ashtu nuk i 
cenohet, as tjetrit identiteti! (Këto mendime janë 
marrë nga E. Eriksoni, Introspekcioni dhe 
përgjegjësia - Erikson on Development in Adulthood: 
New Insights from the Unpublished Papers /Dallas 
Hope Melinda Bird, 2002/).
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Don Pren Kola
Zvicër

SIMBOLIZMI PASHKOR: QIRIU

Qiriu ose drita e dyllit, është simbol natyror i 
cili përdoret shumë shpesh në liturgjinë e Kishës. 
Drita dhe zjarri janë simbole të Hyjnisë. Bibla na 
bën të ditur që vetë Hyji është dritë (krhs.Ur 7,26; 
Lk 2,32; 1 Gjn 1,5) dhe zjarr (Dal 3,2; Lp 9,3; Heb 
12,29). Në Testamentin e Ri drita është kusht 
themelor për zhvillimin e jetës psikike dhe parim i 
të gjithë së bukurës, mbi të gjitha simbol i Krishtit, i 
cili nuk jeton vetëm si Hyj në një dritë ku nuk 
depërtohet, rrezaton dritën dhe është i mbështjellur 
me të (krhs. 1 Tim 6,16; Zb 4,3-5), por, i mishëruar 
si Bir i Hyjit, vetveten e quan dritë (Gjn 8,12) dhe 
shndrit gjithsecilin që vjen në këtë botë (krhs. Gjn 
1,4,9).

Vetë qiriu mban lidhjen e vet me zakonet 
pagane. Qirinjtë në antikë vendoseshin para 
hyjnive dhe mbaheshin në duar në kohën e 
saturnaleve. Vëndosëshin edhe mbi varre dhe 
kishin domethënie apotropeike. Një zakon i tillë 
ndiqet ende nga Kisha Katolike në festën e Të 
Shumtëve (Dita e të vdekurve, Purgatori). Qiriu i 
ndezur në judaizëm është konsideruar si blatim i 
pastër kushtuar Perëndisë dhe si shtyllë e flaktë e 
Besëlidhjes së Re. Izrealitët ndiqnin shtyllat e 
zjarrta nëpër shkretëtirë për të kaluar Detin e Kuq, 
tanimë të krishterët në natën e Pashkëve renditen 
duke hyrë në kishë pas dritës së flakës së qiriut të 
ndezur, shenjës së Krishtit të ngjallur. Që nga shek. 
VI në Jerusalem shërbente si shenjë e gëzimit 
ndërsa ndriçonte tempujt. Edhe Shën Isidori i 
Sevilës bën të ditur që, qirinjtë ndezen gjatë 
Meshës në shenjë gëzimi. 

Qiriu i Pashkëve, së bashku me zjarrin e 
Pashkëve, janë tashmë elemente ose zakone të 
ngulitura mirë në liturgjinë pashkore, saqë ato nuk 
guxojnë të mungojnë fare. Fillimisht mund të 
themi se, drita e qiriut të Pashkëve pikësëpari 
shënon jetën dhe është zakon i traditave të shumta: 
greke, romake, judaike dhe të krishterë.

Qiriu i Pashkëve ka zanafillën në zakonin e 
hershëm të Kishës së vjetër, kur Nata e Pashkëve 
ndriçohej me shumë qirinj. Thuhet se, në Romë, 
festa e Natës së Pashkëve kremtohej me dy qirinj të 
mëdhenj e të lartë deri në rreth 2 metra. Edhe vetë 
simbolika e zjarrit të Pashkëve ka burimin në dritën 
e qiriut të Pashkëve. Drita e qiriut të Pashkëve është 
flakë, dritë flakëruese e cila simbolizon Krishtin e 
Ngjallur dhe fitimtar mbi vdekjen, Krishtin që 
mundi dhe mposhti përgjithësisht të qenët i vdekur.

Qiriun e Pashkëve, trupin e tij që e përpinë flaka 
(drita), e cila jep dritë në kishë dhe shkëlqen para të 
pranishëmve, e përdorim si simbol të veçantë në 
liturgjinë pashkore. Vetë qiriu i Pashkëve do të 
ndezet nga zjarri i bekuar dhe me të do të hyhet në 
hapësirën kishtare të errtë pasi që, tashmë do të jetë 
bekuar. 

Qiriu i Pashkëve është në qendër të vëmendjes 
në Natën e Pashkëve; zbukurohet madhërishëm me 
thënie dhe simbole dhe mund të shkrihet vetë sipas 
dëshirës; zë vendin para altarit ose menjëherë 
pranë tij në të djathtën deri në ditën e Pesëdhjetores 
a Rrëshajës, dhe ndezet në çdo kremtim liturgjik. 
Pas Pesëdhjetores mënjanohet, në të vërtetë zë 
vend te burimi i pagëzimit, dhe ndizet gjatë 
kremtimit të pagëzimeve, që vetë qiriu i pagëzimit 
si shenjë e Krishtit të ndizet në të. 

Një letër e Shën Jeronimit dërguar Presidit, një 
diakoni nga Piacenca, bën me dije se qiriu i parë i 
Pashkëve qe ndezur në vitin 384 pikërisht në 
Piacenca, ndërsa, më së voni, në vitin 417, papa 
Zosimi e bëri zakon në Romë. Në shek. VII, do të 
gjejë përdorimin e vet në të gjitha kishat titullare. 
Që qiriu i Pashkëve gjeti përdorimin e vet të 
hershëm dhe të shumtë, tregon edhe Euzebi ndërsa 
flet për jetën e Konstandinit (De vita Constantini, 
IV, XXII): për ndriçimet me dyllë të shtyllave të 
qytetit në kohën e tij dhe llambat djegëse për t'i 
dhënë ndriçim mistik Vigjiljes së Pashkëve. 

Përshkrime gjallëruese për ndriçimin e 
Vigjiljes së Pashkëve japin edhe Shën Gregori 
Naziancen dhe Shën Gregori i Nishit. Më tej, çka 
me siguri mund të vërtetojmë, janë provat që 
shtrihen radhazi deri te Tertuliani dhe Justini 
Martir, që në prag të Pashkëve mbahej ceremonia e 
pagëzimit të katekumenëve, e quajtur fotizmos, në 
të vërtetë ndriçim. Që nga këto kohëra qiriu i 
Pashkëve simbolizonte Jezu Krishtin, dritën e 
vërtetë të ardhur në këtë botë (krhs. Gjn 10,22). 

Qiriu pashkor, në të vërtetë a konkretisht, është 
një qiriu i madh i zbardhuar, i cili, duke u bërë gati 
për kremtimin e Natës së Pashkëve pranë zjarrit të 
Pashkëve, bekohet dhe ndizet në liturgjinë e 
Kishave Perëndimore (në Kishën katolike, 
anglikane dhe luterane). Kishat Lindore kanë një 
tjetër traditë dhe zakon, por po ashtu të gjatë, dhe e 
quajnë Trikirion. Trikirioni nënkupton tre qirinj 
nga dylli i pazbardhur, të lidhur kryqazi me një 
dizgë pëlhureje. Trikirioni përdoret vetëm në 
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Vigjiljen e Pashkëve dhe rri i vendosur pranë altarit 
duke ndriçuar përmes qirinjve nga vaji deri në 
festën e Pashkëve të ardhshme.

Qiriu i Pashkëve shkrihet nga dylli i lëngshëm. 
Në shekujt e parë shkrihej edhe në hapësira të 
mbyllura që shkrirja të mos bëhej e bezdisshme 
përmes blozës dhe erës së pakëndshme. Vetë 
materialin nga do të prodhohet qiriu i Pashkëve e 
lavdëron himni exultet. 

Vigjilja e Pashkëve parasheh këtë rrjedhë 
liturgjike: Zakonisht zjarri i Pashkëve ndizet para 
kishës, pra para fronit të kishës. Zjarrin, tashmë të 
ndezur nga shërbyesit e famullisë, e bekon diakoni 
ose prifti. Pasi të jetë kryer lutja e bekimit qiriu 
ndizet nga një fitil dhe drita e zjarrit të Pashkëve. 
Më pas tërhiqen nga aty dhe marrin drejtimin drejt 
kishës, pikërisht drejt altarit, dhe në një procesion, 
në një shtegtim të vogël deri te altari, në një ecje me 
masë dhe të vëmendshme, përgjatë rrugës 
këndohet tri herë thirrja Lumen Christi (shqip: 
Drita e Krishtit) dhe populli përgjigjet: Deo gratias 
(shqip: Falënderojmë Hyjin). Pasi që qiriu i 
Pashkëve të jetë vendosur në shandan në hapësirën 
e altarit te amboni, diakoni ose prifti shpall Lajmin 
e Pashkëve, në të vërtetë këndon himnin pashkor, 
exultet – le të ndriçojë. 

Nga qiriu i Pashkëve ndizen edhe qirinjtë që 
populli ka sjellë me vete dhe i mban në duar, madje 
do të mbahen të ndezur gjatë tërë këndimit të 
himnit dhe ripërtëritjes së premtimeve të 

pagëzimit. Këto drita të ndezura shënojnë 
ngrohtësinë dhe dritën e Krishtit që duhet të ndizen 
në zemrat e besimtarëve. Qiriu që gjithsecili 
besimtar mban në dorë, mund t'ua përkujtojë 
pagëzimin dhe t'ua shtojë vetëdijen për të jetuar 
“porsi bij e bija të dritës”. Qiriu i Pashkëve zhytet 
tri herë në burimin e ujit që do të bekohet në 
Vigjiljen e Pashkëve, dhe ka për të shërbyer për 
pagëzimin e katekumenëve atë natë dhe për 
pagëzime gjatë tërë vitit.

Shekuj me radhë qiriu i Pashkëve qe zbukuruar 
me lule e gjethe. Simbolet e tjera që përcjellin edhe 
tani qiriun e Pashkëve janë: numrat e vitit rrjedhës, 
alfa (A) dhe omega (Ω) (shkronja e parë dhe e 
fundit e alfabetit grek), të cilat kanë fillin e 
përdorimit nga fundi i shek. XI. Në qiriun e 
Pashkëve, ditëve tona, zakonisht shihen 5 kunja a 
gozhda, të cilat nuk hasen në traditën e vjetër të 
qiriut të Pashkëve, por që tashmë, si të tilla, 
shënojnë varrat e Krishtit. Kur në kishë, me qiriu 
tashmë të ndezur nga zjarri i Pashkëve, gjatë 
procesionit deri te altari, klithim thirrjen: Lumen 
Christi, shënojmë, shpallim dhe lëshojmë 
ballafaqe kushtrimin: vdekja le të bëjë lëshime 
para jetës dhe errësira para dritës le të mpaket.

Për ta respektuar sa më mirë të vërtetën e 
shenjës a të simbolit, kërkohet që qiriu i Pashkëve 
të jetë për çdo vit i ri dhe i përgatitur nga dylli, të 
ketë madhësinë e duhur, të mos jetë i trilluar, dhe të 
ketë mundësi gjithmonë të shfaqë e të na kujtojë 
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Krishtin, dritën e vërtetë të botës. Qiriu i Pashkëve, 
i cili ka qëndruar për shtatë javë te altari ose te 
amboni, pikërisht deri në Pesëdhjetoren, duhet të 
gjejë vendin e vet në pagëzimore e jo të rrijë më 
tutje në hapësirën e altarit. Qiriu i Pashkëve, 
përposë pagëzimit dhe sakramenteve të tjera, ka 
për t'u përdorur edhe gjatë varrimeve, dhe vlen të 
vendoset afër arkës së të vdekurit për të bërë me 
dije se, vdekja për të krishterin është Pashka e tij e 
vërtetë. 

Qiriu i Pashkëve nga dylli, por edhe qirinjtë e 
altarit, të cilët, të shumtën e rasteve, në traditën e 
krishterë janë ndrequr nga dylli, shënojnë lindjen e 
Krishtit nga Virgjëra Mari, mu porsi është nxjerrë 
dylli nga bleta e virgjër. 

Bleta është Apis mellifera, një gjallesë e vogël, 
por shumë e zellshme. Ajo lëshon një lëng, bën një 
pjellë që e quajmë mjaltë, të cilën e kanë vlerësuar 
njerëzit e të gjitha kohërave dhe civilizimeve. 
Arsyeja e këtij vlerësimi është e shumëfishtë. 
Mjalti në antikë qe i vetmi ëmbëlsues dhe ofronte 
përdorim të madh në artin e gatimit, në medicinë 
dhe në kozmetikë. Mendohej si ushqimi i zotave. 
Literatura antike e këndon jetën e tyre në 
përshkrime të këndshme, si: Homeri (në Iliada 
2,87 dhe Odisea 13,106) dhe Hesiodi (në Teogonia 
594). Pindari (në Pitika 4,60) e përdori fjalën bletë 
si epitetit për priftereshat, ndërsa Platoni (në Ioni 
534b) për poeteshat. Mirëpo, paraqitjen më të 
bukur të jetës së bletëve e bëri, në gjuhën latine, 
Virgjili. Në librin e katër Gjerogjikat, një vepër që i 
është kushtuar tërësisht përshkrimit të jetës në 
fshat, këndohet me pasion jeta, sjellja dhe veprimi i 
bletëve. 

Përse qiriu nga dylli i bletëve? Etërit e kishës 
dhe literatura e krishterimit të hershëm, e ndikuar 
nga kënga e Virgjilit, në himnet e shumta ngrit 
nderin dhe këndon lavdin e bletës. Arsyeja qe e 
qartë. Bleta, që asohere, simbolizonte zellin dhe 
shkathtësinë. Himnet lëvdojnë vetëdijen e saj për 
bashkësi, vetëmohim dhe dobi të përgjithshme. 
Bleta mendohej si e mençur dhe e aftë. Lavdërohej 
dashuria e saj për virgjëri, pastërti dhe mirësi, dhe 
shërbente si shembull i apostujve, i atyre që dinë të 
shkruajnë dhe i urtisë. Bletën e lëvdon dhe njëra 
nga suret e Kuranit. 

Vetë Nata e Pashkës, në të vërtetë kremtimi, 
fillon me ndezjen e qiriut jashtë kishës. Pse qiriu? 
Sepse ai nuk prodhon vetëm dritë dhe nxehtësi, por 
ai harxhohet dhe soset. Në këtë simbolikë qëndron 
kuptimi i thellë i jetës. Jeta vlen të harxhohet për 
dashuri, nder dhe në të mirë të të tjerëve. Kuptimi i 
jashtëzakonshëm i jetës sonë është të sosemi, të 

shkrihemi në tërësi për të vërtetën dhe dashurinë 
ndaj Hyjit, porsi qiriu për dritën dhe flakën.

Ndërsa qiriu digjet, soset dhe shkrihet, 
s i m b o l i z o n  d h e  j e t ë s h k u r t ë s i n ë  d h e 
vetëshkatërrimin. Bën të ditur që në këtë botë jemi 
kalimtarë e vdekatarë. Vetë forma e qiriut nuk e 
tregon qenësinë simbolike, por veprimi i tij tregon 
se trajta e kësaj bote kalon dhe se, dhe vetë ne jemi 
rrugëtarë dhe shtegtarë. 

Në fushën simbolike haset piktura e Shën 
Sebastianit (Ca' d'Oro, Venedik, rreth 1490) e 
ndrequr nga Andrea Mantegna († 1506). Te këmbet 
e shenjtit dhe martirit digjet një qiriu. Në flamurin e 
tij shihet si i dredhur një mbishkrim në gjuhën 
latine: “Përveç Hyjnisë asgjë nuk është e 
qëndrueshme, të tjerat janë tym”. Qiriu në këtë 
figurë është simbol i jetëshkurtësisë, dhe kjo bën të 
ditur që, qiriu që nga shek. XVI e ka konkretizuar 
dhe këtë domethënie. Në librin e emblemave të 
Gilles Corrozetit (1510-1568) është spikatur qiriu i 
cili flet vetë: “Përderisa unë qiriu i shkretë u 
shërbej të tjerëve, sikurse është përcaktimi im, e 
përpij dhe asgjësoj vetveten”. Kjo thënie na kthen 
përsëri te simbolika e vetëshkatërrimit, flijimit për 
të tjerët. Motoja “Përderisa unë hargjohem, u 
shërbej të tjerëve” haset dhe në piktura të tjera dhe 
gdhendje në dru.

Kemi vërejtur më sipër se, qiriu i Pashkëve 
zhytet tri herë në vaskën e pagëzimit për ta bekuar 
atë ujë nga i cili të pagëzuarit do të marrin jetën e re. 
Ky gjest, kjo simbolikë në Natën e Pashkëve bën të 
ditur që Krishti i ngjallur e zhvillon dhe rrit Kishën, 
e pllenon atë ndërsa e jep jetën për të.
Në qiriun e Pashkëve është mirë dhe e pëlqyeshme 
të shkruhet Aleluja. Do të ishte shumë gjest i vyer 
dhe simbolik po qe se, merret në dorë një qiriu i 
vogël gjatë ditëve të Pashkëve, dhe sidomos të 
dielave, posa të hyhet në kishë, dhe të ndizet në 
qiriun e Pashkëve. Jo vetëm kjo ditë, por dhe 
Treditëshi i shenjtë që paraprin dhe ditët më pastaj, 
janë një ndezë përshpirtërie, gurrë gjallërie e jetës 
me Zotin. qirinjtë e ndezur do të ishin një 
simbolikë, e cila shfaq pjesëmarrjen tonë në 
“flakën e Pashkëve”. Ky veprim do të na bënte të 
ditur se, Jezusi është gurra e jetës dhe drita që për 
çdo ditë na shndrit dhe tret tekandej errësirën nga 
ne. Ai na solli edhe dritën e fesë e të hirit; përmes 
flisë së kryqit na ka dhuruar jetën mbinatyrore. 
Përmes flijimit në vdekje na ka fituar të drejtën për 
të marrë pjesë në dritën e përjetshme dhe në lavdinë 
e pashuar, të cilën Kisha e kërkon për ne, për 
fëmijët e vet vdekatarë: Lux perpetua luceat eis – i 
shndritë drita e pambaruar.
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Dom Nikë Ukgjini
Shkodër

KISHA KATOLIKE DHE SFIDAT NË MBRETËRIN E ZOGUT
DHE SISTEMIN KOMUNIST

Kisha katolike me natyrën e saj universale, gjatë 
tërë historisë të popullit tonë zhvilloi dhe kultivoj 
virtyte të pasura shpirtërore e kulturore e atdhetare, 
për përparimin e Shqipërisë, vizionit të saj 
Perëndimor, ndërtimin e një shteti njëmendësish 
funksionues.

Kisha edhe përkundrejt sfidave të shumta që 
pati gjatë të kaluarës se popullit tonë , arriti të mbes 
besnike misionit të saj,  duke punuar sipas trinomit 
të njohur të Shoqërisë Jezuiteve në Shqipëri,  për 
“Fe Atme e Përparim”.   

Gjatë kohës të Mbretit Zog dhe regjimit 
Komunist,  ka pasur rreth saj ngjarje të bujshme, 
madje dhe dramatike, çfarë në këto pak faqe  në 
mënyrë të përmbledhur do paraqes,  gjendjen, 
përballjët dhe sfida e saja, në dy sistemet:  i pari 
kishte për qellim ta disiplinonte dhe i dyti ta 
zhdukte si institucion fetar nga faqja e dheut.

Regjimi zogist
Pas rrënjës së qeverisë së Fan Nolit më 24 

dhjetor 1924,  Asambleja Shqiptare kishte shpallur 
shtetin shqiptar si Republikë, më 31 janar të 
vitit1925, duke e zgjedhur Ahmet Zogun president. 
Më ketë rast qeveria kishte konfirmuar pavarësinë e 
vendit si dhe atributet të tjera të një vendi sovran. 
Regjimi i ri zogist më 25 qershor 1925, në afërsi të 
Tiranës,  duke mbajtur  një 
Kuvend, ku ishin ftuar prijësit e 
trevave shqiptare, arriti të 
siguroj bashkëpunimin midis 
prijëseve fisnore dhe pronarëve 
feudal të jugu të Shqipërisë. 
Mirëpo, duke marr më të mirë 
aristokracinë, institucionin e 
vjetër të tradicionalisteve 
konservator, Zogu e largoi 
shtresën e re të përparimtareve 
demokratë.

Administrata e shkurtër e 
Fan Nolit i ishte e  udhëhequr 
nga përparimtarët drejt lirisë, 
barazisë dhe vëllazërisë, motoja 
e shquar kjo, e revolucionit 
francez.  Kurse,  Zogu regjimin 

e tij në thelb e mbështeste në strukturën shoqërore 
mesjetare të trashëguar nga osmanet, për ta 
gërshetuar në vitet në vazhdim, (pas shpalljes së 
Mbretërisë Shqiptare 1928), më struktura moderne 
evropiane të legjislacionit të Francës, Italisë e 
Zvicrës, sipas nevojave të kohës. 

Ndryshimet, ndonëse konstruktive, do nxiste në 
mënyrë të pa shmangshme diskutime madje dhe 
kundërshtime ndaj një  regjimit despotik nga 
brenda dhe në diasporë.

Pas formimit të qeverisë së re, më 6 janar 1925,  
shënoi jo vetëm hapa të rëndësishëm drejt 
riorganizimi demokratik, por edhe disa vrasje dhe 
burgosje. Më 2 mars 1925, qeveria vrau patriotin 
dhe intelektualin e shquar, krahun e djathtë të Fan 
Nolit,  Luigj Gurakuqin (1879-1925) nga Shkodra. 
Më 29 mars, ndodhi vrasja e patriotit të shquar 
shtysitë të lëvizjeve kombëtare, Bajram Curit 
(1862-1925) nga Gjakova. Dhe një vit më vonë qe 
vrarë patrioti Hasan Prishtina. 

Përballjet më klerin katolik
Kleri katolik shqiptar gjatë gjithë ekzistencës së 

tij ka luftuar në mbrojtje të të drejtave natyrore dhe 
historike të kombit shqiptar. Gjithë qëndresa e tij, 
historikisht, është mbështetur fort në luftën e tij për 

përparim patriotik, intelektual dhe 
edukativ, gjë që dhe përbën 
karakterist ikën themelore të 
mbijetesës së tij. 

Gjatë pushtetit të mbretit Zog, 
Kisha Katolike në Shqipëri (1927) 
rezulton se kishte këtë organizim 
kishtar: Kryedioqeza e Shkodrës, 
kishte 18 famulli me 27. 059 
ka to l ikë ,  me qendrën  e  ve t 
Shkodrën; dioqeza e Sapës, 23 
famulli me 15. 242 katolikë, me 
qendrën e vet Nënshatin;  Pulti 15 
famulli me 14. 096 katolikë, me 
qendrën e vet Gjanin; Lezha 12 
famulli me 8. 335 katolikë, me 
qendrën e vet Kallmetin; Abacia e 
Mirditës 15 famulli me 15. 836 

(Pjesa e parë)
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katolikë, me qendrën e vet Oroshin; Kryedioqeza e 
Durrësit 16 famulli me 13. 710 katolikë, me Selinë 
e vet në Delbnisht. Gjithsej ishin 94. 328 katolikë 
në Shqipëri, të shpërndarë në 108 famulli, prej të 
cilëve 79 priftërinj dioqezanë, 28 të urdhrit 
françeskan, 1 famullitar  i shoqërisë së Jezuitëve. 
Duke marrë për bazë se Shqipëria ka patur 833. 748 
banorë, ndër të cilët 560. 384 myslimanë (ose 67. 3 
%); 178. 546 ortodoksë (ose 21.4 %), katolikët kanë 
qenë numër i vogël, saktësisht 94. 328 (ose 11. 3%). 

Edhe pse katolikët kanë qenë një numër i vogël, 
duke u mbështetur në të kaluarën e popullit 
shqiptar, ata e identifikonin veten e tyre si katolikë 
me të drejtën për vendosur për fatin e popullit 
shqiptar. Këtë të drejtë ia pranonin shumica e 
shteteve evropiane sidomos, Vatikani (Selia e 
Shenjte), Austro - Hungaria dhe shteti italian. 

Mbreti Zog , duke mos u nisur nga e kaluara 
historike, në politikën e tij të qeverisjes nuk u afroi 
asnjë funksion as klerikëve, gjithashtu as 
katolikëve shqiptarë të spikatur si intelektual të 
Shqipërisë se Veriut. Si rezultat i këtij mos afrimi 
ose mos besimi, ishte shpërthimi i kryengritjes 
popullor të  Dukagjinit kundër qeverisë, në nëntor 
të vitin 1926, të udhëhequr nga prifti,  Dom Lorenc 
Cakaj e ku kishin marr pjesë prijësit: e Shalës, 
Iballës, Dukagjinit, Grudës dhe Kosovës. Vetëm 
një veprim energjik i Zogut i shpërndau 
kryengritësit, duke i burgosur dhe torturuar  prijësit 
e spikatur veriore dhe popullin e thjeshtë.  Në 
gjyqin e organizuar në Shkodër dhjetë vetë u 
dënuan më vdekje duke u ekzekutuar,  disa të tjerë 
qenë dënuar nga 5-10 vjet më burgim. Më ketë rast, 
disa klerik katolik s bashku më Dom Lorenc Cakaj,  
u akuzuan për kryengritje dhe u dënuan më vdekje. 
Por,  Zogu lëkundej,  duke u frikësua nga reagimet 
nga ana Romës dhe opinionit publik ndërkombëtar 
në përgjithësi, më së fundi vendosi t' i falte klerikët 
e dënuar edhe pse efektivishtë qenë nxitësit e 
kryengritjes së Dukagjinit. Prej tyre që  ekzekutuar 
më varje në konop vetëm Dom Gjon Gazulli, në 
vitin 1926 dhe 8 burra tjerë. 

 Në dokumente të Arkivit të Shtetit, del në pah 
se, Zogu, më 28 qershor 1925, kishte organizuar 
vdekjen  e Dom Tomë Velaj, famullitarit të Zhejtë, 
Kryedioqeza e Durrësit, i cili në popull kishte 
kundërshtuar haptazi qeverinë zogiste. 

Një fakt tjetër del në pah se Zogu, si Ministër i 
Punëve të Brendshme, në qeverinë Sylejman 
Delvines,  në vitin 1921, kishte burgosur dhe 
romansierin e parë shqiptar, Dom Ndoc Nikaj, i cili 
qe liruar pas intervenimit të Ministrit, nga Shkodra, 
Ndoc Çoba.  

Zogu,  sa duket me marrjen në dorë të frenave 
qeverisëse fillonte të marrë disa masa kundër 
kundërshtarëve të tij demokratë liberalë dhe që 
ishin për një sistem politik dhe institucional 
perëndimor, në vendin e sapo dalë nga suaza e 
perandorisë otomane.

  Urrejtja ndërmjet të krishterëve dhe 
myslimaneve nuk ishte shfaqur asnjëherë më parë 
kaq hapur që nga fillimi i shtetit shqiptar sa në 
kohen,  kur Zogu bënte shtrëngime diktatoriale. 
Shkodra,  si kryeqendër Veriore edhe pse nga jashtë 
dukej më paqësore, shpirtërisht ishte solidarë më 
opozitën e heshtur, intelektualet opozitar,  dhe 
kryengritjen e malësoreve të përligjur kundër 
qeverisë së Zogut i cili përhapte nëpër fshatra zërin,  
për një luftë fetare në Veri. 

Sa paradoksale, derisa në Shqipëri,  shqiptaret 
merreshin me sqarim hesapesh ndërmjet veti, 
shqiptaret në Jugosllavi keqtrajtoheshin në mënyre 
gjenocide nga pushteti sllavë. Dhe këtu kleri 
katolik përsëri,  kishte ngritur zërin në mbrojtje të 
tyre pa dallim feje.  Veçojmë këtu Promemorien,  
prej rrethe 300 faqesh e Dom Gjon Bisakut, Dom 
Shtjefen Kurti e Dom Luigj Gashit, dërguar 
Lidhëse Kombeve në Gjenevë, me 5 maj 1930, ku 
përshkruheshin vuajtjet dhe torturimet që u 
bëheshin shqiptareve në Kosovë dhe më gjerë,  pa 
dallim besimi. Nga shënimet e kohës,  rezulton se 
klerikët e lartpërmendur, dy here kishin vizituar 
Beogradin, si kryeqendër e Jugosllavisë, për t'i 
parashtrua shkeljen e të drejtave të shqiptareve. 
Madje, Dom Mark Dushi, në shkrimet tija kujton se 
në vitin 1924, kur, Dom Shtjefen Kurti, në një rast 
ndodhej në Beograd,  kishte takuar dhe vet Ahmet 
Zogun,  në “Hotel Bristol”. Zogu, qëndronte në 
Beograd në momentet kur planifikohej përmbysja e 
Qeverisë se Nolit. 

Shkollat katolike dhe peripecitë qeveritare
Veprimtaria e Klerit katolik shqiptar gjatë kësaj 

periudhe qe vështirë edhe për faktin se Zogu për të 
përforcuar pushtetit, normalisht, tehu kryesor do të 
duhej të drejtohej ndaj vatrës kryesore formuese të 
orientimit perëndimor Kishës Katolike dhe pjesës 
formuese të tij, shkollës. 

Duke pasur parasysh se sa rëndësi të madhe ka 
për shqiptarët arsimi me drejtim perëndimor,  pjesë 
e pandashme e punës baritore të Kishës Katolike 
ishte çështja e shtypit fetar e kulturore, si botimi i 
revistave, librave shkollor dhe edukimi kulturor i 
brezave të rinj nëpërmjet sistemit shkollor, 
promovuar nga Kryeipeshkvi i Shkodrës Imzot 
Lazër Mjeda (1922-1935). Nga revistat që 
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botoheshin veçojmë: 
“Elçija e Zemrës se Jezu 
Kr i sh t i t ” ,  (më  vonë 
Lajmtari), “Përparimi”, 
“Zani e Shën Adout”, 
“Hylli i Dritës”, “Leka”, 
dhe librat të shumta 
katëkistike si dhe botime 
të ndryshme shkollore.  
G j i t h a s h t u ,  b o t o h e j 
fletorja zyrtare më emrin 
“Fletorja e se Dielles” 
nga viti 1923  si organ i 
hierarkisë  katolike të 
Shqipërisë e cila vazhdoi 
të botohej deri në vitin 
1935. Sipas, dos. 35. 
1929 kjo fletë zyrtare e 
cila kishte marrë formën e  
një reviste, shpërndahej 
tek disa intelektualë deri 
edhe në Beograd. Sipas, 
dos. 98, 1923 vërehet  se Imzot Mjeda, dha 
kontributin e tij edhe në botimin e  gazetës “Ora e 
Maleve” e cila filloi të botohej në muaj prill në vitin 
1923- 1924, në Shkodër, me drejtor përgjegjës 
Shuk Gurakuqi, më vonë Luigj Mjedja. Gazeta 
(Fletorja) Ora e Maleve e cila botohej çdo javë, 
ishte organ opozitar i katolikëve intelektualë të 
Shkodrës. 

Imzot Lazer Mjeda si dhe vëllai i tij  Ndreu, 
bënin përpjekje titanike që arsimi të zhvillohej 
brenda një normaliteti edhe në kohen e mbretit Zog. 

Ne Kryedioqezën  e Durrësit dhe të Shkodrës, 
funksiononin disa shkolla fillore e të mesme, me 
programe shtetërore  udhëhequr  nga klerikët dhe 
urdhra të ndryshëm të murgeshave. Shkollimin në 
këto shkolla e ndiqnin edhe nxënësit të besimit 
ortodoks dhe mysliman. Në kuadër të shkollave 
funksionon edhe konviktet për djem dhe vajzave, 
siç ishte në Shkodër “Malet Tona”.

Sipas, dos. 87. 1922, Mjeda, kërkonte hapësirë  
për hapjen e shkollave të reja  edhe në fshatra. Në 
kë të  d re j t im  ësh të  e  pë rqendrua r  edhe 
korrespodenca e tij me Atë Benardin Llupin, dt. 5. 
shkurt 1923 rreth hapjes së shkollës se re në Rrafsh 
të Hotit. Në shkresat e Lazër Mjedës, drejtuar  
Ministrisë së Arsimit,  sipas dos 2, 5, 2, 1923;  2, 9, 
1 9 2 3 ,  f l i t e t  p ë r  ç ë s h t j e n  e  k u a d r i t  t ë 
mësimdhënësve në shkolla. Se sa këmbëngulës 
ishte në synimet e tija, dëshmojnë letrat në dosjet: 
dos. 92, 1923; d. 67, 1927, drejtuar të gjithë 
famullitareve për organizimin e shkollave në të 

cilat do të mësohej edhe besimi fetar. 
  Duke e parë mungesën e madhe të teksteve 

shkollore, Mjeda, u mor edhe me botimin e tyre. 
Sipas dos. 88. 1922 rreth botimit të librave, kishte 
kërkuar ndihmë nga tipografia “Zanit të Shna 
Ndout” në Shkodër  si dhe nga kompania “Deskle” 
pranë Selisë se Shenjtë në Romë etj.. Me libra 
shkollorë sipas, dos. 92, 1924, Mjeda, furnizonte 
dhe shkollat në Prizren. 

Më ardhjen në pushtet Amet Zogut, president 
(1924-1928) dhe mbret (1928-1939), çështja e 
arsimit me orientim katolik- perëndimore,  kishte 
kulmuar në tatëpjetën e vet. 

Ahmet Zogu, duke e kuptuar mirë pozicionin që 
kishte Kisha Katolike si komunitet mjaft ndikues në 
Shqipërinë e Veriut, bënte çmos që ta vinte nën 
kontroll të plotë atë. 

Masat e ndërmarra nga Zogu, si: represioni i 
dhunshëm i vitit 1925-1926, shantazhi dhe  mbyllja 
shkollave katolike, pushimi nga punët shtetërore të 
nëpunësve dhe funksionarëve katolikë etj., hasi në 
një reagim të ashpër të Mjedës dhe ipeshkvijve të 
tjerë në Shqipëri të cilët këtë gjest, e vlerësuan si 
incident mes shtetit dhe kishës. Ushtrimi i tij i 
mëtejshëm  i një pushteti absolut, kishte çuar deri 
tek konflikti i zgjeruar ndërmjet tij dhe kishës 
katolike në Shqipëri. 

Duke mos pasur rrugëdalje, sipas dos. 5. 1925, 
Imzot Lazer Mjeda,  qe detyruar  për këtë çështje t'i 
drejtohej më një memorandum, “Lidhjes së 
Kombeve” në Gjenevë për shuarjen e situatës 
konfliktuale. E gjithë kjo rezultoi në dëbimin nga 



25

Studim

vendlindja, për një kohë të pa caktuar, të Imzot 
Mjedës dhe provincialit françeskan Atë Pal Dodaj, 
për t'u lejuar që të ktheheshin në atdhe, në fund të 
vitit 1925. Memorandume të kësaj natyre,  drejtuar 
Lidhjes së Kombeve pati edhe në vitet 1933-35. 

Sipas dokumenteve të kohës, dos. 3, 4, 7, 1927, 
dos. 12, 1931, dos. 4, 1933 etj. edhe përkundjet 
ndërhyrjes se Vatikanit (Selisë së Shenjtë)  si aktor i 
tretë, në zgjidhjen e   mosmarrëveshjes rreth 
arsimimit,  problemi i shkollave u përshkallëzua 
deri në mbylljen e plotë të tyre në vitin 1933. 

Edhe pas kësaj ngjarjeje,  sipas, dos. 79, 80, 
1934, Mjeda, s bashku më Imzot Pjeter Gjurën, nuk 
kishin reshtur se kërkuari ndihmë drejtpërsëdrejti 
nga sekretaria e Shtetit të Vatikanit dhe  Lidhjes se 
Kombeve, për rihapjen e shkallëve në Shqipëri.  

Pas vdekjes së Mjedës në vitin 1935, rreth kësaj 
çështje u morë pasardhësi Imzot Gaspër Thaçi, i cili 
se fundi arriti të fiton lejen nga qeveria për rihapjen  
e kontrolluar të tyre në vitin 1936. Ky moment 
mbylli një kapitull  konfliktual,  ndërmjet Kishës 
Katolike dhe mbretërisë së Zogut dhe çoj në zbutjen 
e marrëdhënieve ndërmjet Zogut dhe Kishës 
Katolike në Shqipëri.

Konkordati i pa arritur
Në muajin korrik të vitit 1927, Presidenti i 

Republikës, Ahmet Zogu, e njoftoi ministrin 
britanik në Shqipëri zotin Seeds, se ai synonte të 
negocionte një konkordat me Selinë e Shenjtë.

Në fillim të janarit 1928 një delegacion i 
Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës 
Shqiptare i përbërë nga zotërinjtë Dhimitër Popa 
dhe një deputet i Shkodrës Jak Toçi, u nisën për në 
Romë për të filluar bisedimet rreth një konkordati 
në mes Selisë së Shenjtë dhe shtetit shqiptar.

Por, sipas raportit të ministrit britanik në Durrës 
nga këto bisedime të para rezultoi se: “negociatorët 
shqiptarë u kthyen në Tiranë dhe raportuan 
pamundësinë e tyre për të arritur në një mirëkuptim 
me Vatikanin në lidhje me çështjen e propozuar të 

 
konkordatit…” i Bisedimet u prishën rreth dy 
pikave kryesore. Së pari, kishte të bënte me 
kërkesën e Qeverisë shqiptare që asnjë i huaj të mos 
caktohej si ipeshkëv dhe arqipeshkëv në këtë vend. 
Së dyti, dhe më e rëndësishmja, ishte refuzimi i 
Vatikanit për të plotësuar përfundimin e ndonjë 
konkordati për sa kohë që në Kodin e ri Civil 
shqiptar, i cili do t'i paraqitej për aprovim 
parlamentit në pranverën e ardhshme, parashikohej 
martesa civile dhe prishja e saj nga gjykata 
shtetërore (divorci).  

Deri sa po bisedohej rreth Konkordatit, mbreti 

Zog, ishte në kërkimi të një ligji, që tri bashkësitë 
fetare: Katolike, Ortodokse  (autoqefale nga 1937) 
e Islame  (e pavarur në vitin 1923),  të mos jenë nen 
ndikimin e faktorit të jashtëm,  por të viheshin nën 
kontrollin e tij të plotë.

Se fundi  lëshoi një dekret, më 16 korrik 1929, 
për bashkësitë fetare për t'u njohur ato edhe nga ana 
e shtetit. Por,  meqenëse  gjatë viteve të monarkisë, 
Mbreti nuk kishte  respektuar plotësisht ligjet për 
bashkësitë fetare, përmendim këtu rastin e veçantë 
të besimtarëve katolik, Selia e Shenjtë,  kishte 
shumë frikë se masat e viti 1929 – ës, do të çonin në  
një përndjekje të vërtetë të besimtareve e jo në një 
zgjidhje fatlume.

Dekreti shtetëror përfytyronte në fakt një 
“Kishë patriotike”, siç do të quhej për disa vende 
komuniste pas Luftës së Dytë Botërore. Një kishë e 
shkëputur nga  Selia e Shenjtë, e formuar vetëm nga 
kleri autokton, e mbyllur për misionarët e huaj dhe e 
nënshtruar kontrollit qeveritar. 

Vatikani ushtronte presione mbi qeverinë 
italiane që do të ndërhynte pranë qeverisë së 
Tiranës rreth këtyre çështjeve, por çdo gjë mbeti e 
pa ndryshuar. Dhe nënshkrimi i një konkordati 
mbeti i pa finalizuar. 

Përndryshe, Vatikani në Shqipëri, përfaqësohej 
nga delegatet Apostolik që në vitin 1920, me 
delegatet: Ernesto Koci, viti 1920 - 1926, Giovanni 
Battista Della Pietra, 1927- 1936, Ildebrando 
Antoniutti, 1936-1938,  dhe Leone Nigris, 1939-
1945. Por, gjatë gjithë këtyre viteve nuk u arrit 
asnjëherë që marrëdhëniet diplomatike të ngritën 
në nivelin  e  ambasadoreve.

Sipas studiuesit,  Roberto Morozzo della Rocca, 
pikërisht në kohën e drejtimit të vendit nga Ahmet 
Zogu  (periudhës pas Revolucionit të Qershorit, 
respektivisht Republikës (1925-1928) dhe 
Monarkisë zogiste (1928-1939), marrëdhëniet 
tolerante mes elementëve të ndryshëm fetarë në 
vend, në një farë mase u arritën të vendoseshin, ose 
e thënë ndryshe, u vendos modus vivendi.  Por, këtu 
mund të ketë vend për të diskutuar, pasi ajo çfarë 
vihet re në ndjesinë e bashkësisë katolike flet për 
diçka të ndryshme, mjaft larg qëndrimit të shtetit, 
në pozicionin e gjykatësit të paanshëm dhe pajtuesit 
e tutorit të rendit në një shoqëri. 

Mund të themi, se kem të bëjmë me një stabilitet 
jo të përkryer, nëse matet me shpeshtësinë e krizave 
të brendshme dhe të kërcënimeve të jashtme, të 
cilave iu desh që t'i bëjë ballë Ahmet Zogu. 
Megjithatë, ishte një ekuilibër i qëndrueshëm, po të 
krahasohet me vitet e para të trazuara të pavarësisë 
shqiptare. 
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Tomë Mriaj

Ditë dhimbje për vendlindjen
 
Dr. Pjetër Pepa  u lind në qytetin e Shkodrës,  

me 18 Dhjetor 1942   në lagjen e famshme Arra e 
Madhe, ku, kreu mësimet fillore e të mesme. Në 

vitet 1960-1965, kryen me rezultate të larta 
Fakultetin e Mjekësisë, dega Stomatologji, duke u 
emëruar mjek stomatolog, në klinikën e qytetit të 
Shkodrës. 

Falë pasionit për mjekësinë, merr pjesë aktive, 
në sesionet e para shkencore në shkallë vendi, që 

zhvillohen në vitin 1967, në 
vendlindje e rrethet të tjera të 
Shqipër i së ,  s idomos  a to  të 
Fakultetit në kryeqytet.

Në vitet 1969-1970, shërben në 
lokalitetin e thellë malor të 
Dukagjinit, ku, vijon të mbledhë 
materiale e botojë tema shkencore, 
përkthime e botime të ndryshme.

Gjatë vitit 1974, specializohet 
pranë Katedrës së Stomatologjisë 
për Ortodonti. Falë pasionit të 
spikatur, për dijën dhe kulturën 
kombëtare dhe të huaj, ai jep 
provimet pasuniversitare, në 
gjuhët: italisht, frëngjisht, rusisht 
etj.

Më vonë, me dëshirë të madhe 
mëson gjuhën e bukur gjermane. 
Pengohet, për motive politike, të 
mbrojë disertacionin, për gradën 
Doktor i Shkencave, të cilën e merr 
n ë  v i t i n  1 9 9 2 ,  m e  t e m ë n : 
“Epidemiologjia e sëmundjeve 
stomatologjike në fëmijët e qytetit 
të Shkodrës”.

Në periudhën 1990-1997, 
p ë r f s h i h e t  n ë  p r o c e s e t 
demokratike, duke u zgjedhur 
deputet i Kuvendit Popullor për dy 
Legjislatura radhazi.

Klajd Kapinova

New York
STUDIUESI, DIPLOMATI DHE

PEDAGOGU DR. PJETËR NDOC PEPA
18 dhjetor 1942 / 24 mars, 2014.

Këto ditë pranvere qyteti martir i Shkodrës, me tradita të lashta historie dhe kulture, humbi sot një bir të 

denjë të vetin. Me vdekjen e Dr. Pjeter Pepës, bashkëqytetarët tanë, kanë humbur një intelektual të nderuar 

dhe respektuar. Prof. Pepa, gjatë gjithë kohës, hulumtoi dhe punoi pa pushim si bleta punëtore, me 

përkushtim dinjitoz, për të nxjerrë në dritë të Diellit, malin e madh të kalvarit dhe mundimeve 

mbinjerëzore, që kaloi mbi shpinën e përvuajtur qyteti ynë. Pikërisht, gjenocidit e madh dhe më makabër 

në llojin e vet, të ushtruar padrejtësisht prej 1944-1990, nga diktatura dhe diktatori ndaj djepit të 

qytetërimit dhe identitetit të pastër shqiptar Shkodrës dhe Shqipërisë, studiuesi shkodran Dr. Pepa, e 

mblodhi dhe botoi në shumë libra më profile të ndryshme.
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Dr. Pepa, kryen detyrën e diplomatit si 
Ambasador i Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë 
(Vatikan), Romë gjatë vitit 1997.

Më 1998, kthehet në profesion të lirë dhe 
përkohësisht si pedagog i jashtëm, pranë Fakultetit 
të Mjekësisë, në profilin e Ortodontisë.

Botimet e para shkencore, i ka filluar në vitin 
1966, në revistat periodike: “Shëndeti”, 
“Shëndetësia Popullore”, “Buletini Shkencave 
Mjekësore”, “Buletini Stomatologjik”, në organet 
e shtypit periodik, ku, ka botuar artikuj të karakterit 
historik dhe kulturor. Është autor i afro 100 
shkrimeve shkencore.

Studiuesi Dr. Pepa, ka botuar, disa libra politikë 
dhe kulturorë. Ka qenë anëtar i Këshillit Shkencor 
të rrethit të Shkodrës dhe Kolegjumit të 
Stomatologjisë, pranë Ministrisë së Shëndetësisë, 
për periudha të ndryshme kohore.

Në vitin 1972, ka përfunduar me sukses kursin 
3-mujor në Universitetin Shtetëror Tiranë, ku, ka 
dhënë disa provime mbas universitare, në 
Fakultetin e Histori-Filologjisë për gjuhët 
perëndimore,  s i :  i ta l isht ,  f rëngjisht  dhe 
gjermanisht. 

Dy vjet më vonë, më 1974, është specializuar 
pranë Katedrës së Stomatologjisë për Ortodonti.  
Për 10 vjet, ka drejtuar në mënyrë profesionale 
repartin e shërbimit të fëmijëve në qytetin e 
lindjes. 

Gjithashtu kujtojmë, se ai mbante detyrën e 
Shefit të Shërbimit të Pedodontisë, pranë 
'Universitetit Shqiptar' (Albania University) dhe 
Shefi Sektorit Shkencor të Departamentit të 
Stomatologjisë të Universitetit.

Duke parë punën e madhe shkencore historike, 

mbi shumë figura të shquara të klerit katolik 
shqiptar dhe njohur nga afër jetën dhe veprën e 
shumë martirëve, studiuesi Dr. Pepa, ishte Anëtar i 
Komisionit Historik, për Kanonizimin e Martirëve 
Shqiptarë, për Selinë e Shenjtë në Vatikan.

Për punë me përkushtim dhe merita civile, ai 
është dekoruar nga Presidenti i Republikës me 
“Medaljen e Trimërisë”.

Dr. Pjetër Pepa, ishte i zgjedhur nga Kuvendi 
Popullor, me detyrën e Anëtarit të Bordit Drejtues 
të Institutit Studimor për Krimet e Komunizmit në 
Shqipëri.   

Pas një sëmundje të rend, vdiq 23 mars në 
Tiranë dhe varros në Shkodër me 24 mars 2014.

In somno pacis

Botime të autorit
 
I - Botime shkencore mjeksore:
 
1.   “Të njohim sëmundjet stomatologjike”, 

1980.
2.   “Stomatologjia praktike” (Përkthim), 1981.
3.   “Anomalitë e numurit të dhëmbëve”, 1981.
4.   “Epidemiologjia e sëmundjeve të gojës tek 

fëmijtë”, 2002.
5.   “Stomatologjia Terapeutike” (Përkthim, 

600 faqe), Për botim.
 
II - Botime politike dhe historike
 
6. “Dosja e diktaturës”, 1995.
7. “Paggine sulla dittatura”, Terlizzi, 1998.
8. “The Criminal File Of Albania's Comunist 

Dictator”, 2003.
9. “Tragjedia dhe Lavdia e Kishës Katolike ne 

Shqipëri”, 2007.
10. “Dosja e Diktaturës e plotësuar”, Ribotim,  

2009.
 
 III - Botime kulturore:
 
11. “Pranë dhe Larg”, 2000.
12. “Proverba nga gjithë bota”, 2001.
13. “Gjosho Vasija - Meteor i humorit 

shqiptar”, 2001.
14. A. Shopenhauer, “Arti si të jemi të lumtur” 

(Përkthim), 2001.
15. A. de Mello, “Urtia popullore e Lindjes” 

(Përkthim), 2002.
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ME “MJEDOLOGJI-1”, NIS RRUGËN NJË TRIBUNË E
 RËNDËSISHME  STUDIMORE

Revista, “Mjedologji 1”, botim i “Qendrës se Studimeve Albanologjike” dhe ” Qendrës e Muzeore Ndre 
Mjeda”, botuar nga  Enti botues “Gjergj Fishta”, Lezhë 2014. Përmban, Aktet e Konferencave 
shkencore:  Shkodër 2007 dhe Bushat (Shkodër) 2012 kushtuar poetit Ndre Mjeda. 

PARATHËNIE

Vitet e fundit kanë ngjallur një interesim të 

dukshëm studimet rreth veprës dhe jetës së poetit 

dhe gjuhëtarit të shquar shqiptar, Ndre Mjeda. 

Kjo vërehet në rritjen e numrit të studiuesve që i 

përkushtohen kësaj teme me interes për studimet 

albanologjike. Ndërkohë që kemi një rritje 

nëstudimet mjedologjike, vërehet edhe një prirje 

për rileximin e veprës së Mjedës, për shkak 

edhe sepse ky autor punoi sa 

për shekullin e vet aq edhe 

për kohët që do të vijnë. 

S h p e s h  n d o d h i  q ë 

b a s h k ë k o h ë s i t  n u k  e 

kuptuan dhe nuk e lexuan 

d r e j t  v e p r ë n  e  t i j 

shumëpërmasore, gjë për të 

cilën ai pagoi një çmim jo të 

vogël gjatë jetës. Një nxitje kanë 

dhënë në këto kushte edhe 

q e n d r a t  e  s t u d i m e v e 

a l b a n o l o g j i k e ,  k a t e d r a t 

universitare si edhe institucione 

pedagogjike e shkencore në tërë 

hapësirën mbarëshqiptare  Ka tre .

vite që është krijuar Qendra Muzeore “Ndre 

Mjeda”, e cila ka marrë përsipër kthimin në 

identitet të Kishës së Shën Shtjefnit si edhe të 

banesës së Mjedës në Kukël. Kjo Qendër, ka 

marrë përsipër edhe rolin e nxitësit dhe 

mbështetësit për organizimin e konferencave 

shkencore të studimeve mjedologjike. Për këtë 

ajo ka afruar rreth vetes një grup studiuesish të 

përkushtuar, që po merren me kërkime shkencore 

rreth veprës dhe jetës së Mjedës. Rezultat i këtyre 

përpjekjeve janë edhe organizimi i veprimtarive 

përkujtimore, kushtuar Ndre Mjedës, çka ka bërë 

që të rritet interesimi i institucioneve për këtë 

figurë të ndritur të Rilindjes Kombëtare. Kjo ka 

bërë që të afrohen në këto veprimtari shkencore-

përkujtimore figura të shquara të shkencës 

shqiptare, por edhe shumë studiues të rinj të 

talentuar.

Ve p rimtaritë shkencore, kushtuar 

Mjedës kanë nisur në vitin 1986, 

kur në Prishtinë, me temë bosht 

“Veprimtaria gjuhësore dhe 

letrare e Mjedës” do të niste 

p u n i m e t  S e m i n a r i  X I I 

Ndërkombëtar për Gjuhën, 

Letërsinë dhe  Kulturën 

Shqiptare. Në fakt, Idriz 

Ajeti, në fjalën përmbyllëse 

nënvizonte  Dom Nikë 

Ukgjini, Mentor Quku i 

shqetësuar se “vepra 

letrare dhe gjuhësore e 

Ndre Mjedës u vështrua 

nga disa anë të saj, por 

jo sa e donte puna dhe sa e 

meritonte kjo figurë e shquar e kulturës 

shqiptare.” Më pas u bënë edhe tri veprimtari të 

tjera shkencore kushtuar Mjedës, njëra në New 

York (1987), tjetra në Shkodër (1996) dhe e 

fundit në Napoli (2001), por edhe këto nuk e 

ndryshuan gjendjen e përgjithshme. Të tëra këto 

veprimtari patën vlerat e veta, por nuk arritën të 

tërhiqnin mendimin shkencor në masën që e 

meritonte jeta dhe vepra e Mjedës. Emri i tij ishte 

i lidhur sa me një shpërfillje aq edhe me një 

interesim të madh, sa me debate aq edhe me 

thashetheme, sa me dishepujt aq edhe me 
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kundërshtarët, sepse kemi të bëjmë me një 

Shqiptar të Madh që zotëronte energji të 

pashtershme, i cili gjithë jetën luftoi për lirinë e 

tij, për lirinë e atdheut, si edhe për lirinë e tërë 

njerëzve të globit; kemi të bëjmë me një artist 

gjenial, me një shkencëtar të përmasave botërore, 

i cili tejkaloi shekullin e vet, që nuk arriti ta 

kuptonte.

Një rizgjim të vëmendjes ndaj Mjedës shënoi 

15 gushti i 2007 në Prishtinë, kur në kuadrin e 

takimit të dytë të Institutit të Alb-Shkencës, në 

Konferencën e Albanologjisë, u organizua 

sesioni shkencor me rastin e 70-vjetorit të 

vdekjes së Mjedës, me temë “Jeta dhe veprat e 

Ndre Mjedës”. Ligjëratat e këtij sesioni, botuar të 

plota në revistën “Malësia”, në numrin e tretë të 

saj (Podgoricë, 2008), kanë autorësinë e 

studiuesve nga Shkodra, Tirana, Prishtina, 

Shkupi e Malësia Një pjesë e këtyre ligjëratave u . 

botuan edhe në Aktet e 

Takimit  Ndërkombëtar 

Vjetor të IASH, Vëll. I, Nr.1, 

2007, Tiranë, Prishtinë, 

Shkup, 2008.

B o t i m i  i  t a n i s h ë m 

“Mjedologji-1” përmbledh 

studimet e referuara në dy 

k o n f e re n c a t  e  f u n d i t 

kushtuar Mjedës: njëra 

ë s h t ë  o r g a n i z u a r 

më8.12.2007, në sallën e 

Bibliotekës “Marin Barleti” 

të qytetit të Shkodrës, nga 

Sektori i Albanologjisë i 

U n i v e r s i t e t i t  L u i g j 

Gurakuqi, Muzeu Historik 

dhe Biblioteka “Marin 

Barleti”, nën kujdesin e 

Kryetari t  të  Qarkut  të 

S h k o d r ë s ,  G j o v a l i n 

K o l o m b i t ;  t j e t r a  u 

organizua, më 1.8.2012, në 

sallën e konferencave, Bushat, nga Qendra e 

Studimeve Albanologjike, Qendra Muzeore 

“Ndre Mjeda” dhe Komuna Bushat ku morën , 

pjesë studiues nga Shkodra, Tirana, Prishtina e 

Shkupi.

Me “Mjedologji-1”, nis rrugën një tribunë e 

rëndësishme e studimeve mbi jetën dhe veprën e 

njërit prej figurave kryesore të Rilindje 

Kombëtare, sepse Mjeda është një nga 

personalitetet më të lexuara, më të studiuara dhe 

më të debatuara në historinë e gjuhësisë, letërsisë 

dhe kulturës shqiptare. Tashmë mund të flitet 

lirshëm për disiplinën më të re shkencore të 

Studimeve Albanologjike, Mjedologjinë. Jeta 

dhe vepra e Ndre Mjedës, mbetet ndër temat më 

të klikuara në internet, ndër temat më të botuara 

emë të lexuara. Ajo mbetet objekti i plotë, i 

nevojshëm dhe i mjaftueshëm për Mjedologjinë, 

e cila, si disiplinë shkencore, mban lidhje me 

shkencat mëmë: Historinë e Shqipërisë, 
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Historinë e Albanologjisë, Historinë e Letërsisë 

Shqipe, Historinë e Gjuhësisë shqiptare. Po 

ashtu, me shkencat e rëndësishme, Glotologjia, 

Mitologjia, Demonologjia, Hagjiografia, 

Patrologjia, Sociologjia, Politologjia, Estetika, 

Teologjia, Filozofia, Bibliografia, Kaligrafia, 

Ortoepia, Ortografia, etj. Mjedologjia ka si 

qëllim zbulimin e të vërtetave mbi jetën dhe 

veprën e njërit prej figurave  më të shquara të 

kulturës kombëtare të shqiptarëve. Studiues me 

emër të kohës, si: Justin Rrota, Injac Zamputi, 

Dhimitër Shuteriqi, Jup Kastrati, Vehbi Bala, 

Mark Gurakuqi, Mark 

Ndoja, Rinush Idrizi, 

Llazar Siliqi, Robert 

Shëanke, kanë realizuar 

studime të arrira në fushë 

të studimeve mjedo-

logjike. Ata janë para-

rendësit e kësaj disipline 

shkencore.

 Prandaj, është meritë 

e tyre që sot kemi të 

përv i juar  përmasën 

s h u m ë p l a n ë s h e  e 

Mjedës, profilin e tij si 

kler ik i  devotshëm, 

atdhetarizmin i tij i 

flaktë, vokacioni i tij si 

lirik modern, misioni i tij 

si politikan i vendosur i 

çështjes  kombëtare, 

angazhimin e  t i j  s i 

luftëtar i paepur i lirisë.

Studimet që përfshi-

hen në këtë vëllim, kanë 

kryesisht si objektiv 

leximin dhe rileximin, 

analizën e veprës letrare 

të Mjedës. Mbetet detyrë 

n ë  t ë  a r d h m e n  q ë 

studimet mjedologjike të 

orientohen në kërkimet 

të letërkëmbimin e Mjedës, sidomos atë me 

albanologët e linguistët e kohës së tij; në 

kërkimet e dorëshkrimet e tij, e shumta e të cilave 

s o t  m b e t e n  t ë  p a n j o h u r a ;  s i  e d h e  t ë 

dokumentacioneve që ndriçojnë periudhën e 

rinisë së tij, e cila përkon me atë të studimeve në 

Shoqërinë e Jezuitëve. Me interes është edhe 

studimi në fushë të metodës së kërkimit 

shkencor.

Dom Nikë Ukgjini

Mentor Quku



'Galdimi' i Natës së Pashkëve

O natë, më e ndritshme se dita.O natë, më e ndritshme se dita.
Natë në të cilën dashuriaNatë në të cilën dashuria
del nga terri.del nga terri.
Natë që çlironNatë që çliron
Jezusin nga varri.Jezusin nga varri.
Natë më e bardhë se dëbora,Natë më e bardhë se dëbora,
më e ndritshme se drita e qirinjve,më e ndritshme se drita e qirinjve,
më e kthjelltë se dita. më e kthjelltë se dita. 

O natë, më e ndritshme se dita.
Natë në të cilën dashuria
del nga terri.
Natë që çliron
Jezusin nga varri.
Natë më e bardhë se dëbora,
më e ndritshme se drita e qirinjve,
më e kthjelltë se dita. 

“Jezus i kryqëzuar e i ngjallur, rri me ne!“Jezus i kryqëzuar e i ngjallur, rri me ne!
Rri me ne, mik besnik e mbështetje e sigurtëRri me ne, mik besnik e mbështetje e sigurtë
e njerëzimit në shtegtim nëpër rrugët e botës!e njerëzimit në shtegtim nëpër rrugët e botës!
Ti, Fjalë e gjallë e Atit,Ti, Fjalë e gjallë e Atit,
jepu shpresë e besim atyre që e kërkojnëjepu shpresë e besim atyre që e kërkojnë
kuptimin e vërtetë të jetës së tyre.kuptimin e vërtetë të jetës së tyre.
Ti, Bukë e jetës së pasosur, ushqeje njeriunTi, Bukë e jetës së pasosur, ushqeje njeriun
e uritur për vërtetësi, për liri, për drejtësi, për paqe. e uritur për vërtetësi, për liri, për drejtësi, për paqe. 

“Jezus i kryqëzuar e i ngjallur, rri me ne!
Rri me ne, mik besnik e mbështetje e sigurtë
e njerëzimit në shtegtim nëpër rrugët e botës!
Ti, Fjalë e gjallë e Atit,
jepu shpresë e besim atyre që e kërkojnë
kuptimin e vërtetë të jetës së tyre.
Ti, Bukë e jetës së pasosur, ushqeje njeriun
e uritur për vërtetësi, për liri, për drejtësi, për paqe. 

Rri me ne, Fjalë e gjallë e Atit,Rri me ne, Fjalë e gjallë e Atit,
mësona fjalë e gjeste paqeje:mësona fjalë e gjeste paqeje:
paqe për tokën e shuguruar nga gjaku yt;paqe për tokën e shuguruar nga gjaku yt;
paqe për Vendet e Lindjes së Mesme e të Afrikës,paqe për Vendet e Lindjes së Mesme e të Afrikës,
ku vijon të rrjedhë gjaku rrëké:ku vijon të rrjedhë gjaku rrëké:
paqe për mbarë njerëzimin, mbi të cilin varet përherëpaqe për mbarë njerëzimin, mbi të cilin varet përherë
rreziku i luftërave vëllavrasëse”.rreziku i luftërave vëllavrasëse”.

Rri me ne, Fjalë e gjallë e Atit,
mësona fjalë e gjeste paqeje:
paqe për tokën e shuguruar nga gjaku yt;
paqe për Vendet e Lindjes së Mesme e të Afrikës,
ku vijon të rrjedhë gjaku rrëké:
paqe për mbarë njerëzimin, mbi të cilin varet përherë
rreziku i luftërave vëllavrasëse”.

Natën e Pashkëve ndjehet fort atmosfera e Meshës së Mesnatës të Krishtlindjes. Edhe Natën e Pashkëve ndjehet fort atmosfera e Meshës së Mesnatës të Krishtlindjes. Edhe 
bashkësia është e njëjtë. E njëjtë edhe bukuria e liturgjisë që kremtohet në errësirën e natës. bashkësia është e njëjtë. E njëjtë edhe bukuria e liturgjisë që kremtohet në errësirën e natës. 
Janë të pranishëm të krishterët që duan të jetojnë në një hapësirë, në të cilën kremtohen të Janë të pranishëm të krishterët që duan të jetojnë në një hapësirë, në të cilën kremtohen të 
gjitha simbolet, lexohen të gjitha leximet, kryhen të gjitha gjestet e nevojshme për të rijetuar gjitha simbolet, lexohen të gjitha leximet, kryhen të gjitha gjestet e nevojshme për të rijetuar 
ngjarjen më të madhe të historisë së njerëzimit: Ngjalljen prej të vdekurve. Ata  mbushin përplot ngjarjen më të madhe të historisë së njerëzimit: Ngjalljen prej të vdekurve. Ata  mbushin përplot 
Kishat në të katër anët e botës, për të dëgjuar, edhe një herë të parët, lajmin e madh: “Krishti u Kishat në të katër anët e botës, për të dëgjuar, edhe një herë të parët, lajmin e madh: “Krishti u 
ngjall! Krishti është ndërmjet nesh! E atëherë luten:ngjall! Krishti është ndërmjet nesh! E atëherë luten:

Natën e Pashkëve ndjehet fort atmosfera e Meshës së Mesnatës të Krishtlindjes. Edhe 
bashkësia është e njëjtë. E njëjtë edhe bukuria e liturgjisë që kremtohet në errësirën e natës. 
Janë të pranishëm të krishterët që duan të jetojnë në një hapësirë, në të cilën kremtohen të 
gjitha simbolet, lexohen të gjitha leximet, kryhen të gjitha gjestet e nevojshme për të rijetuar 
ngjarjen më të madhe të historisë së njerëzimit: Ngjalljen prej të vdekurve. Ata  mbushin përplot 
Kishat në të katër anët e botës, për të dëgjuar, edhe një herë të parët, lajmin e madh: “Krishti u 
ngjall! Krishti është ndërmjet nesh! E atëherë luten:

“Edhe ne, burrat e gratë e mijëvjeçarit të tretë, kemi nevojë për ty, o Zot i “Edhe ne, burrat e gratë e mijëvjeçarit të tretë, kemi nevojë për ty, o Zot i 
Ngjallur! Rri me ne deri në fund të kohëve. Bëj që progresi material i popujve të Ngjallur! Rri me ne deri në fund të kohëve. Bëj që progresi material i popujve të 
mos i errësojë kurrë vlerat shpirtërore që janë shpirti i qytetërimeve të tyre. Na mos i errësojë kurrë vlerat shpirtërore që janë shpirti i qytetërimeve të tyre. Na 
ndihmo, të lutemi, në shtegtimin tonë.ndihmo, të lutemi, në shtegtimin tonë.

Besojmë në Ty, në Ty shpresojmë,sepse vetëm ti ke fjalët e jetes së pasosur…”.Besojmë në Ty, në Ty shpresojmë,sepse vetëm ti ke fjalët e jetes së pasosur…”.

“Edhe ne, burrat e gratë e mijëvjeçarit të tretë, kemi nevojë për ty, o Zot i 
Ngjallur! Rri me ne deri në fund të kohëve. Bëj që progresi material i popujve të 
mos i errësojë kurrë vlerat shpirtërore që janë shpirti i qytetërimeve të tyre. Na 
ndihmo, të lutemi, në shtegtimin tonë.

Besojmë në Ty, në Ty shpresojmë,sepse vetëm ti ke fjalët e jetes së pasosur…”.

Nata më e pasur me paqe.Nata më e pasur me paqe.
Natë që fiton mbi botën e errët.Natë që fiton mbi botën e errët.
Natë e hirit që ndrit si lumnia.Natë e hirit që ndrit si lumnia.
Natë që josh historinë,Natë që josh historinë,
zemrën e përlyer që e kullon.zemrën e përlyer që e kullon.
Nata më e pasur me paqe. Nata më e pasur me paqe. 

Nata më e pasur me paqe.
Natë që fiton mbi botën e errët.
Natë e hirit që ndrit si lumnia.
Natë që josh historinë,
zemrën e përlyer që e kullon.
Nata më e pasur me paqe. 
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