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Urime Krishtlindjen dhe Vitin e Ri 2014!
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FESTA QE NA KTHEN DINJITETIN E BIJVE TË HYJIT
Urim për Krishtlindjen
Të dashur vëllezër e motra,
Krishtlindja është festa e madhe e gëzimit, jo aq dhe jo vetëm për gjithë bukurinë që kjo festë ka me
dritat e saj, me këngët e saj, me zbukurimet e saj që krijojnë një atmosferë të bukur, por sidomos sepse na
kthen në arsyen e saj thelbësore, pra, Krishti është gëzimi ynë i vërtetë.
Krishti Jezus që bëhet njeri, bëhet fëmijë, i vogël, që hyn në natyrën tonë dhe në historinë tonë, për të na
bërë ne të ngjitemi në dinjitetin e bijve të Hyjit. Po, ai, Emanueli, Princi i Paqes, ka ardhur në mesin tonë, e
ka vënë tendën e vet mes nesh për të na dhuruar shëlbimin.
Në fillim të kohës liturgjike të Ardhjes, prej katër javësh, kemi filluar një ecje përgatitjeje për
Krishtlindjen, për Zotin Jezus që vjen.
Vazhdimisht Liturgjia na ka sjellë nëpërmjet profetëve, Shën Gjon Pagëzuesit, Shën Palit, disa terma
çelës: “Përgatitni udhët e Zotit”; “Rrini zgjuar”; “Zoti po vjen dhe nuk do të vonojë”.
E kemi bërë këtë ecje së bashku, si popull i Hyjit, duke iu afruar më shumë Zotit nëpërmjet një lutjeje më
të fuqishme, dhe një përgatitjeje më të zellshme e besnike ndaj Meshës së Shenjtë dhe ndaj sakramenteve.
Papa Françesku, të dielën e parë të Ardhjes na ftonte që të viheshim në ecje me këto fjalë:
“Le të rizbulojmë bukurinë e të qenit të gjithë në ecje: Kisha, me thirrjen dhe misionin e vet, dhe i gjithë
njerëzimi, popujt, qytetërimet, kulturat, të gjithë në ecje nëpër shtigjet e kohës». «Por në ecje në drejtim të
kujt? », pyet Papa: «A ka një cak të përbashkët? E cili është ky cak?». «Zoti na përgjigjet nëpërmjet profetit
Isaia», (Is 2, 1-5) ka thënë Papa Françesku, duke cituar: «Do të ndodhë në kohën e ardhshme: mali i
Shtëpisë së Zotit do të vendoset mbi majën e maleve, e do të ngallitë përmbi kreshta dhe të gjithë popujt do
të ngarendin tek ai. Tek ai do të shkojnë shumë popuj e do të thonë: “Ejani të ngjitemi në malin e Zotit, në
Shtëpinë e Hyjit të Jakobit që të na i mësojë udhët e tij e të ecim shtigjeve të tij”». Bëhet fjalë, vazhdon
Papa, për «një shtegtim të gjithëmbarshëm drejt një caku të përbashkët», i cili në Besëlidhjen e Vjetër është
identifikuar me Jerusalemin, «ku ngrihet tempulli i Zotit, sepse prej aty, prej Jerusalemit, ka ardhur
zbulimi i fytyrës së Hyjit dhe i ligjit të tij».
«Zbulimi – vazhdon Papa – e ka gjetur në Jezu Krishtin plotësinë e vet, dhe “tempulli i Zotit”, Jezu
Krishti, Ai vetë është bërë tempulli, Fjala e bërë njeri: Ai është udhëheqësi dhe njëkohësisht caku i
shtegtimit tonë, i shtegtimit të gjithë popullit të Hyjit; dhe në dritën e tij edhe popujt e tjerë mund të ecin
drejt Mbretërisë së drejtësisë, drejt Mbretërisë së paqes».
Në këtë kohën tonë, të plagosur ndoshta më shumë se kurrë, le të lejojmë të udhëhiqemi nga Drita e
vërtetë, e madhe, që është Krishti Shëlbues dhe të na udhëheqë në këtë ecje, në këtë shtegtim, duke dhënë
fryte të njëmendta të jetës së krishterë, dhe të jetës vëllazërore. Jezusi ka dhënë gjithçka për ne, për dashuri
ndaj nesh, për shëlbimin tonë. Martirët tanë shqiptarë dhe Nënë Tereza e kanë ndjekur në mënyrë
rrënjësore shembullin e Zotit. Le të lejojmë të udhëhiqemi prej tyre që, së bashku me barinjtë e me
mbretërit, na mësojnë qëndrimet e duhura për t'iu afruar shpellës së Zotit e për ta adhuruar me përvujtëri,
thjeshtësi, urti të zemrës, dashuri.
Le t'i hapim pa frikë dyert e zemrës sonë për të mirëpritur Zotin që po vjen, - do të na thoshte përsëri
Papa Gjon Pali II. Bëjini hapësirë Zotit që po vjen, në zemrën tuaj, në familjet tuaja, në lagjet tuaja, në
qytetet dhe fshatrat tuaj, në atdheun tonë. Ky është urimi im për secilin prej jush në këto Krishtlindje të
Shenjta.
Maria, Virgjra e heshtjes dhe e besnikërisë na shoqëroftë dhe na përkrahtë në ecjen tonë.
Gëzuar Krishtlindjen të gjithëve dhe secilit.
Imzot Angelo Massafra OFM
Arqipeshkëv
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Homeli
PAPA FRANÇEKO:
“MIGRANTËT DHE REFUGJATËT: DREJT NJË BOTE MË TË MIRË”
Nga Vatikani, 5 gusht 2013.
Të dashur vëllezër e motra!
Shoqëritë tona janë duke përjetuar, ashtu si
nuk ka ndodhur kurrë më parë në histori,
procese ndërvarësie të ndërsjellë dhe
ndërveprimi në nivel global, që, nëse
përfshijnë edhe elemente problematike apo
negative, kanë objektivin që të përmirësojnë
kushtet e jetës së familjes njerëzore, jo vetëm
në aspektet ekonomike, por edhe në ato
politike e kulturore. Çdo person, në fund të
fundit, i përket njerëzimit dhe bashkëndan
shpresën për një të ardhme më të mirë me
gjithë familjen e popujve. Nga ky konstatim
lind tema që kam zgjedhur për Ditën Botërore
të Migrantit dhe të Refugjatit të këtij viti:
“Migrantët dhe refugjatët: drejt një bote më të
mirë”.
Mes rezultateve të ndryshimeve moderne,
dukuria në rritje e lëvizshmërisë njerëzore si një
“shenjë e kohëve”; kështu e ka përkufizuar Papa
Benedikti XVI (krh. Mesazhi për Ditën Botërore të
Migrantit dhe të Refugjatit 2006). Në të vërtetë,
nëse nga njëra anë migrimet padisin shpesh
mangësi dhe pamjaftueshmëri të Shteteve dhe të
Bashkësisë ndërkombëtare, nga ana tjetër zbulojnë
edhe aspiratën e njerëzimit për të jetuar njësinë në
respekt ndaj ndryshimeve, mirëpritjen dhe
mikpritjen që lejojnë bashkëndarjen e drejtë të të
mirave të tokës, tutelimin e nxitjen e dinjitetit dhe të
qendërsisë së çdo qenieje njerëzore.
Nga këndvështrimi i krishterë, edhe në dukuritë
migratore, ashtu si në realitete të tjera njerëzore,
ndodh tërheqja mes bukurisë së krijimit, të shënuar
prej Hirit e prej Shëlbimit, dhe misterit të mëkatit.
Solidaritetit dhe mirëpritjes, gjesteve vëllazërore e
të mirëkuptimit, u kundërvihen refuzimi,
diskriminimi, trafiqet e shfrytëzimit, të dhimbjes
dhe të vdekjes. Ato që ngjallin shqetësim janë
sidomos situatat në të cilat migrimi nuk është vetëm
i detyruar, por madje i realizuar nëpërmjet
modaliteteve të ndryshme të shitblerjes së
personave dhe të kthimit në skllavëri. “Puna
skllave” sot është monedhë në përdorim!
Megjithatë, pavarësisht prej problemeve, rreziqeve
dhe vështirësive që duhen përballuar, ai që
frymëzon shumë migrantë dhe refugjatë është
binomi besim e shpresë; ata mbajnë në zemër
dëshirën për një të ardhme më të mirë jo vetëm për
vetveten, por edhe për familjet e tyre dhe personat e
tyre të dashur.

Çfarë do të thotë krijimi i një “bote më të mirë”?
Kjo shprehje nuk nënkupton në mënyrë naive
koncepte abstrakte apo realitete të paarritshme, por
orienton në kërkimin e një zhvillimi të njëmendtë e
të tërësishëm, për të vepruar në mënyrë që të
ekzistojnë kushte jete dinjitoze për të gjithë, që të
gjejnë përgjigje të drejta kërkesat e personave dhe
të familjeve, që të respektohet, ruhet e kultivohet
krijimi që Hyji na ka dhuruar. I Nderuari Pali VI i
përshkruante me këto fjalë aspiratat e njerëzve të
sotëm: “të jenë të liruar prej mjerimit, të garantojnë
në mënyrë më të sigurt jetesën e tyre, shëndetin, një
punësim të qëndrueshëm; një pjesëmarrje më të
plotë në përgjegjësitë, jashtë çdo shtypjeje, të
mbrojtur para situatave që fyejnë dinjitetin e tyre
njerëzor; të gëzojnë një arsimim më të madh; me
një fjalë, të bëjnë të njohur dhe të kenë më shumë,
për të qenë më shumë” (Let. enc. Zhvillimi i
popujve, 26 mars 1967, 6).
Zemra jonë dëshiron një “më shumë” që nuk
është thjesht njohje më shumë apo pasje më shumë,
por është sidomos të qenit më shumë. Zhvillimi nuk
mund të kufizohet thjesht në rritjen ekonomike, të
arritur, shpesh, pa pasur kujdes për personat më të
d o b ë t d h e t ë p a m b r o j t u r. B o t a m u n d t ë
përmirësohet vetëm nëse vëmendja parësore i
drejtohet personit, nëse nxitja e personit është e
tërësishme, në të gjitha përmasat e tij, përfshirë atë
shpirtërore; nëse nuk lihet pas dore askush,
përfshirë të varfrit, të sëmurët, të burgosurit,
nevojtarët, të huajt (krh. Mt 25, 31-46); nëse jemi të
aftë të kalojmë nga një kulturë e skartimit në një
kulturë të takimit dhe të mirëpritjes.
Migrantët dhe refugjatët nuk janë gurë shahu të
njerëzimit. Bëhet fjalë për fëmijë, gra e burra që i
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perspektivën që të mbikëqyren kërkesat dhe të
drejtat e personave dhe të familjeve të emigruara e,
në të njëjtën kohë, ato të shoqërive ku arrijnë vetë
emigrantët” (Let. enc. Caritas in veritate, 29
qershor 2009, 62). Të punojmë së bashku për një
botë më të mirë kërkon ndihmën e ndërsjellë mes
Vendeve, me gatishmëri e besim, pa ngritur barriera
të pakapërcyeshme. Një sinergji e mirë mund të jetë
nxitje për qeveritarët që të përballojnë çekuilibrat
socio-ekonomike dhe një globalizim pa rregulla, që
janë mes shkaqeve të migrimeve në të cilat personat
janë më shumë viktima se sa protagonistë. Asnjë
Vend nuk mund t'i përballojë i vetëm vështirësitë e
lidhura me këtë dukuri, që është kaq e gjerë sa të
përfshijë tashmë të gjitha Kontinentet në lëvizjen e
dyfishtë të imigrimit dhe emigrimit.
Pastaj, është e rëndësishme të theksojmë se si ky
bashkëpunim fillon që me përpjekjen që çdo Vend
do të duhej të bënte për të krijuar kushte më të mira
ekonomike e shoqërore në atdhe, në mënyrë që
emigrimi të mos jetë zgjedhja e vetme për atë që
kërkon paqe, drejtësi, siguri dhe respektim të plotë
të dinjitetit njerëzor. Krijimi i shanseve të punës në
ekonomitë lokale, do të shmangë po ashtu ndarjen e
familjeve dhe do të garantojë kushte
qëndrueshmërie dhe kthjelltësie për individët dhe
për kolektivitetet.
Së fundi, duke shikuar realitetin e migrantëve
dhe refugjatëve, ekziston edhe një element i tretë që
do të doja të vija në dukje në ecjen e ndërtimit të një
bote më të mirë, dhe është ai i kapërcimit të
paragjykimeve në konsiderimin e migrimeve. Në të
vërtetë, jo rrallë arritja e migrantëve, të arratisurve,
atyre që kërkojnë strehim dhe refugjatëve ngjall në
popullsitë lokale dyshime dhe armiqësi. Lind frika
se mos prodhohen tronditje në sigurinë shoqërore,
se mos rrezikohet të humbasë identiteti dhe kultura,
se mos ushqehet konkurrenca në tregun e punës
apo, madje, se mos hyjnë faktorë të rinj të
kriminalitetit. Mjetet e komunikimit shoqëror, në
këtë fushë, kanë një rol me përgjegjësi të madhe: në
të vërtetë, atyre u takon t'ua heqin maskën
stereotipeve dhe të japin informacione të sakta, ku
do të ndodhë të paditet gabimi i disave, por edhe të
përshkruhet ndershmëria e shpirtmadhësia e
shumicës. Në këtë, është i nevojshëm një ndryshim
qënddrimi ndaj migrantëve e refugjatëve nga ana e
të gjithëve; kalimi nga një qëndrim mbrojtjeje dhe
frike, mosinteresi apo mënjanimi – që, në fund të
fundit, i përgjigjet pikërisht “kulturës së skartimit”
– në një qëndrim që ka në bazë “kulturën e takimit”,
e vetmja e aftë të ndërtojë një botë më të drejtë e
vëllazërore, një botë më të mirë. Edhe mjetet e

lënë apo janë të detyruar t'i lënë shtëpitë e tyre për
arsye të ndryshme, që bashkëndajnë të njëjtën
dëshirë të ligjshme për të njohur, për të pasur, por
sidomos për të qenë më shumë. Është mbresëlënës
numri i personave që migron nga një kontinent në
tjetrin, ashtu si edhe ai atyre që zhvendosen brenda
Vendeve të tyre dhe zonave të tyre gjeografike.
Flukset migruese bashkëkohore përbëjnë lëvizjen
më të gjerë të personave, nëse jo të popujve, të të
gjitha kohëve. Në ecje me migrantë e refugjatë,
Kisha angazhohet për të kuptuar shkaqet që
gjenden në zanafillën e migrimeve, por edhe për të
punuar që të kapërcehen efektet negative si dhe për
t'u dhënë vlerë ndikimeve pozitive mbi bashkësitë e
prejardhjes, të tranzitit dhe të destinacionit të
lëvizjeve migruese.
Realiteti i migrimeve kërkon një administrim të ri!
Mjerisht, ndërsa nxisim zhvillimin drejt një bote
më të mirë, nuk mund të heshtim në lidhje me
skandalin e varfërisë në përmasat e veta të
ndryshme. Dhuna, shfrytëzimi, diskriminimi,
mënjanimi, kontaktet kufizuese të lirive themelore,
si të individëve ashtu edhe të kolektiviteteve, janë
disa prej elementeve kryesore të varfërisë që duhet
kapërcyer. Shumë herë pikërisht këto aspekte
karakterizojnë zhvendosjet migruese, duke lidhur
migrimet dhe varfërinë. Duke ikur prej situatave të
mjerimit apo të përndjekjes drejt perspektivave më
të mira apo për të shpëtuar jetën, miliona persona
ndërmarrin udhëtimin migrues dhe, ndërsa
shpresojnë të gjejnë përmbushjen e pritjeve,
ndeshin shpesh në mosbesimin, mbylljen e
përjashtimin dhe goditen nga fatkeqësi të tjera,
shpesh edhe më të rënda e që e plagosin dinjitetin e
tyre njerëzor.
Realiteti i migrimeve, me përmasat që merr në
epokën tonë të globalizimit, kërkon që të
përballohet dhe administrohet në mënyrë të re, të
drejtë dhe efikase, që kërkon para së gjithash një
bashkëpunim ndërkombëtar dhe një shpirt
solidariteti e dhembshurie të thellë. Është i
rëndësishëm bashkëpunimi në nivelet e ndryshme,
me marrjen përsipër të njëzëshme të mjeteve
normative që tutelojnë dhe nxisin personin
njerëzor. Papa Benedikti XVI ka përvijuar
koordinatat e tyre duke pohuar se “kjo politikë
duhet të zhvillohet duke nisur nga një bashkëpunim
i ngushtë mes Vendeve nga të cilat nisen migrantët
dhe Vendeve në të cilat arrijnë; duhet shoqëruar nga
normativa të përshtatshme ndërkombëtare në
gjendje të harmonizojnë sistemet legjislative, në
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shtresës shoqërore, të përkatësisë etnike apo fetare
ato që themelojnë dinjitetin e personit, por të qenit
të krijuar në shëmbëlltyrë e përngjasim të Hyjit
(krh. Zan 1,26-27) dhe, edhe më shumë, të qenit
bijtë e Hyjit; çdo qenie njerëzore është bir i Hyjit!
Në të është e ngulitur shëmbëlltyra e Krishtit!
Kështu, bëhet fjalë që të shohim ne të parët dhe të
ndihmojmë të tjerët të shohin në migrantin dhe në
refugjatin jo vetëm një problem për t'u përballuar,
por një vëlla e një motër për t'u mirëpritur,
respektuar e dashur, një rast që Provania na jep për
të ndihmuar në ndërtimin e një shoqërie më të
drejtë, një demokracie më të plotë, një Vendi më
solidar, një bote më vëllazërore dhe një bashkësie të
krishterë më të hapur, sipas Ungjillit. Migrimet
mund të bëjnë të lindin mundësitë e ungjillëzimit të
ri, të krijojnë hapësira për rritjen e një njerëzimi të
ri, të paralajmëruar në misterin pashkor: një
njerëzim për të cilin çdo tokë e huaj është atdhe dhe
çdo atdhe është tokë e huaj.
Të dashur migrantë e refugjatë! Mos e humbisni
shpresën që edhe ju t'ju rezervohet një e ardhme më
e sigurt, që në shtigjet tuaja të mund të takoni një
dorë të shtrirë, që të keni mundësinë të përjetoni
solidaritetin vëllazëror dhe ngrohtësinë e miqësisë!
Të gjithëve ju dhe atyre që kushtojnë jetën e tyre
dhe energjitë e tyre përkrah jush ju siguroj lutjen
time dhe ju jap me gjithë zemër Bekimin Apostolik.

komunikimit janë të thirrura të hyjnë në këtë “kthim
qëndrimesh” dhe të favorizojnë këtë ndryshim
sjelljeje ndaj migrantëve dhe refugjatëve.
Mendoj për atë se si Familja e Shenjtë e
Nazaretit e ka jetuar përvojën e mospranimit në
fillim të ecjes së vet: Maria “lindi djalin e vet... e
mbështolli në shpërgënj dhe e vendosi në grazhd,
sepse në bujtinë nuk pati vend për ta” (Lk 2,7).
Madje, Jezusi, Maria dhe Jozefi kanë përjetuar se
çfarë do të thotë të lësh tokën tënde dhe të jesh
migrant: të kërcënuar prej etjes për pushtet të
Herodit, qenë të detyruar të iknin dhe të
strehoheshin në Egjipt (krh. Mt 2,13-14). Por zemra
amënore e Marisë dhe zemra e kujdesshme e
Jozefit, Rojtarit të Familjes së Shenjtë, e kanë
ruajtur gjithmonë besimin se Hyji nuk braktis
kurrë. Me ndërmjetësinë e tyre, në zemrën e
migrantit dhe të refugjatit le të jetë gjithmonë e
fortë po kjo siguri.
Kisha, duke iu përgjigjur mandatit të Krishtit
“Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt”, është
e thirrur të jetë Populli i Hyjit që përqafon të gjithë
popujt, dhe u çon të gjithë popujve lajmin e
Ungjillit, sepse në fytyrën e çdo personi është e
ngulitur fytyra e Krishtit! Këtu gjendet rrënja më e
thellë e dinjitetit të qenies njerëzore, që duhet
respektuar dhe mbrojtur gjithmonë. Nuk janë edhe
aq kriteret e efiçiencës, të prodhueshmërisë, të
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Don Lush Gjergji
Prishtinë

NËNA TEREZË, SHEMBULL JETE DHE
DËSHMITARE BINDËSE E DASHURISË SË KRISHTERË
10 vjetori i Lumturimit të Nënës Terezës

Papa Gjon Pali II kishte një nderim, admirim dhe bashkëpunim të veçantë me të Lumen Nënën Terezë.
rëndësishme: 25 vjetorin e Pontifikatit të tij në
Selinë e Shën Pjetrit dhe Ditën Botërore të
Misioneve. Në meshën e lumturimit të saj, në
Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan (19 tetor 2003) ai
ndër të tjera tha: “Jam personalisht falënderuese
ndaj kësaj Gruaje të guximshme, të cilën gjithmonë
e kam pasur afër vetes. Ikona e samaritanit të mirë,
ajo shkonte gjithkund për ta shërbyer Krishtin ndër
të varfër ndër më të varfër. As konflikte dhe luftërat
nuk e kanë ndalur atë. Herë pas here vinte tek unë
dhe më fliste për përvojën e saj në shërbim të
vlerave ungjillore… Me ndjenja të thella jemi këtu
për ta përkujtuar sot Nënën Terezë, shërbëtoren e
madhe të të varfërve, të Kishës dhe të mbarë
botës… Jeta e saj ishte e thadruar në dashuri si
shpallje e guximshme e Ungjillit…”
Papa Gjon Pali II kishte një nderim, admirim
dhe bashkëpunim të veçantë me të Lumen Nënën
Terezë. Ajo pati ndikuar që ky Papë vërtet i madh të
ishte edhe miku dhe përkrahësi i Kishës dhe
Popullit Shqiptar në shumë kushte dhe rrethana.
Këtë drejtim dhe orientim e ka edhe papa i
sotëm Benedikti XVI i cili në disa raste edhe
botërisht e ka lavdëruar Nënën Terezë duke e
paraqitur atë si shembull jete dhe dëshmitare
bindëse të dashurisë së krishterë.
Në enciklikën e parë të tij “Deus Caritas est”
(Hyji është Dashuri) Papa shkruan kështu për
Nënën Terezë: “E Lumja Nënë Tereza e Kalkutës
është një shembull shumë i dukshëm i faktit se koha
që i kushtohet Hyjit në lutje jo vetëm nuk e dëmton
efektshmerinë dhe zellin e dashurisë për të afërmin,
por në realitet është burimi i pashtershëm i saj. Në
letrën e saj me rastin e Kreshmeve të vitit 1996 e
Lumja shkruante kështu; “Ne kemi nevojë për këtë
lidhje intime me Hyjin në jetën tonë të përditshme.
E si mund ta sigurojmë? Përmes lutjes!”.
(Benedikti XVI, Hyji është Dashuri, Letra
enciklike mbi dashurinë e krishterë, Nën kujdesin e
Arqipeshkvisë Shkodër – Pult, Qershor 2006, nr.
36, fq. 98).
Më 16 dhjetor 2007, e diela e III-të e Ardhjes
Benedikti XVI ndër të tjera tha: “Gëzimi i krishterë
buron nga kjo siguri: Zoti është afër nesh, është me
mua, është me ne, në gëzime dhe në pikëllime, në

Papët e fundit për të lumen Nënën Terezë
Gjatë vizitës së papës Gjon Pali II Shqipërisë,
në Shkodër, ai tha për Nënën Terezë kështu: “Të
dashur, nuk mund mos ta përshëndes një person fort
të përvuajtur, që ndodhet mes nesh. Është Nëna
Terezë e Kalkutës. Të gjithë e dini nga vjen, cili
është Atdheu i saj. Atdheu i saj është këtu. Edhe në
kohët e izolimit të plotë të Shqipërisë ishte kjo
rregulltare e përvuajtur, kjo shërbyese e përvuajtur
e më të varfërve, që përçonte në tërë botën emrin e
Atdheut tuaj. Në personin e Nënës Terezë Shqipëria
është nderuar gjithmonë. Është ky misioni i saj dhe i
të gjithë atyre që, porsi ajo, janë ndjekës të vërtetë
të Krishtit, apostuj të dashurisë e të dhembshurisë.
Ju falënderoj sot në emër të Kishës Katolike, ju
falënderoj, të dashur shqiptarë, për këtë bijë të
tokës suaj, të popullit tuaj…”.
Papa në Tiranë për Nënën Terezë tha: “E si
mos ta kujtojmë tani, një bijë të zgjedhur të popullit
shqiptar, Motrën Terezë të Kalkutës, nënë e shumë
të varfërve ndër më të varfëritë në botë? Me zjarrin
e fesë në kraharor, kjo grua e vogël dhe e madhe
njëkohësisht, sjell dhe ruan brenda vetes hovin e
bujarisë së papërmbajtur dhe të pamposhtur të
zemrës shqiptare”.
Me rastin e “kthimit në Shtëpinë e Atit” –
vdekjes së Nënës Terezë, (7 shtator 1997), Papa
Gjon Pali II tha: “Në këtë moment të lutjes më rri në
zemër, që të kujtoj motrën tonë nga Kalkuta, Nënën
Terezë, e cila para dy ditësh i dha fund jetës së vet të
gjatë në tokë. Unë pata rastin ta takoj shpesh, dhe
në kujtesën time rri figura saj e vogël plot jetë në
shërbim të më të varfërve ndër të varfër, e cila ishte
e përmbushur nga një forcë e brendshme e
pashtershme: forca e dashurisë së Krishtit… Duke
e gjurmuar Ungjillin, u bë për çdo njeri
“samaritani i mirë”… Përderisa po ia besojmë
Hyjit shpirtin e ngritur të kësaj rregulltarje të
përshpirtshme dhe besimtare, e lusim Virgjërën
Mari që t'u japë ngushëllim bashke motrave të saj
dhe të gjithëve që e njohën dhe e deshën”.
Papa Gjon Pali II lejoi përjashtimin kanonik
dhe përshpejtimin e procesit të lumturimit të Nënës
Terezë, dhe atë e lidhi me dy ngjarje tejet të

7

Studim
shëndet dhe në sëmundje, si miku ynë besnike... E
Lumja Nëna Terezë e Kalkutës a nuk ishte ndoshta
dëshmitarja e paharrueshme e gëzimit ungjillor
në kohën tonë? Ajo jetoi për çdo ditë në lidhje me
mjerimin, degjenerimin e njeriut, me vdekjen.
Shpirti i saj e ka njohur sprovën e natës së errët të
fesë. Megjithatë ajo iu ka dhuruar të gjithëve
buzëqeshjen e Zotit. Në një shkrim të saj lexojmë:
“Ne e presim me pa durese parajsën, ku është Zoti,
por ne kemi mundësi të jemi në parajsë qysh tani
sa jemi në këtë botë, shi nga ky qast. Të jemi të
lumtur në Zotin domethënë: të duam si do Ai, të
ndihmojmë si ndihmon Ai, të dhurohemi si
dhurohej Ai” (La gioia di darsi agli altri, Ed.
Paoline, 1987, fq. 143).
Po, gëzimi depërton në zemrën e atij që vihet
në shërbim të të vegjëlve dhe të varfërve. Kush
dashuron kështu, Zoti banon në të, shpirti i tij
është në gëzim...”
Papa Benedikti XVI më 4 janar 2008 e vizitoi
shtëpinë e Misionareve të Dashurisë “Dono di
Maria” (Dhurata e Marisë) të cilën Papa Gjon
Pali II para 20 vjete ia kishte dhuruar Nënës Terezë
në Vatkian, para Sallës së Audiencave “Pali VI”,
për t'i pranuar dhe strehuar të varfëritë e Romës,
ata që nuk kanë as kulm mbi kokë.
Kjo shtëpi-strehimore pranon në ditë deri në
100 persona, disa edhe për bujtje apo për kërkim
të punës dhe për çështje tjera, për një kënd sigurie
dhe dashurie në botën anonime që shpesh i
përbuzë të mjerët, sidomos botën femërorë.
Edhe ky gjest dëshmon bindshëm sa Papa
Benedikti XVI çmon jetën dhe veprën e Nënës
Terezë dhe dëshminë e dashurisë së krishterë të
Misionareve të Dashurisë, si dhe të varfëritë.
Me këtë rast ai ndër të tjera i tha fjalët e Nënës
Terezë: “Është Krishtlindje sa herë i krijojmë
Jezusit mundësinë t'i dojë të tjerët përmes nesh”.
Dhe vazhdoi kështu: “Vite të tëra , kur isha Prefekti
i Kongregatës për Doktrinën e Fesë, kam kaluar
shumë orë të mia afër këtij institucioni të merituar,
që e ka dëshiruar paraardhësi im, Shërbëtori i Zotit
Gjon Pali II, i cili ia ka besuar këtë të Lumes Nënës
Terezë të Kalkutës... Kushdo që trokit në derën tuaj
merr si dhuratë nga Mëria pritjen me krahë të
hapur nga ana e motrave dhe e vullnetarëve... Uroj
që ky stil i dashurisë ungjillore ta vulosë e ta dallojë
gjithnjë thirrjen tuaj në mënyrë që, përpos ndihmës
materiale, t'iu komunikoni atyre që i takoni për dite,
të njëjtin zjarre për Krishtin, që gjallëroi gjithnjë
jetën e Nënës Terezë...”.
Papa Benedikti XVI e përfundoi këtë vizitë me
këto fjalë: “Kjo shtëpi e ka një emër të bukur

“Dhurata e Mërisë”, dhe na fton të gjithëve, në
fillim të vitit të ri, ta dhuirojmë jetën tonë pa
kurrfarë lodhje”.
Me rastin e 100 vjetorit të lindjes së të Lumes
Nënës Terezë Papa Benedikti XVI ndër të tjera
shkruante kështu: “Përshëndes me përzemërsi ju
dhe të gjitha misionaret e Bamirësisë, me rastin e
kremtimeve të 100-vjetorit të lindjes së të Lumes
Nënë Tereza, themeluese e Kongregatës suaj dhe
shembull i jashtëzakonshëm virtytesh të krishtera.
Jam i bindur se ky vit do të jetë për Kishën dhe
botën, rast për ta falënderuar me shpirt Zotin për
dhuratën e paçmuar, që ishte Nënë Tereza gjatë
jetës e edhe pas saj, përmes punës së palodhur e
plot dashuri, që bëni ju, fëmijët e saj shpirtërorë. Në
përgatitjen për këtë vit jeni përpjekur t'i afroheni
më shumë Jezusit, etja e të cilit për shpirtra shuhet
nga shërbimi që i bëni Atij, në më të varfëritë e të
varfërve. Duke iu përgjigjur me besim thirrjes së
drejtpërdrejtë të Hyjit, Nënë Tereza i tregoi botës si
mund të vihen në jetë fjalët e Shën Gjonit ungjilltar:
“Të dashur, në qoftë se Hyji na ka dashur ashtu,
edhe neve na duhet ta duam njëri-tjetrin… Nëse
duam njëri-tjetrin, Hyji mbetet në ne dhe dashuria e
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ndaj shumë burrave dhe grave që e kanë kushtuar
jetën e tyre veprave të mëshirës në pjesët më të
varfër të botës... Dashuria e krishterë është
gjithmonë në shërbim të plotë të çdo qenie
njerëzore, pa dallime të fesë dhe të racës.
Thelbësore në dashurinë e krishterë nuk është
vetëm ana profesionale, apo ndonjë angazhim jo
personal. Këndvështrimi ynë është “pamja me
zemër” që tejkalon nevojat materiale. Në të
varfëritë të cilëve u shërbejmë, kërkojmë të shohim
tërësinë dhe integritetin para Zotit. Nëna Terezë
është një shembull bindës që kjo ndjeshmëria nuk
paragjykon suksesin. Në shërbimin e të varfërve
ndër më të varfër, feja e saj shihte më shumë se
nevojat materiale. Një herë pati thënë: “Zoti e ka
identifikuar vetveten me të uritur, të sëmurë, të
pastrehë; uri jo vetëm për bukë, por edhe për
dashuri, kujdes, nderim nga ana e dikujt; zhveshje
jo vetëm prej teshave, por edhe të mirëkuptimit që
pakkush ka për ata; mungesa e shtratit jo vetëm për
faktin që s'kanë ndonjë mbrojtje mbi kokë, por mos
të kanë askënd për ta çmuar si të afërte”. Kjo nisje e
Kombeve të Bashkuara na nxiton që të jemi
gjithmonë besnikë trashëgimisë shpirtërore që na
ka lënë e Lumja Nëna Terezë e Kalkutës
(L'Osservatore Romano, 11 shtator 2013, fq. 1)
OKB shënon për herë të parë Ditën e
Bamirësisë
Nëna Terezë: K
" jo nuk është se sa ne japim,
por sa shumë dashuri ne kemi në dhënien e asaj

tij në ne është e përkryer”. Kjo dashuri vazhdoftë
t'iu frymëzojë ju, si misionare të Bamirësisë, që t'ia
dhuroni veten me bujari Jezusit, të cilin e shihni dhe
i shërbeni tek të varfëritë, të sëmurët, të vetmuarit
dhe të braktisurit. Ju inkurajoj të merrni shembull
vazhdimisht nga përshpirtëria e Nënë Terezës dhe
pas gjurmëve të saj, të pranoni ftesën e Krishtit:
“Eja, bëju drita ime”. Duke u bashkuar shpirtërisht
me kremtimet e 100-vjetorit dhe me dashuri të
madhe në Hyjin, iu jap me gjithë zemër
Misionareve të Bamirësisë dhe të gjithëve atyre që
u shërbeni, Bekimin tim atëror Apostolik” “.
Papa Françesku shkon gjurmëve të Nënës
Terezë duke e ndjekur atë besnikërisht në dy
aspekte, në përvuajturi dhe në varfëri. Ai është një
lloj “binjaku shpirtëror” me Nënën Terezë, duke
theksuar qëndrimin ungjillor: “Pushteti i vërtetë
është shërbimi ndaj të varfërve, ashtu siç bëri
Nëna Terezë. Ta ndjekësh Krishtin nuk do të thotë
të kesh më tepër pushtet, pasi udha e Jezusit është
Kryqi, shërbimi...”. Ai gjithnjë thekson nevojën e
një “Kishë të varfër për të varfër “si mënyrën më
të mirë dhe më të suksesshme të ungjillëzimit,
sepse Kisha e bartë shëlbimin dhe dashurinë
“nëpërmjet shërbimit të saj në bamirësi”.
Më 27 korrik 2013 Papa Françesku në Brazil
ndër të tjera tha: “ Më kujtohen fjalët e Nënës
Terezë: “Duhet të jemi krenare për thirrjen tonë,
që na krijon mundësi t'i shërbejmë Krishtit në të
varfër... Nga duhet ta fillojmë? Nëna Terezë u
përgjigj: “Nga ti e nga unë”.
Papa Françesku në dhomën e punës, si dhe atë
të gjumit, përpos Kryqit, ka portretin e së Lumes
Nënës Terezë me shkrimin e saj personal: “Eja pas
meje!”, që e ka komentuar kështu: “Ky është një
kujtim i bukur dhe personal, të cilin vetëm tash e
kam kuptuar. Ajo qysh moti më ka thirre: Eja pas
meje t'i shërbejmë të varfëritë ndër më të varfër të
botës... Ajo është Ungjilli i gjallë për ne të
krishterët...”

që do të japim"
"Është koha për të dhuruar diçka, paratë,
vullnetar apo të veprojmë me dashamirësi", tha
Sekretari i Përgjithshëm Ban Ki -mun, duke u bërë
thirrje njerëzve në mbarë botën, në Ditën
Ndërkombëtare të Bamirësisë në Kombet e
Bashkuara, teksa e shënuan këtë ditë për herë të
parë ditë kjo që përkonte me përvjetorin e vdekjes
së Nënës Terezës.
«Bamirësia luan një rol të rëndësishëm në
ruajtjen e vlerave dhe avancimin e punës së
Kombeve të Bashkuara, " tha zoti Ban në mesazhin
e tij për këtë ditë, e cila do të nderohet për çdo vit më
5 shtator tha ai. Ndër tjera vazhdoi kështu: "Le të
bëjmë një ndihmë për atë që është në zemër i varfër,
sepse ajo është një ndërmarrje fisnike që synon të
përmirësojë gjendjen e njeriut.»
"Data 5 shtator u zgjodh në nder të Nënë
Terezës, jeta e të cilës veprat e mira, të saj për disa
nga më të varfëritë, të sëmurët dhe atyre të
fatkeqësive, duhet rivitalizuar dhe frymëzuar të
gjithë botën, nga fituesja e çmimit Nobël për Paqe Nëna Terezë," tha zoti Ban .

Selia Shenjte dhe Dita Ndërkombëtare e
Bamirësisë
Seli Shenjte ka përkrahur nisjen e Kombeve të
Bashkuara për shpalljen e Ditës Ndërkombëtare të
Bamirësisë në ditën e festës së të Lumes Nënës
Terezë, me 5 shtator. Kardinali Robert Sarah,
Presidenti I Këshillit Papnor “Cor Unum” ndër të
tjera për këtë rast kishte shkruar: “Nga ana jonë
d ë s h i ro j m ë t ' i n d e ro j m ë s h ë r b i m e t d h e
përkushtimin e shumë njerëzve mbi të gjitha të
institucioneve katolike. Në veçanti jemi falënderues
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SHENJAT DHE SIMBOLET NË LITURGJINË E MESHËS
Vetë fjala greke ” tò sýmbolon” është e gjinisë asnjanëse dhe do të thotë edhe marrëveshje ose
shenjë. Emri lidhet me formën paskajore të fjalës ” symbállein” – lidh bashkë, bashkoj.
Fjala e parë “shenjë” në gjuhën tonë ka
prejardhjen nga latinishtja “signum” dhe ka
domethënie të ndryshme e përdorim të gjerë.
Shenja është dhe një pikë a njollë, një mbresë
(gjurmë, vrajë, tragë) e cila vërehet sipër një
gjësendi. Është pullë që ia ngjisin a varin një sendi
për ta dalluar. Shenjë mund të quhet dhe një
fytyrim, figurë, tingull dhe një gjësend tjetër që bën
me dije në diçka ose tregon kahun nga duhet shkuar
ose orientuar. Shenja është dhe një send, dukuri,
ngjarje e cila paraqet një ide ose bën një dëshmi.
Shenja është dhe lëvizje me kokë, dorë, këmbë, sy
dhe tërë trupin tonë. Në popullin tonë, në kuptimin
etnografik, shenja gjen përdorim në ngjarjen e
fejesës dhe martesës: çoi shenjën – tregon se djali i
ka dërguar një unazë vajzës me të cilën ka lidhur
fejesën; ktheu shenjën – u shfejua, e prishi fejesën.
Shenja është cilido send të cilin e shohim dhe na çon
në njohjen e asaj që nuk e shohim: tymi bën me dije
ekzistencën e flakës ose të zjarrit; gjurma bën të

ditur kalimin e një shtaze andejpari.
Fjala e dytë “simbol” tradicionalisht
shpjegohet në tri domethënie. Në kuptimin e gjerë
simboli merret si konkretizim i një ideje abstrakte.
Pastaj zbërthehet etimologjia e fjalës greke tò
sýmbolon, ndërsa, domethënia e tretë lidhet me
logjikën dhe matematikën, ku simboli ka rol
arbitrar.
Fjala simbol ka prejardhjen nga greqishtja symbállein, që do të thotë, të vësh bashkë dy sende, të
kthesh në ribashkim për njohje dy pjesë të një
realiteti të njëjtë që më parë ishin të ndara.
Domethënia parësore e fjalës simbol qe ngjitja e dy
pjesëve të një sendi ose objekti, i cili më parë ishte i
shkëputur a prerë për midis, dhe përmes kësaj
ngjitjeje verifikoheshin bartësit e objektit.
Vetë fjala greke tò sýmbolon është e gjinisë
asnjanëse dhe do të thotë edhe marrëveshje ose
shenjë. Emri lidhet me formën paskajore të fjalës
symbállein – lidh bashkë, bashkoj. Nga kjo rrjedh
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se, simboli përbëhet nga dy pjesë, të cilat duhet të
shkojnë bashkë. Përputhshëm me këtë shpjegim,
Platoni, në veprën Sympósion (191 D), vë në gojën
e Aristofanit thënien se, njerëzit qenë copëtuar nga
Zeusi në dy pjesë dhe qenë ndarë në burrë e grua:
“Secili nga ne është një copë e një tjetri, pasi ne, të
copëtuar porsi plisi, nga një jemi bërë dy. Pra
tanimë gjithmonë secili kërkon copën tjetër të
vetes”. Çfarë kemi shprehur tashmë me fjalën copë,
në greqisht quhet symbolon. Përderisa te Platoni
domethënia zanafillore e fjalës del nga ana tjetër,
“simboli” te Euripidi, është shprehje për shenjën.
Në Medea (vargu 613), Jasoni i ofron Medeas së
pastrehë, që ajo të japë shenjën e vet (simbolin) për
mikpritësit e tij. Këso copëtimesh shërbenin gjatë
bashkimit si dëshmi të lidhjeve të mëparshme. Në
botën romake Tessera hospitalis (tabelëza e
mikpritjes) është shprehje e vjetër për simbolin si
premtim të mikpritësisë.
Ajo qe një simbol i mikpritjes dhe miqësisë, një
tabele të cilën i zoti i shtëpisë e thyente përgjysmë,
duke e ndalur njërën gjysmë për vete, ndërsa tjetrën
duke ia dorëzuar shtegtarit. Tesera ose tabelëza
shërbente për njohje të personit nëse do të kthehej
prapë andejpari ose për pasardhësit e tij, që të mund
të lidhnin përsëri miqësi ose të përmbushnin
detyrime ndaj njëri-tjetrit.
Në kuptimin e krishterë fjala simbol ka
zëvendësuar Besojmën Apostolike, tërësinë e
neneve të besimit tonë, të cilët, sipas gjasash, i
kishin shkruar apostujt para se të ndaheshin. Më
tutje mund të themi se, simbolet e fesë në Kishën
tonë janë të gjithë ato tekste, të cilat në mënyrë
thelbësore shfaqin të vërtetat themelore të fesë së
krishterë në të cilat të krishterët njihen porsi
bashkësi dhe si anëtarë të kësaj Kishe; tregojnë
njësinë e saj në fe, kulturë dhe histori. Shën
Augustini thoshte se, feja katolike është
përmbledhur për besimtarët në një simbol (Est
autem catholica fides in Symbolo nota fidelibus, në:
PL 40, 181).
Termat shenja dhe simboli nuk janë sinonime.
Shenjat më parë lejojnë që të njihet diçka. Simbolet
janë më të thukët për të shënuar dhe mëtojnë të
krijojnë bashkim. Simbolet nuk japin vetëm
njoftime. Ato shkaktojnë dhe njëmendësojnë.
Shenjat nuk i përkasin të njëjtës natyrë të kuptimit
(tymi në krahasim me zjarrin). Mirëpo, simbolet në
një mënyrë përmbajnë realitetin e asaj që shënojnë,
e bëjnë të pranishëm dhe zhyten në lidhje me të
(dhurata si shenjë e dashurisë).
Simbolet janë gjithëpërfshirëse. Ato përfshijnë
njeriun në të gjitha sferat dhe veprimtaritë e jetës së

tij. Ato shpjegohen të jenë forma themelore e
organizimit, përjetimit dhe shprehjes subjektive
dhe objektive të realitetit, të vetëdijes dhe të
pavetëdijes, imagjinares dhe racionales, psikikes
dhe sociales në shtrirjen ose zotërimin e
ekzistencës.
Simboli me funksion te shumanshëm
Simboli ka funksion të shumanshëm: “Simboli
na edukon për të padukshmen, për anën tjetër të
sendit, botës dhe njeriut; simboli e shndërron
(ndryshon) energjinë, do të thotë, nxit njeriun të
punojë për vetveten dhe njëmendësinë, udhëheq
njeriun nga mësimi për të mbajtur rregullin e jetës
së instinkteve duke e përshpirtëruar atë. Simboli
krijon besëlidhje, bashkon dhe lidhë copat e
shkapërderdhura të botës në një tërësi, e cila
mundëson jetën; simboli frymëzon lutjen duke e
mësuar shpirtin të pranojë vetveten si të dhuruar
dhe të drejtohet në kahet e së shenjtës, dhe nga aty të
thithë forcën për lidhje burimore të të gjithë
përbërësve të të qenit njeri në një tërësi harmonike;
aty ka burimin adhurimi, falënderimi, shfajësimi
dhe lypja si forma themelore të lutjes … Simboli
jehon shumëfish nëpër jetë: i përvidhet kapjes dhe
lejon të zotërohet; qet rregulla të lojës, vendos
ritmin, gjallëron të jetuarit, rregullon lirinë duke
vënë kufirin përballë veprimeve pa përfillje” (Opći
religijski leksikon, Zagreb 2002, f. 862). Simbolet
janë “trupa të gjallë” (Jacques Vidal) dhe jo të
gurëzuar. Ato janë hapësira të unitetit truporoshpirtëror të njeriut, të qasjes kuptimplotë të tij dhe
në fund të fundit të takimit me të përmatanshmen.
“Botën njerëzore e formojnë më shumë simbolet se
sa ndjesitë … ato e rrethojnë përjashta dhe e
formojnë përbrenda. Për këtë arsye, çka do që, në
strukturën e aftësive tona të kufizuara njohëse,
dimë për botën e përjashtme, si dhe atë të
përbrendshmen, dimë përmes simboleve, dhe
kurdoherë që duam të themi diçka kuptimplotë për
atë botë, mundemi ta themi vetëm me gjuhën e tyre
[…] Prandaj, me të drejtë mund të thuhet se, ne nuk
jetojmë thjesht në botën fizike, por që ajo botë para
së gjithash është simbolike” (Z. Radman).
Në kremtimin e Meshës hasim një shumësi
shenjash, simbolesh, qëndrimesh dhe zakonesh.
Tërë këtë begati shenjash e qëndrimesh të trupit e
ka përcjellë dhe ushtruar Kisha në shekuj me radhë.
Simbolet dhe qëndrimet e trupit tonë në kremtimin
e Meshës, si dhe gjatë lutjeve dhe uratave në
përgjithësi, nuk e zbehin as nuk e zvogëlojnë forcën
përshpirtërore të lutësit dhe përgjëruesit, aq më
tepër, ato, e shtojnë dhe rrisin përshpirterinë e
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krishterë. Heqja dorë nga gjestet dhe qëndrimet e
ndryshme vështirë që mund të ndikojë pozitivisht
në jetën përshpirtërore dhe në kremtimin
eukaristik, sepse ato nuk paraqesin asnjë rrezik për
kremtimin e Meshës. Vetëm përshpirtëria e
brendshme, pa gjeste do të ishte e mangët.
Përshpirtëria e krishterë, tash sa shekuj, ka përvojën
e shenjave, simboleve, gjesteve, qëndrimeve dhe
zakoneve të shumta. Të gjitha këto janë pjesë
përbërëse e përshpirtërisë së krishterë.
Përshpirtëria e ushtruar nëpërmjet tyre tregon që,
njeriu në lutje merr pjesë në tërësi, me trup dhe
shpirt, dhe aq madhëruese me shtatin e vet dhe
pjesët e tij i jep lavd e nder Hyjit, Krijuesit të vet.
Ne njerëzit jemi një njësi. Të qenurit tonë e
përbën trupi dhe shpirti, materia dhe fryma.
Shpirtërorja jonë përcillet gjithmonë me përbërësit
a komponentët truporë. Lutja me gjeste dhe
simbole të trupit e përshpirtëron trupin
tonë, na bën njerëz religjiozë e na lidhë
me Zotin. Dhe pikërisht, kjo ishte
dashur të ndodhte në veçanti në
kremtimin e Meshës.
Feja e krishterë ka gurrën e të qënurit
të vet pikërisht në kremtimet liturgjike.
Aty, në takim dhe bashkim, lëshon shtat
dhe rritet, merr jetë dhe fiton gjallëri,
bëhet sakrament i jetës. Feja, pikërisht
në kremtimin e Meshës, por dhe
sakramente të tjera, zhytet në formën e
jetës së vet nën krahët e simboleve dhe
fytyrimeve të ngjarjeve. Shenjat dhe
simbolet e ndihmojnë të përqendrohet
në misteret fatbardha të Jezu Krishtit,
prandaj dhe shndërrohet në estetikë të
mistershme.
Në liturgji, bën të ditur Koncili i
Dytë i Vatikanit, “shenjtërimi i njeriut
shfaqet nëpërmjet shenjave të ndjeshme
dhe realizohet në mënyrën përkatëse të
secilës prej tyre” (Sacrosanctum
Consilium, 7). Përmes liturgjisë
tokësore, e cila kremtohet me shenja,
simbole, gjeste dhe fjalë, parashijomë
liturgjinë e Qiellit, drejt së cilës priremi
si shtegtarë për t'u takuar përfundimisht
me Krishtin në të djathtën e Hyjit (Krhs.
Kol 3,1).
Shenjat dhe simbolet kanë rrënjët në
veprën e krijimit dhe kulturën njerëzore.
Ato janë pjesë e përvojës së botës së
njerëzve. Shkrimi i Shenjtë bën të ditur
se, Hyji i flet njeriut përmes krijimit.

Dita dhe nata, stuhia dhe zjarri, uji dhe toka, drunjtë
dhe frytet bëjnë me dije për Hyjin. Ato njëkohësisht
simbolizojnë madhështinë dhe afërsinë e tij me
njerëzit. Shenjat kozmike janë kthyer në ato biblike
të Besëlidhjes së Hyjit, më pas janë pranuar nga
Krishti në veprën e tij të shpëtimit, dhe tashmë janë
bërë gjuhë shprehëse dhe fuqiplotë të hireve
sakramentore në kremtimet liturgjike (Krhs.
Katekizmi, 1993, 1145-1152).
Në kremtimin e Meshës të gjitha përsiatjet dhe
vëzhgimet tona për Hyjin bëhen mendim i të
shenjtës, bëhen jehonë e besimit tonë në Krishtin
Jezus; aty gjejnë vendin e praktikimit dhe të të
jetuarit. Të gjitha shenjat dhe simbolet e thjeshta që
përdorim në përditshmëri, aty bekohen, dhe aty
shenjtërohen veçanërisht; ato, mu aty, në kremtimin
e falënderimit, e shuajmë dhe njëkohësisht e
ndezim etjen dhe urinë tonë për Hyjin, bëhen
çmallje e shenjtë dhe parashijim përjetësie.
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MARTESA FATLUME - EKONOMIA FAMILJARE
Paraja – buxheti familjar si dhe respektimi i kërkesave reciproke
(Pjesa e fundit)

Nga fjalori i përditshme duhet të zhduken
“urdhëresa”!
Dashuria e sinqertë nuk duron urdhëresa as
ndalesa edhe më pak tutele. Zakonisht në ato
bashkësi martesore, ku mbretëron një farë
harmonie mes partnerëve, aty kishte dashur së
pakut të zhduket nga folma e përditshme ose nga
fjalori i ditës fjala “urdhëresë apo ndalesë”. Sjellja e
partnerit, i cili e përdorë “urdhëresën apo
ndalesën”, ai kurrgjë tjetër nuk shpreh përveç
kryeneçësinë dhe mendjelehtësinë, nëpër mes të
cilave shprehet papjekuria emocionale, e cila buron
nga frustrimet e hershme, siç janë ato psiko-sociale
dhe kulturore të mjedisit, në të cilin është rritur dhe
zhvilluar. Vetvetiu kuptohet se sjellja e tillë është e
ngjyrosur me padurim dhe njëherë me kërkesa e një
shërbimit, sipas pikëpamjeve të mjedisit, “ai ka të
drejtë”! Një qëndrim i tillë, jo vetëm se e dëmton
partnerin por gradualisht dashuria fillon të zbehet
dhe të zhduket në greminat e pafund, përderisa
fisnikëria dhe besimi nuk kthehen aq lehtë. Pothuaj
se dashuria e deritanishme zhduket me shpejtësinë
e trenit të shpejtë (ekspres), ose si vetëtima që duket
në horizontin e qiellit, lajmërohet në një moment
dhe zhduket. Sepse me dhunë dhe arrogancë nuk
mbrohet dashuria, por krijon urrejtje dhe tmerr.
Fuqia e dhunës, jo vetëm se kontribuon frikën, por
nuk arrin qëllimin, përpos efektit e kundërt.
Ndjenjat e fisnikëruara nuk urdhërohen, nuk
dhunohen, nuk imponohen. Dashuria është si
mimoza e butë, e ëmbël dhe shumë e ndjeshme, po
ashtu duhet të sillemi me të, me një kujdes të
posaçëm, me delikates si dhe me një butësi të
fisnikëruar. Dashuria nuk kërkon asgjë, ajo vetëm
dhurohet dhe shpreson në dhuratën reciproke.
Domethënie e llojllojshme: “shtëpia ime”
Në shtëpi, ose në banesë, njeriut takohet për herën e
parë me qenien njerëzore: siç janë prindit, vëllezërit
dhe motrat. Në shtëpi apo në banesë i kemi pasur
lodrat e para. Në shtëpi i kemi përjetuar ditët, muajt
dhe vitet tëra. Në shtëpi jemi takuar me gjuhën e
shenjtë. Me një fjalë në shtëpi e kemi filluar të
jetojmë, të rritemi, të zhvillohemi, të dashurohemi
dhe të urrejmë.
Shtëpia dhe familja së bashku me neve janë një, e
cila dëshmon të njëjtën ndodhi, duke përkujtuar
përvojat e kaluarës. Shtëpia mund të jetë për neve

një pamje simbolike, për ta zbuluar nënvetëdijen
(pavetëdijshmen) e njeriut - individit. Pikëpamjet
që e kemi mbi shtëpi, mund për të qenë e njëjta
pikëpamje që e kemi mbi botë dhe jetë. Me pasur
ose mos me pasur, askurrë mos me pasur shtëpi,
mund ta përfytyrojmë njeriun, që është posedues,
por jo përcaktimin i mënyrës së jetës, ose mënyra e
menduarit mbi jetë. “Mëmëzi pres të kthehem në
shtëpi, që do të jam larg nga zhurma e trafikut, që
më çmend, shumë larg nga shoqëria e ndytë, cila për
asgjë nuk interesohet. E kam në qejf shtëpinë, dhe e
urrej shoqërinë, që e do veten dhe urren tjetrin!”
Thotë Antoni punëtor në fabrikën Alfa Romeo.
Shoqëria e sotme është e ngjyrosur, si me tjetërsime
ashtu edhe me praninë e shtëpisë, më tepër me
shtëpinë, nëpër mes të saj, bëhet ballafaqimi me të
panjohurën anonime, e cila sjell veprimet
jonjerëzore. Shumë pakë janë ata që e përjetojnë
shtëpinë si vatër kënaqësie dhe dashurie, por
fatkeqësisht si vatër e sëmundjet llojllojshme, siç
është ankthit, mërzia, pasiguria, frika, se sa i
përjetojnë sigurinë dhe besnikërinë e sinqertë..
Nga gjiri i shtëpisë, që është plotë me ndjena dhe
përvoja, të cilat janë edhe mjaftë të nevojshme për
jetën e njeriut, dhe mos të themi ndikimi i shtëpisë
në mjedisin tonë, mos të flasim për kujtimet
nostalgjike, që nganjëherë ngritën deri në simbolin
e mitit. Skajshmi tjetër, që e sjell bota e sotme, dhe
kemi arritur deri te shtëpia, e cila është me plotë
frikë dhe ngarkesa frustrimeve të llojllojshme. “Më
me qejf do të punoja dhjetë orë në ditës, se sa të
kthehem në shtëpi, aty ku e takoj burrin, i cili
gjithherë diçka shpikë, imagjinon, i cili vetëm rrinë
dhe dëshiron, që t'i shërbej si një farë shërbëtore.
Ashtu e kaloj kohën duke pastruar e duke përgatitur
ushqimin, mos të flasim se fëmija fare nuk janë të
qetë!” Shpesh janë sot, këto ankesat dhe pohime e
grave të shumta: Nuk është e mundshme të
martohesh, se nuk kemi banesë, nuk kemi së pakut
ku ta vendosim kuzhinën, dhomën e fjetjes, dhe
dhomën e pritjes, por çmimi është shumë i lartë, dhe
ta kalamend kokën. “Shtëpia kushton, nuk mund të
martohem!” Thotë Luciani punëtorë në
hekurudhën e Milanos. “Nuk mund t'i lejojë vetes
për të pasur fëmijë, para se ta ndërroj banesën!”
thotë Agata dhe Mavrici, të cilët janë të martuar,
para pesë viteve. “Nuk mund ta kemi edhe dytin
fëmijë, se nuk dimë, ku ta vendosim!” Shtonë Kata
dhe Frani, bashkëshortit nga Torina.
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Për shumë çifte martesore, shtëpia nuk është gjiri
i nënës, aty ku mund të strehohesh, të iksh prej para
tjerëve, por ajo i paraqet ëndrrat e parealizuara.
Shtëpia nuk është për mua, por është për tjetrin,
ndoshta mund të jemi gjithherë të gatshme për të
shërbyer njëri-tjetri, ose për komplimente, që të
përjetosh dhe të ndjeshëm veten të fatlum, por për
ty nuk është realiteti i realizueshëm. Gjithherë e
ndje se duhet për të qenë në disponim për tjetrin, për
këtë nuk e ndjej veten mirë. Ata, të cilët janë të
mençur dhe me pozitat më të mira, ata mund t'i
lejojë vetes shërbëtoren dhe shoferin, përderisa
shtresa e mesme është larg prej shpenzimeve dhe
konsumimeve tregut të sotëm modern. Familja me
zë, duhet ta rregulloj dhe ta stolisin shtëpinë, sepse
fjala “duhet”, që nuk ka ndonjë domethënie, por
tingëllon si një farë imperativ, nga cila nuk
mundesh ta tejkalosh.
Por kemi edhe tjera ekstreme ose ngarkime me
paragjykime, siç shprehet, në qoftë se martohesh,
atëherë i ke zgjedhur të gjitha problemet materiale,
së pakut çka i përket shtëpisë dhe parasë, po qese
njëri prej partnerit është edhe ekspert, i çështjeve
ekonomike dhe financiare. Kuptohet se disa individ
kanë prirje për t'i rregulluar dhe programuar
buxhetin financiar, jo vetëm të bashkësisë së
martesës, por edhe më gjerë. Po ashtu kemi edhe
partner të tillë, që nga natyra janë individ që
kursejnë, janë koprrac apo tamahqarë. Prapë për
tjetrin partner është një barrë e madhe, sa i përket
parasë, por ata gëzohen dhe behën të fatlum në
martesë, sepse këtë barrë ia shkarkon partnerit, që
është edhe financë ministër. Por koha dhe përvoja e
jetës e tregon të kundërtën, sepse llogarit e tilla janë
mjaftë, jo vetëm të gabueshme por edhe
mashtruese, sepse koha e qetë në pah “financë
ministrin”, i cili shpenzon sipas qejfit dhe kriterit të
njërit partner, që më vonë fare nuk i pëlqen tjetrit, i
cili kurrë nuk ishte dakord me shpenzimet e bëra.
Ata nuk rrinë së bashku dhe nuk i harmonizojnë
çështjen e ardhurave dhe daljeve.
Kemi edhe rastin, kur është gruaja
financë ministër, dhe e mbanë në dorë
arkën e parasë, dhe të gjitha
shpenzimet, duke përfshi edhe
investimet e llojllojshme, i kryen ajo.
Po ashtu radhë do të ndodh, ai i cili i ka
duart e lira, çka i përket çështjes
ekonomike, por individi, i cili mbanë
arkën në duart e veta, në të kundërtën
ai ngritët në mendjelehtësi dhe me një
krenari shprehet me atë devizën e
njohur: “Për mua shpenzimet e mira,
janë për shokun e martesës marri!”
Njëra parë merr mbi vete përgjegjësin
materiale, përderisa tjetra palë askurrë
nuk është mirënjohëse për
bashkëpërgjegjësi.
Konfliktet e tilla mund t'i shmanget,

në qoftë se partnerët, vetëdijesohen dhe gjejnë kohë
dhe ulen së bashku pran tryezës, në pajtim njëri me
tjetrin, pa marrë parasysh arsimimin e njërës apo
tjetrës palë, por të dy janë të barabartë për vendosje,
ku do të shpenzohet, si të ardhurat ashtu edhe
kursimi, duke llogaritur pushimet verore, dhe
kursimi për rastet e veçanta, të papritura. Ai, i cili
është më tepër i prirur për shpenzime e kota, siç
themi derdh e shkel pa ndonjë kriteri dhe arsyer të
nevojshme, atëherë duhet të udhëhiqet libri i arkës,
siç ka qenë fjala më sipër. Anasjelltas, ai i cili është i
nguruar dhe nga natyra është koprrac, ai duhet të
çlirohet nga instinkti i gabuar, sepse vetëm e
mashtron, dhe sjell jo vetëm vetes kokëçarje, por
edhe partnerit. Po ashtu edhe partneri duhet t'i
ndihmoj për t'u liruar nga frustrimi i idesë fikse kursimit. Edhe në qoftë se e pranon këtë supozimin
e partnerit, atëherë lehtë do ta bartin barrën së
bashku me tjetrin, dhe do t'i lejoj vetes edhe
udhëtimet e gjata ose pushimet e nevojshme, ose
ndonjë investim për ta përmirësuar standardin e
jetës, ashtu do të kursehet edhe koha.
Të rriturit zakonisht e posedojnë instinktin e
gabuar, sa i përket të hollave, që ndërlidhen me
çështjen emocionale, por jeta e përditshme dikton
kursin e ashpër të jetës, duke treguar edhe dhëmbët.
Askush nuk mund t'i ndihmoi njëri - tjetrit se sa
shoku I martesës.
Shumë çifte të martesës, ngurohen për të biseduar
për çështjen financiare, ekonomike, siç është burim
dhe mënyra deri si me ardhur deri te hollat e
dëshiruara. Shumë partnerë e kanë një farë
parandjenje, se paraja nuk mund t'u shkaktojë
ndonjë konflikt, por anasjelltas mendojnë, në qoftë
se e shtron çështjen e parasë, do të shkaktoj
padrejtësi në dashuri ndaj partnerit. Pikëpamjet e
tilla, jo vetëm se janë të gabuara por edhe mashtrues
dhe jo reale. Çifti martesor duhet për të pasur të
qartë dhe mirë të definuar, kuptohet në pajtim njëri
me tjetrin edhe çështjen e financimit, investimeve,
ardhurave, kursime etj. Kjo është ajo metoda reale,
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e cila jo vetëm se është preventiva, por do t'i
pengojnë në start këqijat, konfliktet, pakënaqësia,
që shpërthejnë zakonisht nga nënvetëdija e njeriut,
që do të dridhen, jo vetëm individin në fjalë por
edhe bashkësinë e martesës, siç është epiqendra e
dridhjes së tokës. Pakujdeset e vogla jo vetëm se e
ngarkojnë martesën, por edhe shkatërrojnë deri në
zhdukjen e plotë të saj.
Në qoftë se çifti martesor, mendon se nuk ka
përvoja dhe nuk di, as njëra as tjetra palë për të
planifikuar, atëherë është e nevojshme, që të
konsultohen me njerëzit kompetent, të cilët e njohin
mirë lëmin e financimit, dhe nuk janë të njëanshme,
ose të konsultohen me ndonjë mik të tij, që ka
provoja, që do t'i mundësoi për rregullimin e
financiar dhe kursimit, po ashtu hyrjet dhe daljet, në
mënyrë racionale dhe të kuptueshme .
Kontrata e dashurisë
Pas një njohjes së mirë, si njërës ashtu edhe tjetrës
pale, vendos çifti i fejuar, ose dashnorët të hyjnë në
bashkësinë e martesës, ata duhet ta shkruajnë
kontratën e “dashurisë”:
I. Barazinë e barabartë si mes burrit dhe të gruas
duhet gjithherë të fisnikërohet dhe të kërkohet në
çdo hap, pa marrë parasysh edukatën dhe të
kaluarën, si dhe pikëpamjet apo bindjet e mjedisit
ose rrethit.
II. Biseda për pjekuri dhe jo pjekuri është e
pabazë. Çdo njëri është ata çka është dhe duhet të
fillohet me ata çka janë, dhe jo se si duhet dikush
për të qenë.
Çdo njëri të mundohet të akordohet me tjetrin,
kuptohet në pajtimin e rrethit (mjedisit) dhe
mundësive reale, ta pranoi vetveten ashtu siç është.
Sepse çdo lloj ndërrimit dhe sjelljes, kërkon shumë
kohë dhe durim.
III. Partneri përparon duke arritur aftësitë e
bashkëpartnerit, siç bie fjala në kuzhinë, në tregti,
në llogari, në pastrimin e shtëpisë apo të banesës,
kujdesi i mirëmbajtjes së automobilit, larja,
hekurosja etj. kuptohen këto shkojnë ngadalë dhe
gradualisht. Nuk do të thonë se partnerët duhet t'i
bëjnë së bashku çdo gjë, por duhet për të qenë të aftë
ta zëvendësojnë njëri tjetrin, në qoftë se është e
nevojshme.
IV. Çdo njëri ka të drejtë, në çdo vend në të cilin
gjendet, ta gëzojë pavarësinë e plotë. Çdo njëri e ka
të kaluarën, kulturën, historinë, dëshirat, nevojat
për liri, dhe vetmin momentale.
Momentet e pavarësisë duhet t'i përfshijë edhe
kulturën, televizorin, mënyra e veshmbathjes,
shpenzimet personale, trashëgimia familjare dhe
profesioni.
Çdo njëri ka të drejtë për kohën e lirë dhe hobi,
deri sa ato nuk e pengojnë kontratën dhe
përgjegjësin e përbashkët.
Çdo njëri ka të drejtë, të kujdesohet për trupin e
vet, ashtu siç atij ose asaj i duket më së mirit si dhe i

pëlqen, siç është larja, përdorimi i parfumeve,
krehja, rregullimi i flokëve etj..
V. Sa i përket gjërave të përbashkëta, duhet ta
kërkojnë gjuhën e përbashkët dhe zgjedhja e
kënaqshme, si bie fjala për ndërrimin e banesës,
pushimet verore, shkuarja me mikun apo me
mikeshën, marrëdhëniet seksuale, fëmija, pastrimi i
banesës etj. Përjashtime mos të ketë.
VI. Çdo njëri duhet ta ketë të drejtë e lirisë, për t'i
shpreh ndjenjat e veta, dëshirat, nevojat,
ngushëllimet, pakënaqësitë, shpresën dhe
dëshpërimin, butësinë dhe refuzimin, mendimet
dhe bindjet e veta etj. Tjetri është i detyruar ta
dëgjojë me kujdes duke mos të zvogëlojnë si dhe
mos t'i zmadhojë problematike, as mos ta
zhvlerësojë tjetrin, ata çka tjetri përjeton dhe ndjen,
po ashtu mos entuziazmohet shpejt dhe mos të
krijojë gjykimet e shpejta.
Në qoftë se arrin deri te mosmarrëveshja, atëherë
mos të jenë shkaktar i momentit të heshtjes ose
refuzimit. Në momentet e tilla, duhet ta pranosh
“mos komunikimin”, që çdo njeri e bartë me vete.
Të dy partnerët, të mundohen, t'i ikin skllavërisë,
qofshin të ndjenjave, epshit, xhelozisë dhe
keqtrajtimit të ndjenjave duke imponuar bindjet e
veta tjetrit.
VII. Edukata e fëmijës është detyra e përbashkët.
Çdo palë duhet të sakrifikohet në mënyrë të
barabartë, sa i përket si kohës, ashtu edhe orvatjes,
po ashtu edhe kujdesit si dhe shprehjes së
dashurisë.
Dialogu ose biseda me fëmijën si dhe edukata do
të ndjekin raportet e partnerëve mes vetes, por
duhet të kenë përparësi gjithherë si dhe kurdoherë
shprehjen e dashurisë njëra ndaj tjetrit para çdo
faktit tjetër.
VIII. Të dy partnerët i ruajnë marrëdhëniet me
prindërit e vet, por ata nuk kanë ndonjë të drejtë për
t'u përzije në jetën e familjes së re. Pavarësinë duhet
të përkrahet dhe të mbrohet, si dhe mos të llogaritet
tepër në ndihmën e prindërve: fëmija janë të tonët
dhe jo të prindërve, kursimet e prindërve i takon
prindërve dhe jo neve, shtëpia është e jona dhe jo e
prindërve ose anasjelltas.
IX. Çdo partnerë të mundohet në folmen e
përditshme, mos t'i përdorin fjalët, siç janë” “gruaja
e ime” “burri im, fëmija im, shtëpia e ime”; kjo nuk
është çështja e vetëm e shprehjes, por edhe mënyra
e jetës, dhe fryti i përvojës së jetës në bashkësinë e
përbashkët.
X. Në qoftë se ndonjë ditë e ndjen se dashuria
është bërë burg, të mundohemi me nja farë
optimizmit ta zbulojmë arsyen, duke mos ta
fajësojmë tjetrin si dhe as veten. Të mundoheni ta
zbuloni mënyrën e re të jetës.
Është e drejtë? Ashtu është dashuria e mirë? Kjo
është e tepërme? Është teje ideale? Mungo ndonjë
gjë? A është e mundshme të llogaritet në dashurinë
e tillë?
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HISTORIA E KRISHTELINDJEVE !
Krishtlindjet e para në maj, prill e janar !?
“Një mbret lindi atë ditë,/një bebe porsi ti…”
Këto janë vargjet e një kënge tradicionale të
Krishtlindjeve, të titulluar “A baby just like you”
(Një bebe porsi ti) të kompozuar nga Xhon D. Henri
(1975). Kjo këngë shpreh besimin tradicional, sipas
të cilit Krishtlindjet lidhen me ditën e lindjes së
Jezu Krishtit, të adhuruar nga miliona të krishterë
në mbarë botën dhe të nderuar e respektuar nga po
aq myslimanë, të cilët, gjithashtu, mbështetur në
shkrimet e tyre të shenjta, megjithëse nuk e besojnë
si perëndi e bir të perëndisë, e vlerësojnë plot
përkushtim të birin e virgjëreshës Mari si një ndër
profetët më të mëdhenj të historisë së marrëdhënies
së njeriut me Hyjninë.
Tradita e krishterë e besimit të lindjes së Krishtit
në këtë ditë ka ndikuar edhe në etimologjinë e fjalës
shqipe “Krishtlindje”, të italishtes “Natale” apo
spanjishtes “Navidad”, ndërsa anglishtja e sotme
“Christmas” rrjedh nga anglishtja mesjetare
“Christes Masse” (Mesha e Krishtit).
Mirëpo Krishtlindja, duke anashkaluar traditën
sinkretiste të një festimi plot ngjyra e hare, siç
pohon edhe Papa Gjon Pali II dhe siç mësohet në
departamentet e çdo fakulteti teologjik, ka një

histori më të hershme se vetë Krishterimi, ndërsa
sot pakkush e di se pranimi i 25 dhjetorit si dita e
lindjes së Krishtit është bërë nga Kisha e hershme
vetëm në mënyrë simbolike, për t'u dhënë
mundësinë të krishterëve që të përqendrohen në
rituale e vepra adhurimi, në kujtim të lindjes së
figurës qendrore të besimit të krishterë, Jezusit nga
Nazareti bir i Hyjit.
Historia që vjen nga larg
Ashtu sikurse shumë elementë të tjerë
mitologjikë, të pranuar për të stolisur e pasuruar
Krishterimi bashkëkohor, ndër të cilët arkeologët,
historianët dhe teologët përmendin veçanërisht
mitet mitraiste, zoroastriane, egjiptiane dhe
babilonase, edhe festimet e Krishtlindjeve i kanë
r r ë n j ë t , s i ç s q a r o n “ T h e Wo r l d B o o k
Encyclopedia”, në festimet e lashta të festës së
Saturnit, apo “Saturnaleve”, nga ana e romakëve
parakristianë.
Festime të ngjashme vihen re tek Mitraizmi, i cili
i ka fillimet e veta qysh në shekullin VI p.e.s. në
Persi dhe Indi. Uilliam Edelen, në artikullin e tij
“Christian Mythology”, vëren se Mitra, gjithashtu,
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kishte lindur nga një virgjëreshë, në prani të
barinjve. Shpëtimtari i madh dhe perëndia Mitra, i
adhuruar në Indi dhe në Persi, njihej me cilësime si
“rruga”, “e vërteta”, “jeta”, “drita”, “fjala”, “biri i
Zotit” dhe “Bariu i Mirë”. Ai përfytyrohej dhe
paraqitej në arte vizuale me një qengj në krahë,
ndërsa në besimin mitraist, njëlloj si në
Krishterimin bashkëkohor, dita e diel quhej “dita e
Zotit”.
Tek Mitraizmi, dita e 25 dhjetorit, e cila më vonë
do t'i bashkëngjitej traditës së Krishtlindjeve,
përjetohej me festime madhështore, me kambana,
himne, qirinj e shkëmbim dhuratash, ndërsa
ndjekësit e këtij besimi merrnin pjesë në një meshë
të posaçme. Nga 25 dhjetori deri në ekuinoksin e
pranverës (Estra apo Pashka), ekzistonte një 40
ditësh adhurimi e ritualesh që më vonë do të
shndërrohej në kreshmën e krishterë.
Edhe në Indinë e kohëve të lashta, 25 dhjetori
pritej me festime të mëdha me karakter fetar.
Shtëpitë zbukuroheshin me kurora lulesh e
gjethesh, ndërsa njerëzit shkëmbenin dhurata e
urime të shumta me njëri-tjetrin. Buda (Buddha) në
Kinën e lashtë besohej të kishte lindur më 25
dhjetor, pas zbritjes së shpirtit të shenjtë mbi nënën
e tij të virgjër, Maja. Më 25 dhjetor, egjiptianët e
lashtë festonin lindjen e shpëtimtarit të tyre të
madh, Horusit, zoti i dritës dhe biri i nënës
virgjëreshë Isis, mbretëreshë e qiejve. Osirisi,
perëndia i të vdekurve dhe i botës së nëndheshme
në Egjiptin e lashtë, biri i një virgjëreshe të shenjtë,
besohej të kishte lindur më 25 dhjetor.
Shumë kohë përpara konvertimit në Krishterimi
ortodoks, grekërit festonin 25 dhjetorin si ditën e
lindjes së Herkulit, biri i zotit suprem të grekërve,
Zeusit, të lindur përmes gruas së vdekshme,
Alcmena. Bakusi romak, i njohur nga grekërit me
emrin “Dionisi”, perëndi i verës dhe muzikës,
besohej të kishte lindur, gjithashtu, më 25 dhjetor.
Adonisi, një tjetër perëndi i ringjallur nga vdekja
dhe i adhuruar nga grekërit e lashtë, kishte lindur
mrekullisht më 25 dhjetor. Adhuruesit e tij
organizonin çdo vit festime madhështore, ku
përkujtonin plot simbolika e rituale vdekjen dhe
ringjalljen e tij.
Ceremonitë e lindjes së Adonisit, sipas të
dhënave historike dhe arkeologjike, janë zhvilluar
në të njëjtin vend dhe në të njëjtën shpellë ku sot
besohet të ketë lindur Jezusi biblik. Edhe
skandinavët parakristianë festonin “Krishtlindjen”
e tyre më 25 dhjetor. Për ta kjo ditë shënonte ditën e
lindjes së zotit të tyre të qiejve, Frejrit (Freyr), biri i
perëndisë së lartë të qiejve, Odinit.

Krishtlindjet e para ishin në maj, prill e janar.
Në një numër të madh të kishave të shekujve të
parë ishte zakon, në përgjithësi, të kremtuarit e
vdekjes dhe jo të lindjes së personave të shquar,
pasi Bibla (Mateu 14:6-10) aludon për një lidhje të
mundshme të festimit të Krishtlindjeve me traditat
pagane. Edhe vetë Jezusi biblik, i cituar në letrën e
parë drejtuar Korintasve (11:24-26), duket se nxit
ithtarët e tij që të përkujtojnë vdekjen dhe jo lindjen
e tij. Studiuesit dhe teologët na bëjnë me dije se një
pjesë e kishave të krishtera kremtonin ditëlindjen e
Krishtit në maj, prill apo janar. Vetë teksti biblik
duket se nuk mbështet lindjen e Jezu Krishtit në
dhjetor. Bibla na thotë se në kohën e lindjes së
Jezusit, barinjtë ishin ende fushave natën (Luka
2:8-12) dhe kjo, duke njohur kushtet klimaterike të
zonës gjeografike, për të cilën bëhet fjalë, nuk
mund të ndodhë në dimrin e ftohtë të dhjetorit.
Një tjetër tekst që flet për lindjen e Jezu Krishtit
është edhe Kurani, libri i shenjtë i Islamit. Në këtë
libër Jezusi dhe nëna e tij, Maria, përmenden me
shumë admirim 25 dhjetori, simbolikë e nxitur nga
perandori romak me origjinë shqiptare, Kostandini
Përcaktimi solemn i 25 dhjetorit
Është interesante të vihet re se festimi i
Krishtlindjes më 25 dhjetor ka shumë mundësi të
lidhet me veprimtarinë e perandorit romak me
origjinë ilire, Kostandinit, i cili, si shumë perandorë
të tjerë romakë, njihej si “inkarnimi” apo
“trupëzimi” i Diellit, që në atë kohë adhurohej nga
romakët si perëndi. Pas konvertimit në Krishtërim,
ky perandor me gjak shqiptar udhëhoqi Konçilin e
Niçeas (viti 325 e.s.), në të cilin Krishtërimi njohu
për herë të parë në mënyrë zyrtare doktrinën e
“trinisë së shenjtë”. Kostandini e orientoi besimin e
krishterë jo drejt një ndarjeje të ashpër me
paganizmin, por e pasuroi besimin e ri me shumë
elementë ekzistues në besimet e mëparshme
romake. Në këtë kuadër, historiani Eduard Gibon
sqaron se “të krishterët romakë, të cilët nuk e dinin
datën e lindjes së tij (Krishtit), përcaktuan si festë
solemne 25 dhjetorin, Brumalinë, apo Solsticin e
Dimrit, të cilin paganët e festonin çdo vit në
përkujtim të lindjes së Diellit”. Fjalori i Teologjisë
Biblike, sqaron se Jezusi Nazarenasi, (biri i Hyjit) u
lind nga një grua (Shën Maria) nënshtetas i ligjit
(Gal, 4,4), kur Kuirini ishte sunduesi i Sirisë., (Lk,
2,2), në një familje njerëzorë, qe është ajo e Jozefit,
e shtëpisë se Davidit, e vendosur ne një qytet te
Galilës të quajtur Nazaret.,(Lk, 1,26). Sipas Biblës,
Krishti i biri i Hyjit, lindi në kohen kur Cezar
Augusti dha urdhër te bëhej regjistrimi i popullsisë
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në tërë botën, e kur Kuirini ishte qeveritar i Sirisë
viti 7-8, janar, sipas kalendarit e Jul Cesarit, kurse
kalendarit Gregorian, 24-25 dhjetori. (Lk, 2, 1).
Simbolika e pemës së Krishtlindjeve
Edhe përgatitja e pemës së Krishtlindjeve është
një traditë që shtrihet në kohë më të hershme se
Krishterimi. Pema e Krishtlindjeve është përdorur,
fillimisht, nga popujt gjermanikë dhe keltë. Duke
qenë se ajo pemë ishte e gjelbër edhe në stinën e
dimrit, besohej se ajo kishte fuqi të veçanta
mbrojtëse përballë fatkeqësive natyrore dhe
shpirtrave të këqij. Ajo stolisej, në veçanti, në fund
të dhjetorit, pasi në këtë kohë
niste të vihej re zgjatja e orëve të
ditës dhe kjo shënonte, në
besimin e popujve në fjalë,
mposhtjen e forcave negative të
errësirës dhe të ftohtit dhe
triumfin e dritës. Krishterimi e
bëri të tijën edhe këtë traditë të
hershme, por tashmë me një
simbolikë të re. Pema e
krishtlindjeve do të simbolizonte
gjelbërimin e Parajsës, apo
Kopshtit të Edenit. Përdorimi i
pemës së Krishtlindjeve nga të
krishterët ka nisur në fillimin e
shekullit të 17-të në Strasburg, në
Francë, për t'u përhapur më pas
në Gjermani, në Europën Veriore
e Britaninë e Madhe dhe, së
fundi, në Amerikë.
Në Meksikë, festimet më të
gjata dhe më të zhurmshme të
Krishtlindjeve.
Meksika njihet si vendi, në të
cilin festimet e Krishtlindjeve
nisin më herët dhe mbarojnë më
vonë. Gjithçka nis më 16 dhjetor
me të ashtuquajturat “posada”
(prehje, pushim). Posadat
zgjasin nëntë ditë, deri në vigjilje
të Krishtlindjeve dhe bëhen për
të përkujtuar endjen e vetmuar të
Jozefit dhe të Marisë në qytetin e
Betlehemit deri në çastin kur
gjetën strehë. Gjatë posadave,
një grup njerëzish bartin statueta
të Jozefit e Marisë, të cilat i
dërgojnë në një shtëpi, duke i

shoqëruar këto rite me këngë, tekstet e të cilave
kërkojnë qetësi e prehje (posada). Ata që ndodhen
brenda shtëpisë përgjigjen po me këngë dhe më pas
vizitorët futen në shtëpi bashkë me shtatoret e
shëmbëlltyrat e tjera të Jozefit e Marisë. Aty festa
vazhdon me disa njerëz me sy të mbyllur e me
shkopi në duar, të cilët përpiqen të thyejnë “pjatën”,
e cila është një enë e madhe balte, e varur diku. Ai
që thyen pjatën shpallet fitues dhe mbledh
ëmbëlsirat, frutat, çokollatat e karamelet që pjata
kishte brenda.
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NDRE MJEDA DHE KULTURA SHPIRTËROR
(Pjesa e fundit)

Të poezia, “Vorri i Skënderbeut”, - një copë
tokë ku prehen eshtrat e heroit tonë kombëtar
Gjergj Kastriotit , duke vlerësuar së tepërmi
veprimtarin e tij si udhëheqëse i popullit tonë në
mbrojtën e atdheut nga pushtuesit aziatik, poeti,
varrin e Skënderbeut e ngritë në rangun e altarit
Hyjnore: “E prej vorrit t'ktij farë trimit, Merrte
uzdaj për vedi e mjera. Te ky lter i dashunimit Niste
djelmt për luftna tjera”.
Edhe te poesia, “Mahmund Pasha”: ku
përshkruhet kushtrim i malësorëve në beteja
kundër pushtuesit osman, e vdekja e pa lavdishme
Kara Mahmut Pashës, poeti flet edhe për pjesë të
jetës se tij si dhe çdo njeriut: vdekjen, ngjalljen,
shpirti, Altarin, Hyjin, Shën Nikollin etj, nocione
këto nga të cilat përbëhet jeta e çdo besimtari. “Se
nji za shungulloj ku rri Hyji; Delni, o t'huejit, prei
vendeve tona; Tjetër ligje e flamurë ko nuk dona; U
betue Shqiptari e ngurroj, apo “ Mahmud pasha,
Qe n'vorr Skenderbegu ngrehu kryetin te kisha e
Shë Nkollit...”
Mjeda si prodhues i artit origjinale, shpreh
bindjen se poezia qëndron lart mbi lirin dhe
robërinë. Andaj, më të drejt poeti poezinë heroike i
mbështjell më nocione hyjnore, do te thotë, i jep
dimension të një përjetësie.
Mjeda, ngushëllohet më shpresën se gjendja e
atdheut të tij do të ndryshoj e shpërblimi nga Hyji
martireve do u jepet. Kjo gjë vihet në pah te poema
“Liria”, që poeti e kishte shkruar në prag të
pavarësisë, si një shprehje e besimit se liria së
shpejti si shqiponja do i hap krahë e vete mbi
Shqipërinë.
Te prozat dhe poezitë në vazhdim, poeti Mjeda,
duke shpreh thellë ndjenjën e peshës së rend të
jetesë të njeriut të rëndomtë, kërkon në të shumtën e
rasteve, të gjejë për ta një ngushëllim,
të paktën në jetën pas tokësores, siç na mësojnë
shkrimet biblike.
“I mbetuni”: jetimi varfanjak i mbetur në
mëshirën e fatit, shpresa e vetme i mbet, gëzimi në
jetën tjetër: Me njata qi veç e dojshin, Trupi i
t'vocërit pushoj; E n'lumni qi ata po gëzoshin,
Shpirti i njomës fluturoj.
Tek “Ëndrra e jetese” ku kemi një situatë tjetër.
“Lokja”, me dy vajzat, Trina dhe Zoga, janë gjithë
familja e adrës se jetës. Ato jetojnë në një fshat të

humbur shqiptar, rrethuar më pyje ku mbretëron
qetësi e madhe. Vetëm familja duke u marr më
punët e përditshme, zogjtë qe këndojnë e oshtinë e
përroit e prish nga ndonjëherë qetësin e këtij
ambienti të krijuar nga vetë Perëndia.
Poeti duke përshkruar në mënyrë tejet
emocionuese tragjedinë e një familje fshatare, por
dhe jetën më plotë ëndrra emocionuese të Zogës,
ngushëllimin dhe lumturimin e saj e gërsheton
edhe me personazhet e Besëlidhje së Re.
“Trina” – “Pshesha me kallomoqe, T'mirë edhe
për zotni, kur don për rob e shpi, Me i falë i madhi
Zot” . Apo strofa, “Bijë, mos e prek, se njomja Tash
a tui folё me Zojёn; Len zan' e mos çil gojën, Se e
lumja Zojё t'bёrtet”. Apo , “Qe prifti, nanё, qe
dajat, mbas tij , me qiri n'dorë; Katuncat me
malcorë Sa shpija nuk i xe. Rri, bijë, se sonte
Trinka, Po shkon me bujte te Zoja; Merri këto lule e
çoja S'lumes dhunti për te”.
“Zoga” – Fjet bri votres; e kur shkëndija,
Shndritte at fëtyrrë të pa travajë, Ejёll prej qiellet
ulё te shpija, Dukej faret fëtyra e sajë ” apo: E nanbardha tui shikjue , “Flej me engjuj, thotё, o bi,
Pusho shtatin me i ndihmue Lokes sate nëpër shpi”.
Apo, “T'pret nji zemër flakë e shkëndija, Pret me
tanden m'u ba nji; Sa jetё t'api Perёndija mos m'u
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damun kurr prej si.”, tek e njёjta poezi: “T'lyp nji
besë e ta nep t'ndershme, Dora e unaza qi t'ven
n'gisht; E ndërmjet pr'at besë t'gjithhershme, A
dorёzanё i lumi Krisht”.
Në gjumë vdiq e motra, e në gjumë Zoga
ëndërron jetën. Nëna Lokja e dy vajzave, tani është
plakur dhe e vetmuar e kërkon te vije mortja.
Mjeda, me këtë poezi, ka zbuluar para nesh
anën e erret të kësaj jete të izoluar, por njëherazi
dhe bukurin e natyrës e cila na zbulohet në mjediset
e fshatit. Ka shpalosur bukurin e punës në fshat,
shpresat dhe ëndrrat konkrete të cilat janë të
realizueshme nga Zoga si një vajzë fisnike.
Nocione biblike fetare – të cilat janë shndërruar
në doke zakonore të njeriut të rëndomtë besimtar,
shënohen dhe të poezitë të tjera si: “Vera”, “Kjenë
nji arë qi muell nji ditë Perendija e i dha shëndet; U
poq para: e ka goditë E i ka bajtë te shtepija e vet”;
“Shtegtari”,- Bajshin darsama nëpër shpija,
Lutshin festa për katund, S ju di darsmave hitija, S e
pret festa jo kërkund; “Malli për atdhe” : O
bjeshkë e male, fusha t'bekueme,...Na dha ne t'vetë
Perendija, Malli m'u pamun, me ndejë n'nji votër...;
“Vllavrasi”: Thuej se mora nji rrugë t'gjatë, s'
bashk n'qiell dukur xamë vend...; Andërr: Engjull
ndër cucat o nji çikë gjake, Qi veç qielli numron
ndër vallet t'veta...; “Shqypes Arbnore”: O e
bardha natë ku dijen Shprazi nji Zot e shijen...;
“Miku Pal Moretti”: N' flamur t' lumnuem qi

n'dore, Kish Morosini,, shkrue, Kryq e liri tui vrue,
Hana drapnore,...E Venedikut rritte, Ora e
Kshtenimin...
Te Juvenilja kemi “I tretuni” – ishte shprehja e

mallit për atdheun. Poeti nga mërgimi i prekur nga
ndjenjat, rreshton pjesët e natyrës duke i thirrur
me emër: malet e fushat, kasollet, lumenjtë, çdo
bimë e çdo gur që ka atdheu i tij. Në fantazinë e
poetit e gjithë kjo tokë e atdheut e nënshtruar
stinëve të motit është kurdisur aq bukur nga vet
Perëndia. Mjeda, si klerik, i përshpirtshëm e
atdhetar i flakt, këtë hapësirë e hyjnizon duke e
quajtur tokë të bekuar. O bjeshkë o male te
bekueme..., O shpezë e bekueme...
Në pjesën e IV-të poeti flet edhe më zogjtë, si
krijesa të sajuara nga perëndia, e që fluturojnë mbi
vendlindje, duke shpresuar së do i bien ndonjë lajm
nga atdheu i tij i robëruar Poeti, sa ndjenja të thella
ka për mërgimtarin i cili digjet nga malli për atdhe,
hallin e tij e lidh më vetë Perëndinë, së vetëm Ai,
mund të ia mbush mendjen krijesës se tij, lejlekut,
të sjell ndonjë lajm nga vendlindja tij e cila po
dergjet nën Perandorinë Osmane. Por, më shpresë
së lajmi do jetë i mirë. Poeti, duke besuar në forcën
hyjnore nga halli qe ka, pretendon –ëndërron të flet
më shpezët e natyrës, sikur ato duhet të
solidarizohen më hallet- nevojat qe i ka poeti.
O lejlek o shpend i udhëtar...... Mire se vjen!
Vetё Perёndia”, T'paska prumun ndër këto vende;
Se me ty gjithë Shqiptaria...
Te “Vaj i Buylbilit”, Mjeda, punën e tij artistike
e pasqyron duke i vu në pah kërkesat e kohës të
popullit shqiptar për dalje nga zgjedha e egër
osmane. Këtë fakt nga larg e
ndjente si një peshë tepër të rend
në shpirtin e tij e çiltër. Nga kjo
tablo jetësore i gufoj nga zemra e
sinqertë poema Vaj i Byblylit.
Dha dalja nga robëria, fizike dhe
shpirtërore e popullit tonë do të
a gjallëronte shpirtin e tij i etur
për liri. Simboli i bilbilit të i
mbyllur në kafaz assesi nuk është
jeta e tij e mbyllur nëpër kuvende
rregulltarësh, siç, hamendësohet
nga disa autor të realizmit
socialist por si ilustrim për
vuajtjet e popullit tonë të
robëruar nga perandorin osmane.
Ai ketë ndiente thellë shpirtërore
e shpreh, duke qenë student në
shtetet e lira evropiane.
Mjeda, sikur poezitë e tjera
edhe Vajin e Bilbilit, e lidhe me
tematiken biblike pikërisht më libri e Besëlidhjes se
Vjetër, Libri i Vajtimeve, ku populli vajton dhe
lutet që t'i kthehet dinjiteti Hyjnore.
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Poezia përshpirtshme e Mjedës
Kjo pjesë e krijimtarisë se poetit Mjeda, ka qenë
e pa publikuar dhe e pa zbërthyer fare deri tani. Por,
duke falënderuar mjedologun Mentor Quku, kemi
mundësi të kemi qasje në disa prej tyre të
publikuara në librin, Mjeda, vell.3, librit i dytë.
Autori në fjalë, jo vetëm se shpreh bindjen se
këto poezi janë të tija, por është i mendimit se, poezi
të tilla, Mjeda duhet të ketë edhe të tjera, qe duhet
kërkuara në arkivat e ndryshëm, apo ato mund të
jenë zhdukur më rastin e djegies se shtëpisë se tij në
Kukël në fund të vitit 1912.
Këto poezi të përshpirtshme apo fabula, tani të
publikuara, janë të shkruar me rim dhe kanë një
vlere të çmuar krijuese në letërsinë shqiptare.
Në anën përmbajtjesore ato janë, janë sinteza
teologjike të shkëlqyera, të cilat në mënyrë letrare
janë zbërthyer me shumë mjeshtëri, disa nga të
vërteta të besimit krishtere, të cilat ushtrohen nga
besimtarët e fes së krishterë.
Sipas studiuesit Mentor Quku, këto poezi
asketike, të shkruara në stilin e Mjedës, janë botuar
me iniciale. D.M.N. tek revista “Elçija Zemrës se
Krishtit” gjatë viteve, 1899-1903. Praktika e
inicialeve ka qenë e njohur të rregulltarët, klerikët
shekullar (dioqezan) dhe shkrimtaret laik të kohës
si: Gjergj Fishta, me pseudonimin, a, critikus;
Atanas Gega, A.G; Benedikt Dema, B.D; Ndoc
Nikaj, N.N.D; Zef Mark Harapi, Z.M.H. etj..
Poezia, “T' thirrun me hii n' Zemer t' Krishtit”
është në formën e një dialogu me Krishtin, duke
ftuar njerëzit që vuajnë dhe janë të molisur nga jeta,

që ti kushtohen kësaj
Zemre Hyjnore. Sepse,
vetëm na atë mënyrë jeta
do u kthehet në ëmbëlsi.
Trajtim të ngjashëm ka
dhe poezia “Zemra e
dhimshme e Krishtit” si
dhe “Ankim dashnijet
Zemres Krishtit”, ku
poeti si një ndër
mëkatarët, ankohet se ka
bërë mëkate, dhe lutet
Zemrës se Krishtit, qe ta
lejoj të pushoj tek Ajo.
Përshpirtëria ndaj
“Zemrës se Krishtit”,
përndryshe në popull
është përhapur nga
Shoqëria Jezuite e më
vonë përkrahur nga Kisha
Katolike. Zemra është
vlerësuar si organ nga
burojnë të mirat dhe të këqijat e njeriut. Nga kjo
epiqendër e rëndësishme burojnë emocionet e jetës
njeriut. Jezu Krishti, themelues i Krishterimit,
posedon një zemër Hyjnore të tillë, dhe besimtari
në te, do gjej mbështetje, strehim, falje dhe
dashuri.
Meqenëse, Mjeda, ka qenë i brumosur në
Shoqërinë Jezuite, është e krejt e natyrshme qe i ka
kushtuar tri fabula në forme lutje, Zemrës se
Krishtit.
Në vazhdën e këtyre kemi dhe poezi të tjera
kushtuar festave fetare të cilat kanë qenë disi më
njohura në popull në veri të vendit tonë.
Festa e “Sh' Mihilli”, e cila kremtohet më 29
shtator, ka qenë e në njohur popull, duke ia
kushtuar dhe kurbanin. Në të kaluarën Shën Mëhilli
ka qenë dhe mbrojtësi i dioqezës se Sapës. Pastaj,
Kisha e Vigut e ndërtuar nga Mjeda, ka qenë
kushtuar gjithashtu këtij Kryengjëlli. Në doktrinën
e krishtere, Shën Mëhilli, njihet si Kryëngjëll që me
ndihmën e Hyjit e mundi Luciferin (shejtanin) duke
ia dhënë njeriut mundësin ta fitoj parajsën. Ketë e
dëshmon dhe poeti kur thotë : “Por ai i Lumi qi s'ka
shoq, Vrig gezimin Lucs ia hoq. U ba Sh'Mhilli Eive
priis, Zot me i dalun Perendis. Permi Zotin, thot,
kush del Lumnin vedit ia ka mshel;....
Pastaj “Kanga e t' shumve”, përkujtimi i të
vdekurve, 1 - 2 nëntor. Mjeda kujton rendësin e
kësaj feste ku përkujtohen të afërmit e familjareve.
Përndryshe, nderimi i të parëve ka qenë e njohur të
shqiptaret që nga koha Ilire. Për rendësin e kësaj
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feste Mjeda shprehet: “Nner gjithë festat e dit
motmotit, Qi me i lut i kaa dhan Zoti, Nji maa forta
per gjithkenn, Jan te shumt me t ' madh gazmenn”.
Poeti, kujdes të veçantë i ka kushtuar edhe
festes kombëtare, “Zojs Kshillit t' Mir”, e cila
festohet me 26 prill. Shenjtërorja e Zojës se
Këshillit të Mirë, pran kalas Rozafat, është ndërtuar
qe në shek. XIII. Piktura e murit e kësaj
Shenjtërore, në prag te pushtimit te Shkodrës është
marr nga rojet e saj dhe është dërguar ne Xhenezano
pran Rome në Itali. Pasi kjo ka qenë simboli i
Shkodrës dhe nga viti 1895 qe shpall mbrojtja e
shqiptareve, Mjeda, me varje tregon historikun e saj
dhe rendësin qe ka pasur piktura e skalitur në murin
e kësaj Kishe. Poeti si dhe shumë intelektual të
tjerë, vazhdimisht janë lutur Zotit dhe Zojës se
Bekuar dhe kanë ushqyer shpresën se piktura do
kthehet në vendin e origjinës. “Uzdaja e jon kio
kioft, Me t' paamun Tyy n' ket dhee: Zoi, t' vish e t'
rrish me nee, Rigjaa po t' baim tui kiaa! Po t' lutna
t'tan o Zot, Na kthe prap Nanën t'on! Ket luut do t'
baim gjithmonë, Saa t' këna jet e mot”.
Mendohet se lutja “Ti ulesh prej Parrizit”,
himen i krishtere për festen Krishtlindjes, hartuar
nga Shën Alfons Liguori, është përshtatur nga poeti
Mjeda. Janë vargje të gdhendura më mjeshtri të
jashtëzakonisht në gjuhen shqipe. “ Ti ulesh prej
parrizit O Zot e mbret madhenije. E në tokë vjen m'
u ba nieri, Vetem prej dashnije: Aq i dashtun je per
ne, Qi në shpellë ti vjen me le! O Zot i lum, Un s'e
kam ditë se ti, Ne të shkretët na don kaq shum!”....
Mjeda, si klerik me siguri e ka ndije të
nevojshme të harton ketë lloj poezie shpirtërore,
për cilën popull kishte nevojë. Sepse, ky lloj
recitimi, ishte një katekizëm më vargje poetike, të
cilën populli qe nuk dinte shkrim e lexim, do mund
ta mbante me lehtë nder mend.
E gjithë na bind se, Mjeda duhet të ketë pasur
dhe poezi të tjera të kësaj natyre të cilat lypet
zbuluar nga mjedologet e ardhshëm zelltar.

Shkrimet teologjike e poetike, të Mjedës, ishin
ato në vazhdën e vetëdijes fetare e kombëtare nga
periudha më e lasht e deri tek rilindja e jonë
kombëtare.
Duke iu referuar poezisë së tija të shkruar në
mënyrë shume origjinale, ai, më një proces
madhështor estetik dhe artistik, ngrit lart idealin
njerëzorë duke e lartësuar deri në altarin Hyjnor.
Teksa përkthen, në vazhdën e traditës së
letërsisë biblike është transmetues edhe pjesë e
Tërësisë dhe për më tepër, edhe si transmetues e
persiatës i Krijimit, si frymë dhe transmetim i tij,
me paratekst biblik dhe krishterimin.
Në krijimtarinë e tij letrarë, ai qe, jo vetëm një
artist me shije të hollë dhe të thjeshte po edhe më një
ndërgjegje të lart të tipit evropian.
Hyji më gjithë atributet e tija, mbetët gjithherë i
lidhur ngushtë më veladonin e prifti dhe jo ndryshe.
Kjo nuk ka të bëjë edhe aq me bukurinë në vetvete,
por më forcën e misionit që autori përjeton së
brendshmi, si besimtar i devotshëm i Hyjit në
shërbim të cilit qëndroj për 42 vite me radhë.

Përfundimi
Hyji-Perëndia, Jeta e Vdekja, Ngjallja, Jezu
Krishti, Zoja e Bekuar, Engjëjt, etj. si personazhe
fetar, e kanë përmbushur boten dhe çdo individ në
të gjithë letërsinë e vjetër evropiane si dhe letërsinë
e vjetër më kulmore shqiptare, nga Buzuku e deri te
poeti Mjeda. Këto nocione kanë qenë pjese e pa
ndashme e zhvillimit letrar të shumë prej rilindësve
tanë, si: Leonardo De Martino, Gjergj Fishtës,
Ndoc Nikaj, Anton Xanonit, Vinçenc Prennushit,
Filip Shirokës, Zef Skiroj, Fan Nolit, Preng
Dochit, e shumë të tjerë.
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Marrë nga gazeta: Shqiptarja.com, (Rilindasi),
dt. 3.nentor, (pjesa e parë) dhe 10 nëntor 2013.
(Pjesa e fundit)

Opinion
Alma Lama
Prishitnë
Z. ERDOGAN, AXHENDA ISLAMIKE ËSHTË HELM PËR NE !
Letër e hapur kryeministrit të Turqisë, me rastin e vizitës së tij dt. 23. tetor 2013, në Kosovë

I nderuar z. Erdogan:
Po ju shkruaj këtë letër të hapur me rastin e vizitës suaj
në Kosovë. Prej ditësh këtu është proklamuar vizita juaj,
me rastin e inaugurimit të Aeroportit të Prishtinës, ku
firma e cila e ka marrë këtë aset është turke dhe ka qëlluar
që pronari i saj të jetë edhe dhëndri juaj. Gjëra që ndodhin
në politikë, por unë do ta lë me kaq këtë çështje, pasi nuk
është objekt i kësaj letre të hapur.
Më lejoni fillimisht, përpara se të hyj në temë, t'ju
falënderoj për mikpritjen që shteti juaj më ofroi mua, si
pjesë e delegacionit të kryetarit të Kuvendit të Kosovës,
gjatë një vizite që zhvilluam rreth një vit e gjysmë më parë.
Mbeta e impresionuar në fakt me gjithë gatishmërinë e
krerëve më të lartë të shtetit tuaj, përfshirë Presidentin dhe
ju, për të na rezervuar kohë, takime. Patëm edhe
mundësinë të shohim edhe pjesë të kulturës së vendit tuaj,
historinë, zhvillimin etj. Më kujtohet që ju z. Kryeministër
sapo kishit kaluar një operacion dhe shëndeti juaj nuk ishte
në gjendjen më të mirë, por megjithatë na e rezervuat më
shumë se një orë, në pallatin qeveritar në Stamboll, dikur
pallat i sulltanit. Dhe këtë akt tuajin, unë dhe delegacioni
në të cilin bëja pjesë e çmuam dyfish, pasi tek e fundit nuk
ishte as takim në nivel të kryeministrave.
z. Erdogan,
Përtej mikpritjes suaj, gjuhës “vëllazërore”, përtej
atmosferës që përpiqet të krijojë diskursi se ne si popuj
jemi të afërt sepse na ka lidhur historia, unë personalisht u

ktheva në Kosovë me një shije jo fort të mirë. Disi u
hidhërova. E kam mbajtur për vete këtë hidhërim, mirëpo
sot, pas zhvillimeve që do t'i shpjegoj më poshtë, jam e
bindur se fjala ime e hapur shërben më shumë se fjala e
ruajtur në dry, për hir të diplomacisë.
Mbeta e hidhëruar sepse gjatë takimit me ju, prej më
shumë se një orë, çështja kryesore e cila u diskutua ishte
xhamia në Prishtinë. Ndërtimi i xhamisë për të cilën u bë
shumë zhurmë në Prishtinë, më së shumti nga radikalët
dhe profiterët e fesë, erdhi e rierdhi disa herë në bisedë, në
formën e pyetjes dhe kërkesës nga ana juaj.
Kreu i delegacionit u detyrua të shpjegojë se toka për
këtë ishte ndarë. Natyrisht ju nuk kishit detaje për këtë
çështje, sepse jeni kryeministri i një vendi tepër të madh,
por edhe vetë xhamia në Prishtinë, unë mendoj se do të
duhej të ishte një detaj që nuk duhet t'ju interesonte fare.
Pritshmëria ime lidhej me tema të tjera në fakt, si p.sh
thellimi i bashkëpunimit në fushën ekonomike, lufta e
krimit të organizuar dhe rrugëve të trafiqeve,
bashkëpunim në fushën e legjislacionit edhe pse ne
modelet i marrim nga BE-ja, e po kështu si shtet i madh e
me ndikim në rajon pse jo një influencë më e madhe
diplomatike në raport me fqinjin tonë problematik,
Serbinë, që është një partner goxha i rëndësishëm për
Turqinë, së paku sipas deklarimeve tuaja dhe të bilancit
tregtar që zhvilloni me të. Në fakt, ne i jemi mirënjohës
kujtdo që punon sado pak, apo ushtron influencën e tij për
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të na e hequr qafe Serbinë.
Nga ky takim mora vesh gjithashtu se edhe kreu i
Bashkësisë Islame të Kosovës, z. Naim Tërnava kishte
ardhur tek ju dhe ishte ankuar për punën e xhamisë. Nuk
kisha se si të mos ndihesha e çuditur dhe e tradhtuar nga ky
njeri, i cili ka shkuar të ankohet tek kryeministri i një vendi
tjetër, për një punë që duhej të zgjidhej me Komunën e
Prishtinës.
Përveç pamaturisë dhe gafës së madhe të Tërnavës,
me thënë të drejtën unë kërkesën tuaj apo parashtrimin tuaj
për ndërtimin e xhamisë e përjetova edhe si ndërhyrje nga
ana e shtetit tuaj në punët e brendshme të Kosovës.
Le të më korrigjojë dikush nëse e kam gabim.
Por, sikur të mos kishte mjaftuar ky takim me
kryetemë xhaminë, në takimin e radhës me
kryediplomatin e Turqisë, z. Davutoglu, një intelektual i
shquar në vendin tuaj, por me teoritë e të cilit për neootomanizmin, e thënë e zeza mbi të bardhë në librin e tij
“Thellësia Strategjike” apo edhe në disa fjalime në vendet
e rajonit, çështja e xhamisë na mbiu sërish.
Fillimisht ministri i Jashtëm përshkroi gjerë e gjatë
dashurinë e tij për qytetin e Prizrenit. Përshkroi rrugët dhe
ndërtesat me një hollësi sikur të kishte kaluar fëmijërinë në
to, duke shënuar e nuancuar me admirim hiret e këtij
qyteti, një pikturë të madhe të të cilit e mbante pikërisht në
zyrën e tij, bashkë me një pikturë të një qyteti tjetër të
preferuar, atë të Mostarit.
Ndjeva xhelozi për Prizrenin, njëjtë si për të dashurin,
kur dikush tjetër kërkon të ta marrë. Askush i huaj nuk
mund ta dojë Prizrenin më shumë se unë. Kurrë!
Në këtë takim xhamia jo vetëm që doli në tryezë, por u
shoqërua edhe me shkaqet e ekzistencës së katedrales, e
cila “nuk mund të mbushet nga besimtarët.”
z. Erdogan,
Ne në Kosovë por shqiptarët edhe më gjerë jemi
shumë të interesuar të kemi raporte të mira me shtetin e
sotëm turk, pavarësisht nga e shkuara jonë e hidhur.
Krijimi i raporteve të mira do të thotë në radhë të parë
respekt reciprok, do të thotë respektim i kulturës dhe
traditës së tjetrit.
Ne, si ish-pjesë e perandorisë turke, të pushtuar prej
saj jo vetëm politikisht por edhe kulturalisht e fetarisht,
para një shekulli bëmë përpjekje të jashtëzakonshme si
komb për të rilindur vetveten. Ia dolëm. Sfida numër një
për ne ishte pikërisht feja. Vendosëm që asaj të mos i
jepnim rëndësi të dorës së parë, por kombi të ishte formula
jonë e ekzistencës. U përcaktuam për këtë dhe ecëm
përpara. E kundërta do të na kishte fundosur. Ashtu sikurse
mund të na fundosë tani, nëse ne nuk tregohemi të
vëmendshëm.
Ne nuk kemi asnjë të drejtë t'ju gjykojmë ju dhe
partinë tuaj për axhendën islamike të cilën e keni
proklamuar hapur, i takon popullit të Turqisë ta bëjë këtë
vlerësim, mirëpo unë personalisht dhe si unë ka me mijëra
shqiptarë, nuk mund të heshtnim nëse këtë axhendë ju apo
kushdo tjetër do të përpiqet ta sjellë edhe në Kosovë. Unë i
kam parë shenjat, diçka e tillë po ndodh, islami politik ka
nxjerrë kokën edhe në Kosovë dhe po bëhet gjithnjë e më
agresiv.
Prandaj po ju shkruaj për t'ju thënë se axhenda

islamike për ne është helm. Ky helm e kontaminon
botëkuptimin tonë për fenë, bashkëjetesën që e kultivuam
prej shekujsh, respektin për fenë e tjetrit. Dhe në rast se ju
na konsideroni vëllezër, ashtu siç jeni shprehur, mos na e
sillni atë helm këtu.
Përkundrazi, unë nga shteti juaj, të cilin e konsideroj
sot shtet mik, pres ndihmë në betejën që ne vetë duhet të
ndërmarrim për të luftuar organizatat dhe fondet e
dyshimta, që nën petkun e humanizmit sollën në Kosovë
pas luftës edhe rrymat më fanatike e ekstreme të islamit, që
për mua dhe jo vetëm, janë në kundërshtim me vetë këtë fe.
Sot ata po na indoktrinojnë të rinjtë, po shfrytëzojnë
varfërinë tonë ekstreme, mungesën e edukimit të mirëfilltë
dhe dobësitë e shtetit të ri të Kosovës, i cili nuk ka
kapacitete të mjaftueshme t'i luftojë.
E në fakt, një shtet i fuqishëm si i juaji, do të mund të
na ndihmonte më shumë se kushdo tjetër, sepse unë besoj
se e keni dijen, eksperiencën dhe mundësitë për ta bërë
këtë.
Unë dhe gjithë shqiptarët jemi të interesuar për raporte
të mira me Turqinë e sotme, edhe pse ajo është
trashëgimtare e një perandorie që ne na mbajti nën pushtim
rreth 500 vite. Ju mund të keni një qëndrim tjetër për
pushtimin, por unë personalisht jam rritur me rrëfime për
vajzat tona të reja që dikur hidheshin nga shkëmbinjtë për
të mos rënë në duart e ushtarëve turq, se si kullave të të
parëve të mi iu është vënë flaka disa herë nga këta
pushtues, se si mijëra shqiptarë merreshin e dërgoheshin
nizam, duke lënë shkretë shtëpi e katandi, e duke luftuar
nëpër toka të huaja për interesa të perandorisë.
Ne nuk mund t'ju akuzojmë ju për atë që kanë bërë
paraardhësit tuaj, por në momentin që na kërkoni që ne të
ndërrojmë historinë, që të zezës t'i themi të bardhë, të
përgjakshmes lulëzim, në momentin pra kur ju nuk
distancoheni nga prapësitë e paraardhësve tuaj, por
përkundrazi na kërkoni që edhe ne t'i shohim me sytë tuaj,
atëherë mos pritni prej nesh mirëkuptim.
Ne si komb kemi luftuar shumë hegjemoninë e të
tjerëve, dhe tani që po shijojmë lirinë, kurrsesi s'mund të
pranojmë që dikush, sado i fuqishëm, të na e shkruajë
historinë sipas qejfit të vet. Asnjë shtet perëndimor, as ata
që na çliruan nga pushtuesi tjetër Serbia, nuk na ka ardhur
me një kërkesë të tillë primitive. Primitive pasi së pari
historinë e shkruajnë historianët, jo politikanët, aq më
tepër politikanët e vendeve ish-pushtuese; dhe së dyti,
sepse bie tërësisht ndesh me fondamentin tonë,
iluminizmin dhe të vërtetat që burojnë nën dritën e tij.
Sado i fuqishëm të jetë, askush nuk mund ta ndryshojë
të shkuarën, ajo është arbitrare, edhe kur dikush palon fletë
mbi të, një ditë ajo i shqyen pa mëshirë, madje edhe në
shoqëritë e mbyllura.
E ne në Kosovë po përpiqemi të ndërtojmë diçka tjetër,
një shoqëri të hapur, ku logjika e absolutizmit shpesh e
mishëruar edhe tek feja, ia lë vendin logjikës kritike,
konkurrencës së ideve dhe dekonstruktimit të ideologjive.
Prandaj, duke ju uruar mirëseardhje në Kosovë më
datë 23 tetor, si kreu i një shteti me të cilin na lidhi një e
shkuar fatkeqe, shpresoj që kjo vizitë të bëhet me qëllimin
për të ndërtuar një të ardhme fatmirë.
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VITI I RI - FEST ROMAKE APO KINEZE !?
Historia e vitit të ri
Viti i ri është festë: e disponimit të mirë, e urimeve dhe dëshirave më të mira,
shoqërimit, argëtimit, ngritjes së dollive, tryezave të begatshme,
e zbukurimit dhe shkëmbimit të dhuratave të ndërsjella.
Me kremtimin e Vitit të Ri, në
mënyrë simbolike i jepet nderim
vazhdimësisë së kohës, e cila, për
çdo vit fillon të rrjedh.
Në fakt, Viti i ri prezanton
ripërtëritjen e jetës, ndërsa zakonet e
traditës për kremtimin e saj, edhe pse
me shekuj kanë pësuar modifikime,
ato, sot e kësaj dite i kanë ruajtur
specifikat e tyre esenciale.
Viti i ri është festë: e disponimit
të mirë, e urimeve dhe dëshirave më
të mira, shoqërimit, argëtimit,
ngritjes së dollive, tryezave të
begatshme, e zbukurimit dhe shkëmbimit të
dhuratave të ndërsjella.
Kësaj feste njëkohësisht dhe në mënyrë të njëjtë
ju gëzohen të gjitha brezat: fëmijët, të rinjtë, si dhe
të moshuarit, sikur ata që presin dhuratat, ashtu edhe
ata që me kënaqësi i përzgjedhin dhe i dhurojnë ato.
Kremtimi i Vitit të Ri është njëra ndër traditat më
të vjetra rituale e shprehur gati tek të gjithë popujt e
botës, pa marr parasysh racën, fenë, kombin, dhe
përkatësitë e tyre të ndryshme. Disa hulumtues
mendojnë se, kremtimin e festës së Vitit të Ri, më së
pari e kanë aplikuar kinezët, ndërsa një grup tjetër
mendon se kjo traditë zanafillen e vetë e ka nga
romakët e vjetër dhe gjermanët.
Sipas dëshmive ekzistuese materiale të zbuluara
gjer më tani, është vërtetuar se, festën e Vitit të Ri
më 1 Janar, së pari herë, në mënyrë festive dhe
rituale, e kanë kremtuar romakët e vjetër, dhe për ta,
kjo festë ishte simbol i fillimit të jetës së re përplot
shpresa të mira për të ardhmen.
Bazuar edhe në disa të dhëna tjera, edhe
gjermanët e vjetër kanë një pjese të kontributit të
tyre në këtë drejtim. Ata, si të parët e gjermanëve të
tanishëm, fuqishëm kanë besuar se druri i bredhit
është mbrojtësi i natyrës dhe në vetë posedon
"shpirtin e malit", andaj, luftëtarët trima të asaj
kohe, në mbrëmjen e ndërrimit të mot moteve,
shkonin në mal dhe me rituale të caktuara, e bekonin
dhe e lavdëronin këtë trung. Më vonë, shkuarja në
mal tek trungu i bredhit, shndërrohet në prurjen e saj
në dhomat e shtëpive. Kështu, në kohën e sotme,
nga kjo traditë e lashte, ne kemi trashëguar

ceremoninë e bredhave të dekoruara nëpër shtëpitë
tona, si rit familjar i çdo shtëpie kudo në botë.
Edhe pse popujt e kremtojnë këtë festë me besim
në një fillim të ri dhe më të begatshëm, asaj nuk i
gëzohet të gjithë në datën e njëjtë, sepse, disa popuj
e aplikojnë kalendarin Lunar (llogaritja sipas
rrotullimit të Hënës) kurse disa të tjerët atë Solar
(llogaritja sipas rrotullimit të Diellit).
Në krahasim me kalendarin solar i cili është fiks
dhe i pandryshueshëm me 365 ditë, ata popuj që
kalendarin e tyre e përcaktojnë sipas ciklit Lunar (të
hënës) ardhjen e Vitit të Ri çdo vit, nuk e kremtojnë
në ditën e njëjtë, sepse, sikur dihet, ciklet e hënës
janë të ndryshueshme, dhe momenti i ndërrimit të
mot moteve kremtohet me fillimin e hënës së re,
gjegjësisht në muajin shkurt të vitit tonë kalendarik.
Vitin e Ri Lunar, sot, më tepër si festë
tradicionale popullore e festojnë në Kinë, Indi,
Japoni, Vietnam si dhe në disa shtete tjera të
Lindjes, dhe atë, paralelisht, së bashku me
kremtimin e Vitit të Ri Solar të përllogaritur sipas
kalendarit Gregorian. Për kinezët, Viti i Ri Lunar
është festa e pranverës.
Ajo konsiderohet si kremte më e madhe
nacionale e cila shënohet me pompozitet të madh.
Ekziston besëtytnia se mu para ndërrimit të mot
moteve, në emër të largimit të çdo gjëje që është e
vjetër, duhet pastrohet banesa dhe shtëpia, ndërsa,
nëpër rrugët e të gjitha qyteteve organizohen
ceremonialet madhështore, ku në parakalimet e
gjata përplot me njerëz, dominon marshimi i
dragonjve të improvizuara nga letra si simbole të
fuqisë dhe suksesit.

25

Studim
Në Japoni kjo festë kremtohet me tryeza të
begatshme përplot me specialitete të rralla
tradicionale, e në mesnatën e ndërrimit të mot
moteve jehojnë 108 të rëna të kambanave nga të
gjitha tempujt budist anë e kënd vendit. Simbolika e
108, nënkupton si vërejtje dhe porosi për largimin e
108 mëkateve të mundshme të njeriut në jetë.
Edhe tek populli çifut Vitin e Ri e kremton në
mënyrë madhështore, sepse ajo edhe me mësime
religjioze konsiderohet si festë shpirtërore me të
cilën shënohet përvjetori i fillimit të krijimit të
B o t ë s . Te k k ë t a d a t a e k r e m t e s ë s h t ë e
ndryshueshme për shkak të aplikimit të kalendarit të
kombinuar lunar - solar.
Edhe një gjë është karakteristike tek kremtimi
hebre i Vitit të Ri: ata në çastin e ndërrimit të mot
moteve, kanë vërtetë një tryezë të pasur, por në
dallim me popuj tjerë, ajo është e seruar vetëm me
gjëra të ëmbla, pra, tryeza e tyre e pasur është e
begatshme vetëm me ëmbëlsira.
Në viset e ngrohta te gjysmësferës jugore të
rruzullit tonë, Viti i Ri kremtohet në stinën e verës,
pa borë dhe mrekullia dimërore me të cilat jemi
mësuar ne në viset veriore, por, kjo nuk e zvogëlon
madhështinë e pompozitetit të kremtimit të saj.
Viti i Ri festë kolektive
Në shumë vende dhe shtete të botës, tanimë
është formuar tradita që Viti i Ri të kremtohet në
mënyrë kolektive. Nuk janë të pakta qytete e
ndryshme të metropoleve të mëdha botërore, ku
banorët e tyre, mu para çastit të ndërrimit të mot
moteve ne mënyre masive dalin ne qendër të qytetit.
Kjo formë e kremtimit të Vitit të Ri tanimë është
tradicionale në shumë kryeqytetet e shteteve të
Evropës dhe Botës, sikurse është: Parisi, Londra,
Roma, Madridi, New Yorku, Moska, Meksiko,
Kajro, Tokio … etj.
Viteve të fundit, e posaçërisht pas çlirimit,
rregullimi dhe stolisja festive e qyteteve me drita,
bredha dhe figura të "baba-dimrit" si dhe dalja
masive e popullatës nëpër qendra dhe sheshe të
qyteteve, aplikohet në mënyrë madhështore edhe në
Kosovë.
Por, sido që të jetë, dhe pa dashur që ta
minimizojmë madhështinë e kremtes së kësaj festë
ndërkombëtare të ndërrimit të mot moteve tek asnjë
popull dhe asnjë shtet, më lejoni që si shembull ta
veçoj vetëm shtetet e Skandinavisë, të cilët bëjnë
gara marramendëse që ta përvetësojnë origjinën e
mitit të "Baba-dimrit"me mjekër të bardh, i cili
fëmijëve për Vitin e Ri ju shpërndan dhurata. Sa për
kuriozitet, Laponia, një krahinë Finlandeze, në vitin
1979, është shpallur edhe zyrtarisht si vendi i

prejardhjes së "Baba-dimrit".
Ritet dhe besimet në ditën e pritjes së Vitin e Ri
Natën e ndërrimit të viteve gjatë pritjes së Vitit të
Ri, shumë popuj të ndryshëm të botës i karakterizon
një spektër i gjerë dhe i larmishëm i riteve, besimeve
dhe besëtytnive të ndryshme, që janë krijuar si
shprehje e dëshirave për: pastrim, largimit të
demonëve dhe shpirtrave të këqij, kërkimin e fatit
dhe lumturisë, jetës më të pasur dhe më të
begatshme...etj.
Historia e Viti te Ri. Pse festojmë ndërrimin e
moteve?
Shumë prej këtyre veprimeve janë të ruajtura
dhe kultivohen tradicionalisht edhe sot e kësaj dite.
Ja disa prej tyre:
Tradita kubane për natën e ndërrimit të mot
moteve praktikon ngrënien e 12 sardeleve të një lloji
peshku. Besohet se kjo ndikon në rritjen e fatit dhe
lumturisë gjatë 12 muajve të vitit të ri pasues;
Në Filipine është tejet e rëndësishme që në
tavolinën festive familjare gjatë pritjes së Vitit të Ri
, të sigurohet sa më shumë llojllojshmëri
ushqimesh. Me këtë akt besohet se viti që vjen do të
jetë aq i pasur dhe i begatshëm sa është e pasur vetë
sofra festive e asaj mbrëmjeje;
Në traditën e popujve gati të të gjithë botës
fëmijët e lindur më 1 janar konsiderohen si fëmijë
më fatlum në botë;
Puthja në mesnatë nuk është vetëm shprehje e
momentit euforik të kremtes, por ajo shpreh edhe
konfirmimin e bekimit të miqësisë dhe të afërsisë
me atë person, edhe gjatë 12 muajve të vitit që po na
vjen;
Njeriu i parë i cili do t'ju hyj në shtëpi pas
mesnate, besohej se, ai gjatë tërë vitit pasues do të
jetë një person fatsjellës për ju dhe besnikërisht
mund të mbështeteni në të te, e posaçërisht nëse ky
person është mashkull, trupgjatë dhe zeshkan:
Preferohet që ndonjë punë apo veprim që ju ka
mbetur në gjysmë atë ta përfundoni pikërisht në
ditën e ndërrimit të mot moteve. Ky veprim do t'ju
sjell shumë fat dhe punë të mbarë në të gjitha
ndërmarrjet e juaja gjatë tërë vitit të ardhshëm;
Nëse dëshironi që viti i ardhshëm të jetë i lumtur
dhe me fat, atë në asnjë mënyrë nuk duhet ta prisni
me borxhe. Tentoni që para ardhjes së Vitit të Ri të
tentoni t'i paguani të gjitha borxhet që i keni, sepse
kështu viti që vjen, do t'ju sjell fillim të mbare në të
gjitha fushat e jetës.
Të gjitha portofolat e juaja që i dispononi, atë
mbrëmje mos i lini të zbrazëta, por i mbushni me
monedha, sepse kështu besohet se viti i ardhshëm do
t'ju përcjelli me shumë begati dhe pasuri financiare.
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Prof. dr. Emin Kabashi,
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SHQYRTIMI ANALIZUES DHE GJUHA E NJË STUDIMI
ERMIRA XMERAJ, Shtegtimi i miteve: nga religjioni e folklori, në letërsi
Naimi, Tiranë 2013.

Në vend të përmbylljes
Studimi i Ermira Ymeraj Shtegtimi i miteve:
nga religjioni e folklori, në letërsi thuajse është
një temë e veçantë në planin e shqyrtimit të kësaj
materie, sa të lashtë për përvojën njerëzore, aq
edhe të re për fushën e studimeve albanologjike.
Studiues të ndryshëm shqiptarë të fushës së
albanologjisë, po edhe të huaj, kanë dhënë
ndihmesa me vlerë në disa plane të këtyre
shqyrtimeve që ka marrë për temë studiuesja e re,
Ermira Ymeraj, por këtu janë trajtuara dy
rrafshet themelore të ekzistencës së mitit të
ringjalljes në përvojën jetësore të njeriut-janë
trajtuar në folklor dhe në letërsi. Derisa folklori
ka qasje tjetër në përthithjen e miteve, edhe mitit
të ringjalljes, në letërsinë shqipe del dukuri mjaft
e rrallë për të mos thënë e varfër në punë të
trajtimi artistik të mitit të ringjalljes.
Letërsia biblike e ka më të shpeshtë si temë,
por niveli i saj nuk kapërcen nivelin e mësimeve
të kodifikuara fetare. Ndërsa letërsia moderne
shqipe, mund të thuhet, e ka prijatar Mitrush
Kutelin (E madhe është gjëma e mëkatit), për të
ardhur të Kadare (Kush e solli Durontinë, po edhe
në ndonjë vepër tjetër), te Qosja, sidomos në dramat
e tij (Mite të zhveshura), te Trebeshina (Kukudhi)
dhe te ndonjë krijues tjetër. Autorja e studimit
“Shtegtimi i miteve: nga religjioni e folklori, në
letërsi” ka qëmtuar me durim dhe me përkushtim
praninë e mitit të ringjalljes në të gjitha periudhat
kohore të gjëllimit të tij, që nga parakristianizmi e
këndej, siç ka gjetur shëmbëllime të pranisë së tij në
kultura dhe fe të ndryshme të popujve të ndryshëm.
Përjetësia si dhuratë e amshueshme dhe si
kërkimi i njeriut
Në kapitullin e parë, autorja, Ermira Ymeraj ka
shtruar disa çështje interesante, jo vetëm për
informacionin e bollshëm që ka sjellë, por edhe për
mënyrën e trajtimit të atyre burimeve nga ka marrë
informacionin shkencor e kulturor. Mënyra e këtillë
e qasjes së mitit të ringjalljes, i ka dhënë dorë të
gjurmojë ekzistencën e tij që në fillesë, me mitin e
përjetësisë, në mënyrë që pastaj të bëjë përqasjen e

duhur për të shkoqitur çështjet që ka marrë në
shqyrtim.
Fillimisht, lexuesi mund të krijojë përshtypjen
se autorja e studimit ka ndjekur një lloj kronologjie,
në punë të qëmtimit për trajtimin e temës, por kjo
përshtypje hiqet posa fillon leximi i mirëfilltë i
studimit, si dhe, po sa të konsultohen burimet
shkencore e kulturore ku e ka mbështetur
hulumtimin e saj.
Rrjedha e shqyrtimit ka ndjekur, në një dorë,
ecurinë e lashtësisë së ekzistencës së mitit në
ndërdijen e njeriut, duke bërë përpjekje që të
përthekohen nyjat themelore të pranisë së tij në
jetën kulturore dhe shpirtërore të akëcilit popull. Jo,
rastësisht prandaj, kjo rrjedhë qëmtohet duke filluar
nga epi i lashtë iGilgameshit, përmes ecejakeve të
hebreut shëtitës, që në një mënyrë del si dënim i tij
me përjetësinë, duke ardhur deri të arti letrar i
Mitrush Kutelit tonë të madh, sidomos me krijimin
e tij të njohur artistik E madhe është gjëma e
mëkatit.
Kjo ecuri është ndjekur më tutje, jo vetëm për të
mbarështuar çështjet që kanë krijuar caqet e
studimit të autores, por edhe për të dhënë praninë e
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mitit të përjetësisë, thuajse në gjithë kulturat e
popujve të botës. Prandaj, doemos, e ka kërkuar
praninë e mitit edhe në letërsinë ungjillore, që më
thotë mendja është ndër qasjet interesante që ka
bërë në punën e saj. Prania e mitit të përjetësisë në
veprën madhore të lashtësisë, siç është Shah Nameja dhe hetimi i pranisë së tij në kulturën e lashtë
greke, që nga Herakliti e deri të krijimi i eposit të
madh grek, dëshmon për shtrirjen e njohurive të
autores në këtë studim.
Kulti i ringjalljes dhe prania e tij në kulturën
e popujve
Studiuesja e re, Ermira Ymeraj, në studimin e
saj Shtegtimi i miteve: nga religjioni e folklori, në
letërsi, në kapitullin e dytë ka prekur disa anë të
gjëllimit të mitit, sidomos në letërsinë biblike, për
të cilën mund të thuhet se edhe në kulturën
shqiptare është e studiuar, sidomos nga kleriku
shqiptar. Mirëpo, autorja ka ndjekur një rrugë
interesante për të hetuar praninë e fenomenit të
ringjalljes në këtë letërsi, apo qoftë edhe në
paralargjet e saj, duke alternuar këto përfytyrime
varësisht nga cila kulturë është marrë, varësisht nga
cila periudhë kohore, si dhe varësisht nga cili nivel i
qytetërimit të akëcilës kulturë të popujve ku janë të
pranishme mitet e ringjalljes.
Studiuesja Ermira Ymeraj, duke sistemuar
njohuritë për mitin e ringjalljes në letërsinë biblike,
ka hetuar edhe atë anën ekskluzive të mitit të
ringjalljes në atë letërsi, sidomos në atë që quhet
letërsi ungjillore. Edhe në kulturën shqiptare kjo
letërsi ka bërë jetën e saj, që nga lashtësia e këndej,
por marrë në tërësi, kanë munguar studimet,
shqyrtimet dhe analizimet për çështje të caktuara të
saj, andaj kanë munguar studimet edhe për mitin e
ringjalljes në këtë lloj të letërsisë. Mirëpo,
natyrshëm dhe me njohuri të mjaftueshme, pastaj e
ka trajtuar këtë çështje në format laike të pranisë së
mitit, sidomos në kremtet popullore, për të cilat
studimet tonë thonë se nuk kanë ndonjë kufi të prerë
të përkatësisë fetare, gjë që dëshmon edhe për
lashtësinë e pranisë së tyre në kulturën shpirtërore
të popullit shqiptar. Duke qëmtuar me kujdes
praninë e mitit të ringjalljes në të gjitha kremtet, si
dhe llojet dhe format e zbatimit të tyre në aspektin
festiv të kremtimit, por edhe shkallëzimin e
ndryshimeve të tyre nga niveli i fillesës nëpër
periudha të tjera kohore, autorja ka dhënë të plotë
pasqyrën e pranisë së këtij miti edhe në këto forma
laike të ekzistencës së tij.

Miti i ringjalljes së madhe në letërsinë
shqipe
Rrafshet e hetimit të pranisë së mitit të
ringjalljes, duke filluar nga prania e tij në baladën
shqiptare e duke qëmtuar nëpër shenjat kryesore të
humanizmit evropian, dëshmon për durimin
hulumtues të studiueses, jo vetëm në qëmtimin e
këtyre fakteve, por edhe në krijimin e rrafsheve të
ngjashmërive, që mendoj, është ana më me vlerë e
studimit të saj. Prandaj, jo rastësisht, mund të
thuhet se kapitulli i tretë i studimit të autores Ermira
Ymeraj, mund të konsiderohet edhe si një vlerë me
vete në tërësinë e studimit të saj, por edhe si një
qasje e re për të hetuar praninë e letërsisë së madhe
shqiptare, sidomos në planin e përmasave të saj
evropiane, edhe me trajtimin e mitit të ringjalljes.
Rrafshet e ngjashmërive, autorja nuk i ka
kërkuar vetëm në hapësirat e kulturave evropiane,
që nga koha e humanizmit evropian, por edhe
brenda shtatit të letërsisë shqipe, pa marrë parasysh
pajtohemi apo nuk jemi dakord me përfundimet që
ka nxjerrë, por doemos jemi të një mendjeje me
qëmtimet që ka bërë, jo vetëm për ta hetuar pranin e
mitit të ringjalljes në vepra të ndryshme të letërsisë
sonë, por edhe mënyrat e ndryshme të
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zhdërvillimeve artistike të tyre në
akëcilën prej këtyre veprave. Këtë
kënaqësi leximi dhe studime ia
kanë afruar veprat e Kadaresë dhe
ajo e Kasem Trebeshinës, por edhe
qëmtimet që ka bërë edhe në vepra
e lloje të tjera letrare. Autorja,
pastaj është marrë edhe me çështjen
e pranisë së paratekstit, siç mendon
për tekstin e baladave dhe të tekstit,
siç i del për romanin, gjë që i ka
dhënë dorë të shqyrtojë nivele të
ndryshme të shkrimit dhe të
vlerave të tyre letrare dhe artistike.
Në jetën tonë kulturore
përherë kthehet cikli i
kreshnikëve
Autorja Ermira Ymeraj në
studimin e saj Shtegtimi i miteve:
nga religjioni e folklori, në letërsi,
mund të thuhet, ka pasur të
paracaktuara rrafshet e qëmtimit të
hulumtimit të saj shkencor e
kulturor. Mirëpo, kjo ka kërkuar
lexim të plotë të paraletërsisë dhe të
letërsisë, siç ka kërkuar edhe njohuri elementare
për mënyrat dhe anët e qasjeve që u janë bërë këtyre
dukurive edhe në kulturën tonë, edhe në kulturat e
popujve të tjerë, ku gjëllijnë këto mite.
Në kulturën tonë, sidomos në nivelin e
studimeve monografike, mund të thuhet se përherë
kthehet cikli i kreshnikëve, jo vetëm me vlerat e tij
madhore, por edhe me këndvështrimet e ndryshme,
qoftë në planin analitik, qoftë në punë të
sintetizimit të rezultateve të arritura. Por, studiuesja
ka gjetur ato shtresime, që ia ka përcaktuar edhe
tema e studimit të saj, por edhe kërshëria e saj
hulumtuese, që të shqyrtojë asket të ndryshme të
mitit të ringjalljes, sidomos në ciklin e kreshnikëve
tanë. Nuk është me rëndësi, a pajtohet lexuesi me
atë “vdekjen e përkohshme”, që autorja ka vënë te
krijime të ndryshme të këtij cikli, por mënyra si i
është qasur pranisë së këtij miti në këtë cikël, dhe
përfundimet që ka nxjerrë janë doemos interesante
dhe zgjojnë kureshtje.
Duke hulumtuar nëpër hullitë e kulturës sonë,
praninë dhe gjëllimin e mitit të ringjalljes, autores i
ka dalë në udhë edhe kërkesa, si kërshëri dhe si
rrafsh i ngjashmërive, që të qëmtojë praninë e këtij
miti edhe në kulturat e popujve të tjerë, sidomos të
ata që janë fqinj me shqiptarët dhe kulturën
shqiptare. Përngjasimet që ka hetuar, rrafshet e

ngjashmëri që ka prekur lënë për të kuptuar se
studiuesja e re, Ermira Ymeraj, e zotëron mirë
gjerësinë e këtyre çështje, sidomos në zbërthimin e
pranisë së mitit të ringjalljes të kulturat e këtyre
popujve.
Në studimin e saj, Ermira Ymeraj ka përfshirë
edhe një Antologji me këngë të ringjalljes, sa duket
për ta dëshmuar jo vetëm praninë e trajtimit teorik
të tyre, por edhe ekzistencën e tyre të mirëfilltë
artistike. Qoftë edhe me përfshirjen e kësaj
antologjie në studimin e saj, autorja, mund të
thuhet, ka përmbyllur kërkimin për këtë temë.
Mirëpo, ajo ka bërë përpjekje të rrumbullakojë
gjithë përvojën e saj krijuese, në planin e studimit të
çështjeve që ka marrë në spikamë, edhe për të
shpaluar gjerësinë e temës, edhe për të konkretizuar
disa nga pikëpamjet e saj lidhur me mitin e
ringjalljes. Nëse shihen me kujdes burimet e
informacionit, referencat që ka përdorur gjatë
trajtimit të materies në studimin e saj, literaturën e
shfrytëzuar, mund të thuhet se studiuesja e re ia ka
dalë me sukses të plotë shqyrtimit shkencor të një
problemi shumë të diskutueshëm në kulturën tonë
dhe në arritjet tona shkencore, siç është prania e
mitit të ringjalljes në folklor dhe në letërsi.
Prishtinë,
prill 2013.
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Kronikë
“DITËT E MJEDËS”
Në datëlindjen e poetit 20 nëntor 1866
Kukël 23 nëntor 2013.
Fjala përshëndetëse
Mysafirë të nderuar
Sot kremtojmë datëlindjen e poetit Mjeda.
Është kënaqësi e imja që takohemi në ketë qendër e
cila dita ditës është duke e ndryshuar pamjen e vete
për të mirë, në saj të donatorëve nga brenda dhe
jashtë vendit : Arqipeshkvit të Shkodrës Imzot
Angelo Massafra, kryetarit të komunës se Bushatit
Zef Hila, donatorit më të zellshëm Gjergj Leçezja,
si dhe shumë të tjerëve.
Kremtimi i sotëm me shtynë, të rikujtoi se
edicioni “Ditët e Mjedës”, ka startuar me 1 gusht
2011, fal angazhimit të vyer të Drejtorit të Qendrës
së Studimeve Albanologjike, prof.. Ardian
Marashit, ideatorit, prof. Stefan Çapaliku dhe
mjedologut të shquar Mentor Quku. Në vitet në

vazhdim , kemi kujtuar poetin në datëlindje, me 20
nëntor dhe vdekjen me 1 gusht.
Në rrafshin restaurues, ju kujtoj se punimet në
këtë Qendër, filluan në qershor 2010, duke
vazhduar deri me 1 gusht 2012, kur përuruam
restaurimin e Kishës, sistemimin e ambientit dhe
ngritjen e shtatores madhështore në ambientet të
jashtëm të kësaj Qendre, punuar falas nga skulptori
Sadik Spahiu.
Duhet theksuar se gjatë gjithë punimeve, patëm
ndihmën e çmuar të arkitektit Zef Çuni i cili ka
hartuar falas planin restaurues dhe duke i mbikëqyr
punimet deri në përfundimin e tyre. Ndihme të

vyer në ketë drejtim ka dhënë dhe drejtoria e
Monumenteve të Kulturës në Shkodër.
Qendra, në dhjetor të vitit 201, mori vlerën e
merituar duke u shpallur Monument Kulture, fal
përkushtimit të Ministrit të Kulturës të mëparshëm
Aldo Bumçi i cili vëni në lëvizje edhe punën e
tryezës se Mjedës, për ta tërhequr nga Muzeu i
Shkodrës për restaurim në Institutin Monumenteve
të Kulturës në Tiranë. Në këtë drejtim kujdes
treguar dhe ministri i pasardhës i Kulturës poeti,
Visar Zhiti.
Momenti i sotëm më emocionues, krahas 100
vjetorit të ndërtimit te Kishës, padyshim është
kthimi i tryezës 100 vjeçare tani e restauruar, në
ambiente ku poetit Mjeda kaloi 30 vite të jetesë se
tij klerikale dhe studimore. Kjo u arrit fal
dashamirësisë
Ministrisë të
Kulturës Mirela
Kumbaro dhe zv.
Ministrit Zef Çuni,
të cilët nga biseda e
parë me ta,
ngulmuan që kjo
pune duhet
përfunduar se më
parë. Ky qellim dhe
kjo dëshirë u arrit
duke u ekspozuar
pas 23 viteve
odiseje, tryeza e
poetit në ambientet
e saja, ku qe
ekspozuar nga viti
1963-1990.
Meqenëse jemi në pritje të fillimit të punimeve
në shtëpinë muze, ndërkohë tryeza, do qëndroj e
ekspozuar në ambientet e shkëlqyera të Komunës
se Bushat.
Punimet në shtëpinë muze të poeti janë
financim i Bashkësisë Evropiane, në
bashkëpunim më Komunën e Bushatit. Në ketë
drejtim, besoj se do kemi mbështetjen e madhe
edhe nga Ministria e Kulturës, Z. Mirela Kumbaro.
Dom Nikë Ukgjini
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NJË CEREMONI DINJITOZE NË KUKEL
Pas një odiseje njëqindvjeçare
rikthehet në identitet tryeza e poetit Ndre Mjeda
Kukel, 23 nëntor 2013.
Edicioni i katërt “Ditët të Mjedës”, mbajte në Kukel
(Bushat, Shkodër), ditën e shtunë, më 23 nëntor 2013,
ora 11.00.
Aktiviteti u organizua nën kujdesin e Qendrës së
Studimeve Albanologjike, Qendrës Muzeore “Ndre
Mjeda”, Komunës Bushat dhe Konsullit të Nderit të
Austrisë në Shkodër.
Kësaj radhe aktiviteti u zhvillua në përkujtim të 147vjetorit të lindjes së Ndre Mjedës dhe të vitit jubilar të
100-vjetorit të ngritjes së Kishës së Kuklit. Në ketë
aktivitet morën pjesë intelektualë të shquar në lamijë të
ndryshme të dijes dhe jetës shoqërore, Zef Hila kryetare i
Komunës se Bushatit, Zv. Ministri i Kulturës Zef Çuni, zv.
Ministri Kulturës se Kosovës, Gjergj Deda, Ambasadori i
OSB-es Florian Rauring,e tjerë.
Fjalën e hapjes e bëri moderatori, Merita Smaja, aktore e njohur e Teatrit “Migjeni”, si edhe e ekranit të
mediave. Mbas fjalës përshëndetëse, drejtorit të Qendrës Muzeore, Dom Nike Ukgjinit, program u hap me
recitime të poezive të Mjedës nga aktoret e Teatrit
“Migjeni”, Merita Smaja, Rita Gjeka etj. Më pas u dha një
portret-skicë të poetit, hartuar nga Ernest Koliqi dhe një
përshkrim të gazetarit të njohur austriak, Paul Siebertz, i
cili qe mik në shtëpinë e sapo përfunduar të Mjedës, në
qershor 1909. Me interes u ndoq koncerti i Korit
Polifonuik “Prenkë Jakova”, nën drejtimin e koncert
maestrot, Gjon Shllaku, i cili këndojë këngë të
kompozuara mbi tekstet e poezive të Ndre Mjedës. Më
pas Kantautorja nga Zagrebi, mbesa e poetit, Bernardina
Mjeda, këndojë “Trina”, “Nana Kosovare” dhe “O e bukura
More”. Ndërsa sopranoja e njohur nga Tirana Ledi
Paparisto, interpretojë “Lirija” të kompozuar nga Albert
Paparisto, me tekstin e sonetit të njohur të Mjedës, Ave
Maria e tjera. Poetja, Jozefina Traboni , lexoi poezinë
kushtuar poetit Mjeda, Fort i ndjem, Dom Ndre! Mbas
kësaj u nda çmimi vjetor letrar “Ndre Mjeda”, i cili këtë vit
i ju akordua studiuesit të mirënjohur nga Kosova, Isak Ahmetit, dhe diploma e mirënjohjes “Ndre Mjeda” për z.
Arta Nikolli. Në fund të aktivitetit u prezantua nga studiuesi Nexhmi Bushati, vëllimi i fundit i kolanës MJEDA, 9,
vepër e autorit Mentor Quku.
Aktiviteti do të përmbyllet me vizitat tek dy objektet
kryesore të lëna trashëgim nga Mjeda, Kisha e Kuklit,
shtëpia muze, Monument Kulture. Tryeza e famshme ka
tërhequr vëmendjen e dashamirësve të letërsisë dhe
kulturës shqiptare, sepse ka një histori njëqindvjeçare,
por që duke pasur kujdesin dhe nxitjen e famullitarit Dom
Nikë Ukgjini, për mesë dy vite me radhë, më në fund e pa
dritën dhe bëhet objekt muzeor i vizitueshëm pas 23
viteve odiseje. Objekti u restaurua në Institutin e
Monumenteve të Kulturës në Tirane, fal angazhimit
Ministres Kulturës , Mirela Kumbaro dhe zv, ministrit
Kulturës, Zef Çuni. Është kjo dhurata me e çmuar për
poetin Mjeda ne datëlindjen e tij me 20 nëntor, 1866.
Mentor Quku
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