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KRESHMET
KOHË KTHIMI NGA ZOTI

Kreshma, në latinisht, Quadragesima, është pjesë e 
liturgjike e vitit, me ç'rast të krishterët duke bërë pendesë behën 
gati për festën e Pashkëve. Kreshmet fillojnë me të Mërkurën e 
Përhime, kur meshtari përhin popullin, duke thënë, Kujto mirë 
or njeri i shkretë, hi je kenë dhe në hi do kthehesh,  e përfundojnë 
të Enjten e Madhe, kur fillon treditëshi i Javës së Madhe, si një 
përgatitje shpirtërore  intensive për Ngjalljen e Krishtit. Të 
krishterët gjatë kohës së Kreshmëve bëhen gati për Pashkë, 
duke bërë lutje, pendesa trupore dhe vepra bamirësije. Të rriturit 
që do pagëzohen në kohën e Kreshmëve bëjnë përgatitjet e 

fundit për t'u pagëzuar në natën e Pashkës.
Në kohen e Kreshmëve, besimtari është përmbajtur nga kënaqësitë trupor si: ushqimet e mishit, 

argëtimet, martesat, etj. duke i 
lerë hapësirë hireve të Zotit.

Në ceremonitë kishtare, 
përdore t  ng jyra  v jo l lcë , 
këndohen këngë hidhërimi, si: 
Jo mëkate me prap, Rrinte Zoja 
tu lotue, O bir deh kthehu o bir 
etj. dhe zhvillohet Udha e 
Kryqit. 

D i t a  e  l u l e v e  o s e  e 
p a l m a v e :  K j o  f e s t ë  n ë 
pë rmba j t e  ka  f i l l imin  e 
vuajtjeve të Jezu Krishtit me 
hyrjen tij madhështore në 
Jerusalem. Simboli i festes 
janë, gemat e palmave, ullini, 
por janë përdorur dhe gema të 

tjerë. Pas bekimi në Kishë, gemat janë vendosur nëpër shtëpi e 
stalla bagëtish dhe pas një kohe janë djegur dhe hini është ruajtur 
për tu përhi të Mërkurën e Përhime. Lutja e bekimit të luleve 
figuron që në shek. VIII, kurse ndryshimet janë bërë në shek.. 
XX.

Ënjta e Madhe apo darka e mbramë e Jezusit: Mesha 
celebrohet paradite duke shuguruar vajrat e Shenjta për ndarjen e 
sakramentëve. Në orët e pasdite, mesha dhe larja e këmbeve të 12 
besimtarëve, simbol i 12 apostujve. 

 E Premtja e Madhe: Dita e mundimeve të Krishtit. Në këtë 
ditë edhe pse nuk celebrohet Meshë, në qendër të vëmendjes 
liturgjike është, fjala e Zotit dhe Eukaristia. Në Kisha 
organizohet Udha e Kryqit në forma të ndryshme. 

E Shtuna e Madhe: Ketë ditë akoma mbahet ditë zie. Po 

këtë ditë, behet bekimi i ushqimeve si fryte të para të 

prodhuara nga toka në këtë vit. E gjithë  përgatitja gjatë 

Kreshmëve dhe Javës së Madhe, kulmon më Meshën e 

Vigjiljes së Pashkëve e cila  sipas traditës se vjetër është 

kremtuar në orën 12 të ditës së Shtune apo herët në mëngjes në 

orën 5 të ditës se diel.
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VEPRAT E MËSHIRËS NË ECJEN JUBILARE 

Mesazhi i atit të shenjtë: Papa Françeskut për kreshmët 2016
("Më pëlqen mëshira e jo flia" Mt 9,13). 

1. Maria, ikona e një 
Kishe që ungjillëzon sepse 
është e ungjillëzuar

Në Bullën e shpalljes së 
Jubileut kam drejtuar ftesën që 
«Kreshmët e këtij viti jubilar të 
j e tohen  më fuq imish t  s i 
moment i fortë për të kremtuar 
dhe përjetuar mëshirën e Hyjit» 
(Misericordiae Vultus, 17). Me 
thirrjen për të dëgjuar Fjalën e 
Zotit dhe për nismën «24 orë 
për Zotin» kam dashur të 
nënvizoj parësinë e dëgjimit të 
F j a l ë s ,  veçanë r i sh t  a s a j 
profet ike.  Në të  vër te të , 
mëshira e Hyjit është një 
shpallje botës: por çdo i 
krishterë është i thirrur ta bëjë personalisht 
përvojën e kësaj shpalljeje. Pikërisht për këtë arsye 
në kohën e Kreshmëve do të dërgoj Misionarët e 
Mëshirës që të jenë për të gjithë një shenjë konkrete 
e afërsisë dhe e faljes së Hyjit.

Sepse ka pranuar Lajmin e Mirë që i është 
drejtuar prej kryeengjëllit Gabriel, Maria, në 
Magnificat, i këndon në mënyrë profetike mëshirës 
me të cilën Hyji e ka parazgjedhur. Virgjëra e 
Nazaretit, e fejuara e Jozefit, bëhet kështu ikona e 
përsosur e Kishës që ungjillëzon sepse ka qenë 
ungjillëzuar dhe ungjillëzohet vazhdimisht prej 
Shpirtit Shenjt, që e ka fekonduar kraharorin e saj 
virgjëror. Në traditën profetike, mëshira, në të 
vërtetë, ka lidhje të ngushta, edhe në nivelin 
etimologjik, pikërisht me kraharorin amënor 
(rahamim) si dhe me një mirësi bujare, besnike e të 
dhimbshme (hesed),  që ushtrohet brenda 
marrëdhënieve bashkëshortore e familjare.

2. Besëlidhja e Hyjit me njerëzit: një histori 
mëshire

Misteri i mëshirës hyjnore zbulohet gjatë 
historisë së besëlidhjes mes Hyjit dhe popullit të tij 
Izraelit. Në të vërtetë, Hyji dëftohet gjithmonë i 
pasur me mëshirë, i gatshëm në çdo rrethanë që t'i 
rezervojë popullit të vet një dashuri dhe një 
dhembshuri të madhe, sidomos në momentet më 
dramatike kur pabesnikëria e këput lidhjen e Paktit 
dhe besëlidhja kërkon që të ratifikohet në mënyrë 

më të qëndrueshme në drejtësinë dhe në të vërtetën. 
Këtu jemi përballë një drame të vërtetë dashurie, në 
të cilën Hyji luan rolin e atit dhe të burrit të 
tradhtuar, ndërsa Izraeli luan atë të birit/bijës dhe të 
nuses së pabesë. Janë pikërisht figurat familjare – 
sikurse në rastin e Ozesë (krh. Oz 1-2) – ato që 
shprehin se deri në çfarë pike Hyji dëshiron të lidhet 
me popullin e vet.

Kjo dramë dashurie e arrin kulmin e vet në Birin 
e bërë njeri. Në Të Hyji derdh mëshirën e vet të 
pakufishme deri në atë pikë sa ta bëjë «Mëshirë të 
mishëruar» (Misericordiae Vultus, 8). Si njeri, 
Jezusi i Nazaretit është në të vërtetë bir i Izraelit me 
të gjitha efektet. Dhe është i tillë deri në atë pikë sa 
të mishërojë atë dëgjim të përsosur të Hyjit që i 
kërkohet çdo hebreu prej Shemà-së, që është ende 
edhe sot zemra e besëlidhjes së Hyjit me Izraelin: 
«Dëgjo, Izrael! Zoti, Hyji ynë, është një Zot i 
vetëm! Duaje Zotin, Hyjin tënd, me gjithë zemrën 
tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë fuqinë 
tënde!» (Lp 6,4-5). Biri i Hyjit është dhëndri që bën 
gjithçka është e mundur për të fituar dashurinë e 
Nuses së vet, me të cilën e lidh dashuria e vet e 
pakushtëzuar që bëhet e dukshme në dasmën e 
amshuar me të.

Kjo është zemra rrahëse e kerygma-s apostolike, 
në të cilën mëshira hyjnore ka një vend qendror dhe 
themelor. Ajo është «bukuria e dashurisë 
shpëtimtare të Hyjit të dëftuar në Jezu Krishtin e 
vdekur dhe të ringjallur» (Nxit. Ap. Evangelii 
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gaudium, 36), ajo shpallje e parë që «duhet 
gjithmonë të kthehemi e ta dëgjojmë në mënyra të 
ndryshme dhe që duhet gjithmonë të kthehemi e ta 
shpallim gjatë katekezës» (ibid., 164). Pra, mëshira 
«shpreh sjelljen e Hyjit ndaj mëkatarit, duke i 
dhënë një mundësi të mëtejshme për t'u ndrequr, për 
t'u kthyer dhe për të besuar» (Misericordiae, Vultus, 
21), duke rilidhur kështu marrëdhënien me Të. Dhe 
në Jezusin e kryqëzuar Hyji arrin deri në atë pikë sa 
të dojë ta arrijë mëkatarin në largësinë e tij më të 
skajshme, pikërisht atje ku ai ka humbur dhe është 
larguar prej Tij. Dhe këtë e bën me shpresën që 
kështu më në fund të mund ta zbusë zemrën e 
ngurtësuar të Nuses së vet.

3. Veprat e mëshirës

Mëshira e Hyjit e shndërron zemrën e njeriut 
dhe e bën atë të përjetojë një dashuri besnike, dhe 
kështu e bën edhe të aftë për mëshirë. Është një 
mrekulli gjithmonë e re që mëshira hyjnore të mund 
të rrezatohet në jetën e secilit prej nesh, duke na 

motivuar për dashurinë ndaj të afërmit dhe duke 
animuar ato që tradita e Kishës i quan veprat e 
mëshirshme të trupit dhe të shpirtit. Ato na kujtojnë 
se feja jonë kthehet në akte konkrete dhe të 
përditshme, të destinuara ta ndihmojnë të afërmin 
tonë në trup e në shpirt dhe sipas të cilave do të 
gjykohemi: ta ushqejmë, ta vizitojmë, ta 
ngushëllojmë, ta edukojmë. Prandaj kam uruar «që 
populli i krishterë të reflektojë gjatë Jubileut mbi 
veprat e mëshirshme të trupit e të shpirtit. Do të jetë 
një mënyrë për ta rizgjuar ndërgjegjen tonë shpesh 
të kotur para dramës së varfërisë dhe për të hyrë 
gjithnjë e më shumë në zemrën e Ungjillit, ku të 
varfërit janë të privilegjuarit e mëshirës hyjnore» 
(ibid., 15). Në të vërtetë, në të varfërin trupi i 
Krishtit «bëhet përsëri i dukshëm si trup i 
martirizuar, i plagosur, i fshikulluar, i paushqyer, në 
arrati... për të qenë prej nesh i njohur, i prekur dhe i 
ndihmuar me kujdes» (ibid.). Mister i padëgjuar 
dhe shkandullues i zgjatjes në histori të vuajtjes së 
Qengjit të Pafajshëm, kaçubë e zjarrtë dashurie 
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falas para së cilës mundemi, sikurse Moisiu, vetëm 
të heqim sandalet (krh. Dal 3,5); edhe më shumë 
kur i varfëri është vëllai apo motra në Krishtin që 
vuajnë për shkak të fesë së tyre.

Para kësaj dashurie të fortë si vdekja (krh. Kk 
8,6), i varfëri më i mjerë zbulohet se është ai që nuk 
pranon ta njohë veten si të tillë. Beson se është i 
pasur, por në të vërtetë është më i varfëri ndër të 
varfër. Ai është i tillë sepse është skllav i mëkatit, që 
e nxit të përdorë pasurinë e pushtetin jo për t'i 
shërbyer Hyjit dhe të tjerëve, por për të mbytur në 
vetvete vetëdijen e thellë se edhe ai nuk është asgjë 
tjetër veçse një lypsar i varfër. Dhe sa më i madh të 
jetë pushteti e pasuria në dispozicion të tij, aq më i 
madh mund të bëhet ky verbim mashtrues. Ai arrin 
deri në atë pikë sa madje nuk dëshiron ta shohë 
Lazrin e varfër që lyp te dera e shtëpisë së tij (krh. 
Lk 16,20-21), i cili është figurë e Krishtit që në të 
varfërit lyp kthimin tonë. Lazri është mundësia e 
kthimit që Hyji na jep dhe që ndoshta nuk e shohim. 
Dhe ky verbim shoqërohet me një delir krenar 
gjithëpushtetësie, në të cilin jehon kërcënueshëm 
ajo fjalë djallëzore «do të jeni si Hyji» (Zan 3,5) që 
është rrënja e çdo mëkati. Ky delir mund të marrë 
edhe forma shoqërore e politike, siç kanë treguar 
totalitarizmat e shekullit XX, dhe siç tregojnë sot 
ideologj i të  e  mendimit  të  vetëm dhe të 
teknoshkencës, që pretendojnë ta bëjnë Hyjin të 
parëndësishëm e ta kthejnë njeriun në një masë për 
t'u instrumentalizuar. Dhe aktualisht mund ta 
tregojnë edhe strukturat e mëkatit të lidhura me një 
model zhvillimi të rremë të bazuar në idhujtarinë e 
parasë, që i bën shpërfillës ndaj fatit të të varfërve 
personat dhe shoqëritë më të pasura, që i mbyllin 
dyert e tyre, duke mos pranuar madje as t'i shohin.

Për të gjithë, Kreshmët e këtij Viti Jubilar janë 
pra një kohë e volitshme që të mundemi më në fund 
të dalim prej tjetërsimit tonë ekzistencial falë 
dëgjimit të Fjalës dhe veprave të mëshirshme. Nëse 
nëpërmjet veprave të mëshirshme të trupit prekim 
trupin e Krishtit në vëllezërit e motrat që kanë 
nevojë të ushqehen, të vishen, të përbujten, të 
vizitohen, ato të shpirtit – të këshillojmë, të 
mësojmë, të falim, të qortojmë, të lutemi – e prekin 
më drejtpërdrejt të qenit tonë mëkatarë. Prandaj 
veprat e mëshirshme të trupit dhe ato të shpirtit nuk 
duhet të ndahen kurrë. Në të vërtetë, pikërisht duke 
prekur në të mjerin trupin e Jezusit të kryqëzuar 
mëkatari mund të marrë si dhuratë vetëdijen se edhe 
vetë është një lypsar i shkretë. Nëpërmjet kësaj 
rruge edhe “krenarët”, “të fuqishmit” dhe “të 
pasurit” për të cilët flet Magnificat kanë mundësinë 

të kuptojnë se janë në mënyrë të pameritueshme të 
dashur prej të Kryqëzuarit, të vdekur e të ringjallur 
edhe për ta. Vetëm në këtë dashuri gjendet 
përgjigjja ndaj asaj etjeje për lumturi e për dashuri 
të pafundme që njeriu gënjen veten se mund ta 
shuajë nëpërmjet idhujve të dijes, të pushtetit dhe të 
pasjes. Por mbetet gjithmonë rreziku që, për shkak 
të një mbylljeje gjithnjë e më hermetike ndaj 
Krishtit, që në të varfërin vazhdon të trokasë në 
derën e zemrës së tyre, krenarët, të pasurit dhe të 
fuqishmit arrijnë të dënojnë veten dhe të bien në atë 
humnerë të amshuar vetmie që është ferri. Prandaj, 
ja përse jehojnë përsëri për ta, sikurse edhe për të 
gjithë ne, fjalët e Abrahamit: «Kanë Moisiun e 
profetët, le t'i dëgjojnë ata!» (Lk 16,29). Ky dëgjim 
veprues do të na përgatisë në mënyrën më të mirë 
për të festuar fitoren përfundimtare mbi mëkatin e 
mbi vdekjen të Dhëndrit tashmë të ringjallur, që 
dëshiron ta pastrojë të Fejuarën e vet, në pritje të 
ardhjes së tij.

Të mos e humbasim këtë kohë Kreshmës të 
volitshme për kthimin! Le ta kërkojmë këtë me 
ndërmjetësinë amënore të Virgjërës Mari, që e para, 
përballë madhështisë së mëshirës hyjnore të 
dhuruar asaj falas, ka njohur vogëlsinë e vet (krh. 
Lk 1,48), duke e njohur veten si shërbëtorja e 
përvuajtur e Zotit (krh. Lk 1,38).

Prej Vatikanit, 4 tetor 2015
Festa e Shën Françeskut të Asizit



7

Katekezë

FITO MBI INDIFERENCËN DHE ARRIJE PAQEN!
Mesazhi i Atit të shenjtë, Papa Françeko  për ditën botërore të paqes 2016

(Pjesa e parë)

Papa Françesku 
Hyji nuk është indiferent! Njerëzimi është i 

rëndësishëm për Hyjin, Hyji nuk e braktis atë! Në 
fillim të Vitit të Ri, do të doja t'i shoqëroja me këtë 
bindjen time të thellë urimet për bekime dhe paqe të 
bollshme, në shenjën e shpresës, për të ardhmen e 
çdo burri dhe të çdo gruaje, të çdo familjeje, populli 
dhe kombi në botë, si edhe të Krerëve të Shteteve e 
të Qeverive dhe të Përgjegjësve të besimeve fetare. 
Në fakt, nuk e humbim shpresën që viti 2016 të na 
shohë të gjithëve me ngulm dhe besim të angazhuar 
në nivele të ndryshme për të zbatuar drejtësinë dhe 
për të punuar për paqen. Po, kjo e fundit është 
dhuratë e Hyjit dhe vepër e njerëzve. Paqja është 
dhuratë e Hyjit, por u është besuar të gjithë burrave 
dhe grave, që janë thirrur ta realizojnë atë.

 Të ruash arsyet e shpresës
Luftrat dhe veprimet terroriste, me pasojat e tyre 

tragjike, sekuestrimi i personave, përndjekjet për 
motive etnike apo fetare, shpërdorimi i detyrës, 
kanë shënuar qysh prej fillimit deri në fund vitin e 
kaluar duke u shumëzuar dhimbshëm në shumë 
vende të botës, aq sa kanë marrë tiparet e asaj që 

mund të quhet “lufta e tretë botërore vende-vende”. 
Por disa ngjarje të viteve të kaluara dhe të vitit që 
sapo kaluam më ftojnë, në perspektivën e vitit të ri, 
të ripërtërij nxitjen që të mos e humb shpresën në 
aftësinë e njeriut, me hirin e Hyjit, që ta tejkalojë të 
keqen dhe që të mos bjerë në nënshtrim e në 
indiferencë. Ngjarjeve të cilave u referohem 
paraqesin aftësinë e njerëzimit për të punuar në 
solidaritet, përtej interesave individualistike, 
apatisë dhe indiferencës ndaj situatave kritike.

Mes këtyre do të doja të kujtoja përpjekjen e bërë 
për të favorizuar takimin e lidërve botërorë, në 
rrethin e COP-it 21, me qëllim që të kërkonin rrugë 
të reja për të trajtuar ndryshimet klimaterike dhe për 
të ruajtur Tokën, shtëpinë tonë të përbashkët. Dhe 
për këtë po kujtoj dy ngjarje të mëparshme në nivel 
global: Samiti i Adis Abebës për të mbledhur fonde 
për zhvillimin që ia vlen të mbrohet të botës; dhe 
zgjedhja, nga ana e Kombeve të Bashkuara, e 
kalendarit 2030 për Zhvillimin që ia vlen të 
mbrohet, me qëllim sigurimin e një ekzistence më 
të denjë për të gjithë, sidomos të popullatave të 
varfra të planetit, brenda këtij viti.

Viti 2015 ka qenë një vit i veçantë për Kishën, 
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edhe sepse ka shënuar 50-vjetorin e botimit të dy 
dokumenteve të Koncilit II të Vatikanit, që shprehin 
në mënyrë shumë të qartë ndjenjën e solidaritetit të 
Kishës me botën. Papa Gjoni XXIII, në fillim të 
Koncilit, deshi t'i hapte krejt dritaret e Kishës me 
qëllim që mes saj dhe botës të kishte një komunikim 
më të hapur. Dy dokumentet, Nostra ætate e 
Gaudium et spes, janë shprehje emblematike të 
marrëdhënies së re të dialogut, të solidaritetit dhe të 
shoqërimit që Kisha donte të fuste brenda 
njerëzimit. Në Deklaratën Nostra ætate Kisha është 
thirrur t'i hapet dialogut me besimet fetare jo të 
krishtera. Me Kushtetutën baritore Gaudium et 
spes, prej momentit që «gëzimet dhe shpresat, 
trishtimet dhe ankthet e njerëzve të sotëm, sidomos 
të të varfërve dhe të të gjithë atyre që vuajnë, janë 
edhe gëzimet dhe shpresat, trishtimet dhe ankthet e 
nxënësve të Krishtit»Kisha dëshironte vendosjen e 

 

një dialogu me familjen njerëzore rreth problemeve 
të botës, si shenjë solidariteti dhe afekti të 
respektshë.

Po në këtë perspektivë, me Jubileun e Mëshirës 
dua ta ftoj Kishën që të lutet dhe të punojë, me 
qëllim që çdo i krishterë të ketë një zemër të butë 
dhe të përvuajtje, të aftë të kumtojë dhe të dëshmojë 
mëshirën, «të falë dhe të dhurojë», t'u hapet «të 
gjithë atyre që jetojnë në periferitë më të largëta 
ekzistenciale, që shpesh bota moderne krijon në 
mënyrë dramatike», pa rënë «në indiferencën që na 
poshtëron, në zakonshmërinë që na paralizon 
shpirtin dhe që na pengon të zbulojmë risinë, në 
cinizmin që shkatërron» .

. 

Ka shumë arsye për të besuar në aftësinë e 
njerëzimit për të vepruar së bashku në solidaritet, në 
njohjen e ndërlidhjes dhe të ndërvarësisë së tyre, 
duke pasur për zemër pjesëtarët më të brishtë dhe 
ruajtjen e të mirës së përbashkët. Ky qëndrim 
bashkëpërgjegjësie solidare është në rrënjë të 
thirrjes themelore për vëllazëri dhe jetë të 
përbashkët. 

Dinjiteti dhe marrëdhëniet ndërpersonale na 
bëjnë qenie njerëzore, të dashur prej Hyjit në 
shëmbëlltyrë dhe në përngjasim të tij. Si krijesa të 
pajisura me dinjitet të patjetërsueshëm ne 
ekzistojmë në marrëdhënie me vëllezërit dhe 
motrat tona, ndaj të cilëve kemi një përgjegjësi dhe 
me të cilët veprojmë në solidaritet. Jashtë kësaj 
marrëdhënieje, do të ishim më pak njerëzorë. Është 
pikërisht për këtë që indiferenca përbën një 
kërcënim për familjen njerëzore. Ndërsa vihemi në 
ecje drejt një viti të ri, do të doja t'i ftoja të gjithë që 
ta njohin këtë fakt, për të fituar mbi indiferencën 
dhe për të arritur paqen.

Disa forma indiference
E sigurt është që qëndrimi i indiferentit, i atij që 

mbyll zemrën për të mos marrë parasysh të tjerët, i 
atij që mbyll sytë për të mos parë atë që e rrethon 
apo që largohet për të mos e lënë veten të preket prej 
problemeve të të tjerëve, karakterizon një tipologji 
njerëzore mjaft të përhapur dhe të pranishme në çdo 
epokë të historisë. Megjithatë, në ditët tona ajo e ka 
tejkaluar shumë cakun individual për të marrë një 
përmasë globale dhe për të krijuar fenomenin e 
“globalizimit të indiferencës”.

Forma e parë e indiferencës në shoqërinë 
njerëzore është ajo ndaj Hyjit, prej të cilës buron 
edhe indiferenca ndaj të afërmit dhe ndaj krijimit. 
Kjo është njëra prej efekteve të rënda të një 
humanizmi të rremë dhe të materializmit praktik, të 
gërshetuar me një mendim relativistik dhe 
nikilistik. Njeriu mendon se është autori i vetes së 
vet, i jetës së vet dhe i shoqërisë; ai ndihet i 
vetëmjaftueshëm dhe synon jo vetëm ta 
zëvendësojë Hyjin, por edhe të bëjë krejt pa të; si 
rrjedhojë, mendon se nuk i detyrohet për asgjë 
askujt, me përjashtim të vetes së vet, dhe pretendon 
të ketë vetëm të drejta . Kundër këtij vetëkuptimi të 
gabuar të personit, Benedikti XVI kujton se as 
njeriu dhe as zhvillimi i tij nuk janë të aftë t'i japin 
vetes domethënien e tyre të fundit ; dhe përpara tij 
Pali VI kishte pohuar se «nuk ka një humanizëm të 
vërtetë nëse nuk është i hapur ndaj Absolutit, në 
pranimin e një thirrjeje, që jep idenë e vërtetë të 
jetës njerëzore». Indiferenca ndaj të afërmit merr 
fytyra të ndryshme. Ka prej atyre që janë të 
mirëinformuar, dëgjojnë radion, lexojnë gazetat 
apo marrin pjesë në programe televizive, por e 
bëjnë në mënyrë të vakët, gati si një zakon: këta 
persona i njohin krejt pak dramat që brengosin 
njerëzimin, por nuk ndihen të përfshirë, nuk ndiejnë 
dhembshuri. Ky është qëndrimi i atij që di, por e 
mban shikimin, mendimin dhe veprimin të drejtuar 
kah vetja e vet. Për fat të keq duhet të konstatojmë 
se shtimi i informacionit, tipik i kohës sonë, nuk do 
të thotë në vetvete shtim i vëmendjes ndaj 
problemeve, nëse nuk shoqërohet prej një hapjeje të 
ndërgjegjes në kuptimin solidar. Madje, ai mund të 
sjellë njëfarë ngopjeje që anestetizon dhe, në 
njëfarë mase, relativizon rëndesën e problemeve. 
«Disa thjeshtë mjaftohen duke fajësuar të varfrit 
dhe vendet e varfra për të këqijat e tyre, me 
përgjithësime të padrejta, dhe duke pretenduar që ta 
gjejnë zgjidhjen në një “edukim” që t'i qetësojë dhe 
t'i shndërrojë ata në qenie të zbutura dhe të 
padëmshme. Kjo bëhet edhe më acaruese nëse të 
përjashtuarit shohin se ky kancer shoqëror po rritet, 
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që është korrupsioni i rrënjosur thellë në shumë 
Vende – në qeveri, në sipërmarrje dhe në 
institucione – cilado qoftë ideologjia politike e 
qeveritarëve». Në raste të tjera, indiferenca shfaqet 
si mungesë vëmendjeje ndaj realitetit rrethues, 
sidomos atij që është më larg. Disa persona 
parapëlqejnë të mos kërkojnë, të mos informohen 
dhe e jetojnë mirëqenien e rehatinë e tyre të 
shurdhët ndaj britmës së dhimbjes që lëshon 
njerëzimi që vuan. Gati pa e kuptuar, jemi bërë të 
paaftë të provojmë dhembshuri për të tjerët, për 
dramat e tyre, nuk na intereson të kujdesemi për ta 
sikur ajo që u ndodh atyre është një përgjegjësi që 
nuk na përket neve «Kur ne jemi mirë dhe ndihemi 
rehat, me siguri i harrojmë të tjerët (gjë që Hyji Atë 
nuk e bën), nuk interesohemi për problemet e tyre, 
për vuajtjet e tyre dhe për padrejtësitë që pësojnë… 
Atëherë zemra jonë bie në indiferencë: ndërsa unë 
jam relativisht mirë dhe rehat, i harroj ata që nuk 
janë mirë».

Duke jetuar në një shtëpi të përbashkët, nuk 
mund të mos e pyesim veten për shëndetin e saj, siç 
jam përpjekur të bëj në Letrën enciklike “Laudato 
sì”. Ndotja e ujërave dhe e ajrit, shfrytëzimi pa 
kriter i pyjeve, shkatërrimi i mjedisit, shpesh janë 
fryt i indiferencës së njeriut ndaj të tjerëve, sepse 
gjithçka është e lidhur. Ashtu si edhe sjellja e njeriut 
me kafshët ndikon në marrëdhëniet e tij me të tjerë, 
për të mos folur për atë që ia lejon vetes të bëjë 

.tjetërkund atë që nuk guxon të bëjë në shtëpitë e vet
Në këto dhe në raste të tjera, indiferenca 

shkakton sidomos mbyllje e mosangazhim, dhe 
kështu ndihmon që të mos ketë paqe me Hyjin, me 
të afërmin dhe me krijimin.

Paqja e kërcënuar prej indiferencës së 
globalizuar

Indiferenca ndaj Hyjit tejkalon sferën intime dhe 
shpirtërore të çdo personi dhe vesh sferën publike e 
sociale. Siç pohonte Benedikti XVI, «ekziston një 
ndërlidhje intime mes lavdërimit të Hyjit dhe paqes 
së njerëzve në tokë. Në fakt, «pa një hapje 
transhendente, njeriu bie lehtësisht në relativizëm 
dhe pastaj e ka të vështirë të veprojë sipas drejtësisë 
dhe të angazhohet për paqen». Harrimi dhe mohimi 
i Hyjit, që e çojnë njeriun të mos njohë asnjë normë 
përtej vetes së vet dhe të marrë si normë vetëm 
veten e vet, kanë krijuar mizori dhe dhunë të 

.pamasë . 
Në nivel individual dhe bashkësio r indiferenca 

ndaj të afërmit, bijë e asaj ndaj Hyjit, merr aspektin 
e inercisë dhe të çangazhimit, që ushqejnë 
vazhdimin e situatave të padrejtësisë dhe të një 

çekuilibri të rëndë shoqëror, të cilat, nga ana e tyre, 
mund të çojnë në konflikte apo, në çdo rast, mund të 
krijojnë një klimë pakënaqësie që rrezikon të 
degjenerojë, herët apo vonë, në dhunë dhe pasiguri.

Në këtë kuptim indiferenca, dhe çangazhimi që 
pason, përbëjnë një mungesë të rëndë ndaj detyrës 
që çdo person ka për të kontribuar, në masën e 
aftësive të veta dhe të rolit që ka në shoqëri, për të 
mirën e përbashkët, në veçanti për paqen, që është 
njëra prej të mirave më të çmuara të njerëzimit.

Kur pastaj  vesh nivelin inst i tucional , 
indiferenca ndaj tjetrit, ndaj dinjitetit të tij, ndaj të 
drejtave themelore dhe lirisë së tij, e bashkuar me 
një kulturë që është e shënuar prej përfitimit dhe 
hedonizmit, favorizon dhe ndonjëherë justifikon 
veprime dhe politika që janë kërcënim për paqen. 
Ky qëndrim indiference mund të arrijë edhe të 
justifikojë disa politika ekonomike të dënueshme, 
paralajmëruese për padrejtësi, ndarje dhe dhunë, në 
parapamje të arritjes së mirëqenies së vet apo atë të 
vendit të vet. Jo rrallëherë, në fakt, projektet 
ekonomike dhe politike të njerëzve kanë si qëllim 
arritjen apo mbajtjen e pushtetit dhe të pasurive, 
edhe nëse kjo kërkon shkeljen e të drejtave dhe të 
nevojave themelore të të tjerëve. Kur popullatat 
shohin se po ua mohojnë të drejtat themelore, si 
ushqimin, ujin, ndihmën mjekësore apo punën, ata 
janë të tunduara që t'i marrin me forcë.

Po ashtu, indiferenca ndaj mjedisit natyror, duke 
favorizuar shpyllëzimin, ndotjen dhe katastrofat 
natyrore që çrrënjosin bashkësi të tëra prej mjedisit 
të tyre jetësor, duke i detyruar të jetojnë në kushte të 
paqëndrueshme dhe të pasigurta, krijon varfëri të 
reja, situata të reja padrejtësie prej rrjedhojave 
shpesh të zeza në terma sigurie dhe paqeje 
shoqërore. Sa luftra janë bërë dhe sa do të bëhen për 
shkak të mungesës së burimeve apo për t'iu 
përgjigjur kërkesës së pangopur për burime 
natyrore?
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Dom Lush Gjergji
Prishtinë

ATENAGORA I – PROFET I BASHKIMIT
(1886 – 1972)
(Pjesa e parë)

Nuk po të lutem vetëm për këta, por edhe për të gjithë ata, që, për shkak të fjalës së tyre, do të besojnë 
në mua: që të gjithë të jenë një. Sikurse ti, Atë, që je në mua dhe unë në ty, ashtu edhe ata të jenë në ne, 
që ta kuptojë bota se ti më dërgove!“ 
          (Gjn 17, 20 – 21)
                                                                                                                      
         „Ne mendojmë në atë ditë të madhe dhe të shenjtë kur ipeshkvijtë e Lindjes dhe Perëndimit do të 
koncelebrojnë në të njëjtin altar, kur do të ngritin kelkun e Eukaristisë së përbashkët. Ndoshta kjo kohë do 
të vij më vonë, por ja momenti, koha e dashurisë, është prezentë këtu dhe tani …“                                                    
               Atenagora I

Shekulli njëzet është plotë sfida të llojeve të 
ndryshme. Në prag të festës së dymijë vjetorit të 
krishterimit Gjon Pali II thoshte: “Dimensioni 
gjithëpërfshirës ekumenik, i  Jubileut të Shenjtë do 
të jetë i cekur në mënyrë të qartë me takimin mbarë 
krishterë”.

Për Kishën katolike, janë dy sfida kryesore  dhe 
shumë të rëndësishme, ndoshta edhe vendimtare për 
gjithë të krishterët, dialogu ekumenik me Kishat 
simotra të krishtera të ndara dhe dialogu ndërfetar 
me gjithë botën.

Profeti i madh i ekumenizmit, ishte patriku i 
Konstatinopojës Atenagora I, njeri i Zotit dhe 
Kishës, ai që pati guxim, fe, dashuri që t'i rrënonte 
prangat e mallkimit të ndërsjellët mes Kishës 
Katolike dhe asaj Ortodokse. Emri i tij i pagëzimit 
është Aristokle, kurse emri familjar Spyrou; ai u lind 
në Tsaraplanë, tani Vassilikon, me 25 mars 1886, në 
Greqinë e sotme, në zonën kufitare me Shqipërinë. 
Ishte kjo periudhë e mbretërisë Otomane, me 
përzierje të popujve, gjuhëve, kulturës, besimeve 
dhe traditave të ndryshme. Patriku Atenagora e 
kujton fëmijërinë e tij kështu: “Kur vinte nata të 
gjithë mblidheshim  rreth vatrës, të ulur në tokë, 
„këmbëkryq“ „alla turka”.

Babai i Aristokleut, Meteu, ishte mjeku i parë në 
fshat. Ja se si e përkujtonte atë Patriku Atenagora: 
“Babai im ishte mjeku i fshatit; mendoj se ishte mjek 
i mirë, iu jepte njerëzve shpresë. Gjithnjë udhëtonte 
me kalë, sepse e ftonin prej fshatit në fshat.”

Nëna e patrikut, ishte bijë e një zejtari – 
këpucëtari të njohur, i cili kishte disa punëtorë. 
Quhej Elena. Ishte e shkolluar, sepse kishte vijuar 
një shkollë private greke dhe aty kishte arritur edhe 
diplomën. “Ishte nga Konica” rrëfen Atenagora, 
“nga një mes i shqiptarëve që ishte më i rëndësishëm 

dhe me ndikim se sa Tsaraplana dhe më shumë 
përparimtarë…” 

Rrënjët e ekumenizmit në familje 
Aristokle Spyro, qysh në rrethin familjare, jetoi 

bashkimin e dashurisë në dallime dhe pluralizmin. 
Atenagora rrëfente kështu:”në Tsaraplanë të 
krishterët dhe myslimanët, jetonin në harmoni të 
madhe. I vetmi polic turk, ende e kujtoj mërin e tij, 
Ali Bey, nuk kishte fare punë. Asnjë përlarje, 
konflikti, procese gjyqësore. Fëmijët e krishterë dhe 
ata myslimanë, loznin gjithnjë së bashku. Gjatë 
pagëzimeve të fëmijëve, ishin të ftuar dhe të 
pranishëm edhe miqtë myslimanë, edhe ata na 
ftonin për rrethprerjen e fëmijëve të tyre. Ishte kjo 
jetesë biblike, ku të gjithë ne ndiheshim fëmijët e 
Abrahamit.“

Ndikim të madh dhe vendimtar në jetën dhe 
edukimin e Aristokleut të ri padyshim,  patën 
prindërit e tij: “babai im ishte fetar, por në mënyrë 
diskrete, ishte më tepër i mbyllur. S'fliste për fe. 
Mirëpo, para bukës bënte kryq dhe shkonte për çdo 
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të diell në kishë. Ndaj nesh ishte njeri i rreptë, por jo 
edhe zemërgur. Unë isha biri i parë, pastaj vëllai im 
i cili vdiq në vitin 1948, kurse e treta ishte motra e 
jonë…S'kam asnjë fotografi të nënës sime. Në atë 
kohë, nëpër fshatra s'kishte fotografi…E dimë nga 
dëshmitë e kohës që Helena ishte e bukur. E quanin 
'ylli i mbrëmjes'. Ishte e gjatë, e hollë, kishte pamje 
mbretëreshe… Edhe sot, në Vassilikon flitet si ajo 
ishte bamirëse… Nëna e jonë ndezi në ne fenë. Feja 
e saj ishte e flakët, tërheqëse. Në mbrëmje për të na 
vënë në gjumë, na këndonte me zë të ulët himne 
fetare. Ishte shumë e përshpirtshme.        

Kjo harmoni dhe lumturia e familjes u rrënua 
shumë me vdekjen e së ëmës sonë Helenë. Isha 13 
vjeçar. Nëna ime dhe unë gati njëkohësisht jemi 
sëmurë. Unë e humba edhe vetëdijen; për shumë 
ditë mbeta i tronditur. Kur erdha në veti, fitova 
vetëdijen, e kërkova kot nënën time. Babai im më 
shpjegoi se kishte shkuar te dajtë në Konicë…Nuk 
ishte e mundshme t'i mbajmë dy të sëmurë të rëndë 
në shtëpi, më tha. Pritsha që nëna ime të kthehej…' 
Një ditë, ndërsa isha në oborr, hyri një njeri dhe më 
pyeti: „A banon këtu Mateu Spyrou të cilit para disa 
kohe i ka vdekur gruaja?“ Kështu e kuptova se nëna 
ime kishte vdekur para tre muajve. Ishte 37 vjeçare. 
Kurrë nuk jam ngushëlluar. Më ka munguar dhe do 
të më mungojë gjithmonë.“

Patriku Atenagora është me prejardhje, gjuhë, 
kulturë, edukatë shqiptar. Dëshminë e drejtpërdrejt 
mbi këtë e shkroi atë Giuseppe Ferrari, italo-
shqiptar: “Me prejardhje jam nga një vend i vogël 
në veri të Epirit, në afërsi të kufirit shqiptar…Duke i 
hapur duart nga unë, me një buzëqeshje të gjatë, 
klithi në gjuhën shqipe 'Mirë se erdhe”! Edhe unë 
jam shqiptar si ti. Shqipëria ka qenë vazhdimisht në 
mes të Lindjes dhe Perëndimit. Në vende tjera kanë 
luftuar në mes veti, por në Shqipëri ortodoksët dhe 
katolikët kanë bashkëpunuar mirë. Ju, pra, mund t'i 
kuptoni më mirë problemet ekumenike. Ndoshta 
Provania hyjnore iu ka transferuar në Itali për 
ndonjë rol të dobishëm për planet e tija.”

Patriku Atenagora I, shpesh ceku prejardhjen e 
tij shqiptare, që edhe me këtë të tregonte se si erdhi 
deri tek përvoja ekumenike qysh në atmosferën 
familjare, nga një popull historikisht i vogël, i cili 
është i ndarë në dy fe, krishterimi,  që nga kohërat 
apostolike, dhe islam,  pas sundimit pesëqind vjeçar 
turk (1468 – 1912). Krishterimi, në popullin 
shqiptar, ndahet në dy Kisha: Katolike dhe 
Ortodokse.

Si njohës i mirë i historisë shqiptare, patriku 
Atenagora ndër të tjera ka thënë: “populli shqiptar 
është një ndër popujt që ka vuajtur më së shumti në 
Europë, ka vuajtur gjatë shumë shekujve, pasi 

m b ro j t i  n ë  m ë n y r ë  t ë  m re k u l l u e s h m e 
krishterimin…Unë jam shqiptar…Jam në shërbim 
të Kishës ortodokse, edhe më tepër, të Jezu 
Krishtit…Të jeni të bindur se sistemi ateisto-
komunist i Shqipërisë do të kalojë, mirëpo 
krishterimi do të mbes përgjithmonë.”

Thirrja
I riu Aristokle Spyrou mendon seriozisht për 

jetën, lutët, kërkon, jeton me fe, mirësi, me 
përshpirtrinë e nënës së tij të ndjerë Helenës. Në 
veçanti mendon mbi kuptimin e jetës, vuajtjes, 
vdekjes duke u nisur nga përvoja e tij. Përpos këtyre 
pyetjeve, i imponohet edhe pyetja e ardhmërisë së 
tij, përcaktimit dhe thirrjes jetësore. Lexonte 
shumë, lutej, kërkoi rrugën e vërtetë.

Në vitin 1908, papritmas vdiq edhe i babai 
Mateu, duke zbritur prej kalit. Aristokli ishte 22 
vjeçar, pra, në moshën më të mirë. Pas shumë 
meditimesh dhe uratash, kishte vendosur: do t'i 
kushtohem krejtësisht Zotit dhe Kishës së tij, si mug 
– xhakon. Studimet teologjike i vijoi në qendrën e 
rëndësishme kulturore dhe fetare në Halki. Në vitin 
1910 shugurohet xhakon, pas përfundimit të 
studimeve dhe përgatitjes së thellë shpirtërore. E 
zgjodhi edhe emrin e ri rregulltar - Atenagora.

Pas shugurimit për xhakon ishte në shërbim të 
Kishës dhe popullit së bashku me ipeshkvin Stefani 
në Manastir në Maqedoni që nga viti 1910. deri 
1919. Atëherë Manastiri ishte qendër e rëndësishme 
politike, ekonomike, fetare dhe kulturore. Përbërja 
e banorëve ishte kjo: 30. 000 turq (në masë të madhe 
shqiptarë të islamizuar), 15.000 grekë, 5.000 
bullgarë, 3. 000 serbë. Sipas kësaj shihet se 
Manastiri ishte një mozaik i vërtetë popujsh, 
religjionesh, gjuhësh e kulturash. Atenagora ishte 
apostull i vërtetë i gjithë atyre që vuanin, pa farë 
dallimi. U flijua për të mirën e përgjithshme dhe 
shpeshherë qe edhe në rrezik jete duke mbrojtur 
jetën dhe të drejtat e të tjerëve.

Në themele të kësaj përvoje dhe jete në mesin e 
popujve dhe feve të ndryshme më vonë do të thotë: 
“Në Manastir i njoha mirë sllavët. Kam vështruar 
edhe gjermanët dhe austriakët. Me francezë kam 
jetuar dy vite. Të gjithë popujt janë të mirë. Çdo 
njeri meriton nderimin dhe përbindjen. Kam parë 
vuajtjen e njerëzve. Të gjithë kanë nevojë për 
dashuri. Nëse janë të këqij, janë të tillë sepse nuk 
kanë takuar dashurinë e vërtetë, atë dashuri e cila 
nuk shpenzon shumë fjalë por rrezaton me dritën e 
jetës… Dashuria e Krishtit është më e fortë se Ferri. 
Në dashurinë e tij hasim guximin që të duam njerëzit 
dhe  me  kë të  zbu lo jmë  se  t ë  t j e rë t  janë 
domosdoshmërish të nevojshëm për të pasur 



12

Studim

mundësi të qëndrojmë dhe të jemi të krishterë…”
Prej vitit 1912 e deri në vitin 1919 Manastiri 

ishte bërë epiqendër e luftimeve të ashpra. 
Atenagora, që ishte së bashku me metropolitan 
Krizostemi, u mundua me mish e shpirt për të mirë 
të të gjithëve.

         Atë i të gjithëve

Në vitin 1909 u deshtë ta braktiste Manastirin 
dhe të kalonte në Malin Atos ( në Greqi), ku atëherë 
kishte 7. 000 murgj. Mirëpo, pas gjashtë muaj 
paqeje, qetësie, urate me një rreth rregulltarësh nga 
shumë vende të botës ortodokse, Atenagora duhet të 
largohet prej Atosi, për një mision të ri: emërohet 
sekretar i Sinodit të Shenjtë të Athinës, që ishte 
pozitë me rëndësi dhe ndikim të madh për jetën dhe 
veprimtarinë e Kishës Ortodokse. Edhe në këtë 
detyrë të lartë, me shumë përgjegjësi dhe vështirësi, 
ai punoi për çështjen ekumenike. Edhe në këtë 
detyrë u tregua i përgatitur dhe i aftë për punë, i 
hapur dhe komunikativ me të gjithë, i përkushtuar 
jetës së përshpirtshme fetare me të gjitha forcat e tij. 
Në moshë 37 vjeçare emërohet ipeshkëv dhe 
metropolit i Korfus-it dhe Paksosit (1923 -1930).

Në Korfus ishte gjendja tejet kaotike. Mijëra 
mërgimtarë hebrenj kërkonin strehim nëpër shkolla 
dhe nëpër kisha. Me pasuri të kishës dhe me ndihmë 
të bamirësisë së besimtarëve, nisi ndërtimin e shpejt 
të banesave. Në rezidencën e vet hapi, një qendër 
shëndetësore falas dhe një shërbim për strehimin e 
tyre. Gjeti vend dhe zgjeroi shkollat për fëmijët e të 
ikurve. Me kënaqësi dhe shpesh i vizitoi të varfëritë 

dhe të sëmurët, njerëzit e 
braktisur. Një herë me ironi 
tha: „ Kush vdes nga uria s'ka 
nevojë agjërim!“ Përmes 
dashurisë dhe kujdesit shumë 
shpejt u bë babai i të gjithëve, i 
respektuar dhe dashur nga 
populli pa farë përjashtimi. 
Në shërbimin e përditshëm të 
Hyjit, Kishës, popullit, të 
g j i t h ë v e  i u  d h a  f o r c ë , 
f r y m ë z i m ,  p o r  e d h e 
kënaqës inë  e  j e tës  dhe 
përkushtimit të krishterë.

Mirëpo, Zoti e “sprovon” 
edhe një herë, ia rrënon 
sigurinë në vazhdimësi,  e 
shqetëson dhe sfidon. E pret 
edhe një befasi, ndërrimi, 
ndryshimi. Amerika ka nevojë 
për një bari dhe atë shpirtëror, 
sepse atje ka shumë ortodoksë 

nga gjitha pjesët e botës, të gjithë në kërkim të fatit 
dhe kushteve më të mira jetësore.

Argjipeshkëv në Amerikë

Sinodi emëroi Atenagoren argjipeshkëv në 
SHBA (1930) për besimtarët greko-ortodoksë. Atë 
që deri atëherë e  kishte përjetuar si „miniaturë“ në 
Vassilikon, Konicë, Janinë, Manastir, Korfus, tani 
do jetojë në kontinentin e ri: mozaik i dallimeve të 
ndryshme të të gjitha llojeve.

Gjatë 17 viteve të punës dhe shërbimit pastoral 
pati suksese të jashtëzakonshme në Amerikë në çdo 
lëmë. Ja vetëm disa të dhëna: organizoi një tërësi 
organike me afro 400 famulli (ortodokse), me afro 
10 ipeshkvij ndihmës, afro 500 meshtarë, dy shkolla 
teologjike, më se 300 shkolla për fëmijë dhe për 
nxënës grekë.

Amerika është multietnike, multifetare dhe 
pikërisht për këtë pyetja e dialogut ekumenik edhe 
për Atenagoren nuk ishte pyetje teoriko – 
spekulative, filozofiko– teologjike, por para së 
gjithash praktike, çështje e përditshme, e 
rëndësishme dhe jetësore që e përcolli gjatë tërë 
jetës. Ndarjet e brendshme të krishterëve, për të 
ishin një plagë e madhe në Trupin mistik të Krishtit 
– Kishave, kështu që punoi duke u munduar rreth 
dialogut, nderimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellët 
në përpjekje dhe guxim të kërkimit të bashkimit në 
dallime. 

Punoi po ashtu mjaft dhe suksesshëm edhe me 
pushtetet politike, në veçanti me kryetarin Franklin 
Roosweltin dhe Harry Trumanin.
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GATISHMERIA E PËRHERSHME PËR TA LUFTUAR E 
PËR TA MPOSHTUR INSTINKTIN E PUSHTETIT

(Pjesa e fundit)

2. Mposhtja e stereotipave

 Stereotipi është fjalë me burimin grek, që është e 
përbërë prej “stereo” + “typos- pamja, shenja, që 
nuk është asgjë tjetër përveç matrica, model, kallëpi 
në të cilën e derdhim metalin dhe krijojmë kopjet e 
ndonjë bustit, siç është edhe tipografia e shtypin. 
Në kuptimin psikologjik e ka edhe një tjetër 
vështrim, siç janë gjestet, sjellja e përditshme, 
monotonia, përditshmëria, banaliteti, kallëp, jeta në 
kornizat e ditës. Si bie fjala gjithherë i përsërisim të 
njëjtat fjalë, të njëjtat gjeste apo lëvizjet, gjithherë 
mendojmë një të njëjtën mënyrë, po ashtu edhe 
punojmë, e kemi të njëjtën pozitë, posaçërisht në 
jetën intime të bashkëshortëve, menjë fjalë 
gjithherë kur në të njëjtë mënyrë sjellkemi apo 
vishemi edhe kalon në monotonin e jetës së 
përditshme. Sot nuk do të flasim për këtë drejtim 
por do të mundohemi ta përshkruajmë stereotipin 
historik posaçërisht atë të femrës.

Ne do të përshkruajmë më tepër stereotipi i 
krijuar gjatë historisë posaçërisht ndaj gjinive në 
mes femrës dhe mashkullit. Shumë ndikon në 
formimin e identitetit jo vetëm gjiri familjar por 
edhe mjedisi dhe mendësia e rrethit, që kishin 
ndikim të madh në formimin e identitetit të femrës e 
të mashkullit.

Zakonisht historia e njeriut dhe mendësia e 
kohës është bazuar më tepër në pamjen biologjike e 
fiziket të dallimeve të gjinive se sa në njëhershëm 
apo unikatin e njeriut si individ apo person i 
papërsëritur, nga më vonë do të krijohet stereotipi i 
gjinive posaçërisht diskriminimi i gjinisë së femrës. 
Shenjat tipike dalluese nga sfera e biologjike apo 
fizike ishte ai model apo kallëpi për t'u krijuar 
stereotipi i gjinive siç e kemi edhe sot e kësaj ditës 
dallimet mes mashkullit dhe femrës, jo vetëm në 
sjellje por edhe në veshmbathje, profesion, në lojë, 
argëtim etj. Me një fjalë individin apo personin e 
njëhershme është devalvuar, është  zbe dukshëm, 
posaçërisht në dëm të gjinisë së femrës, që jo vetëm 
si i rrëmbehet liria por  edhe fatlumturi e krijimtaria 
krijuese, por në të kundërtën do të krijojnë 
ngarkesa, frustrime, paragjykime që edhe sot e 
kësaj ditë e ndjekin posaçërisht gjininë e femrës. 
Njeriu si krijesë e Hyji është unikët, dhe “adami” 
ose “njeriu” është i përbërë prej “mashkullit e prej 
femrës” pa marrë parasysh gjininë, çdo njeri bartë 

me vete, (adamin e even) dhe është e padrejtë 
pohimin se “adami” do ta nënshtroi “even” dhe 
“eva” do t'i nënshtrohet “adamit”: “dëshirimi yt do 
të shtyjë kah burri yt e ai do të sundojë mbi ty” (Zan 
3,16b). Porosia Biblike, e ka një tjetër domethënie:  
njeriu apo sfera e “adamit” që nuk është asgjë tjetër 
përveç racionalizmi, arsyeja e mendjes, që do t'i 
nënshtroi pjesën e “evës”, që nuk është asgjë tjetër 
përveç  emocionet ,  ins t inkt in ,  impuls in , 
shpërthimet e brendshme, por do të jetë i mallkuar 
“pluhuri i dheu” që nuk është asgjë tjetër, se njeriu 
gjithherë gjatë historisë do të vuajnë nga 
materializmi dhe rreziku i skllavërisë nga bota 
materialiste. Me tjera fjalë nuk ka çka të bëjë me 
individin e gjinisë tjetër që është njëhershëm, 
unikët, kuptohet me tipare dalluese biologjike apo 
fizike. Gjatë historisë krijohen dallimet nëpër 
pamjes biologjike dhe jo nga ato psikologjike. 
Kuptohet vetvetiu se anatomia e gruas dallohet 
dukshëm nga anatomia e mashkullit dhe nga ky 
dallim do të krijohen edhe dallimet si në sferën 
psikike ose psikologjike ashtu edhe në mendësinë 
jo vetëm të mjedisit por edhe vetë femrës!

Historia e njeriut është mjaft e ngarkuar 
posaçërisht sa i përket individi të gjinisë së femrës, 
ngarkesat e trashëguara nuk mposhten aq lehtë, 
kuptohet duhet kohë për vetëdijesimin e plotë jo 
vetëm mjedisit por edhe vetë femrës. Sepse gruaja 
apo femra gjithherë është trajtuar si qenie e 
pavlefshme, e dobët, e cila ra nën tundimin e 
gjarprit, por një pohim i tillë për t'u thirr në Bibël 
është mashtrim e asgjë tjetër! Një pamje e tillë jo 
vetëm se është e gabueshme por manipulohet me 
porosinë Biblike. Kishte me qenë po ashtu e 
gabueshme pohimet se femra është më tepër 
intuitave se sa në rrafshin e inteligjencës, që është 
më praktike se sa aftësitë teorike, është më tepër 
lakmuese se sulmuese, ka më tepër prirje për 
bashkëpunim se sa për punët profesionale dhe ashtu 
e mbyllin në shtëpi, që të kujdesohet për trashëgimi, 
vatër e edukimin e fëmijës. Jashtë shtëpie i jepet 
vetëm punët që i takojnë natyrës së saj, si bie fjala 
sekretare, edukatore, mësuese, infermiere etj. 
Mund të themi këtë mendësi e ka krijuar më tepër 
historia se dallimet e personit të brendshëm si 
individ. Në anë tjetër është edhe ndikimi i mjedisit 
apo i rrethit, që ndikon për ta krijuar apo formuar 
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mendësinë e femrës dhe të 
mashkullit, po ashtu rrethi 
ndikon edhe në sjelljen e 
njeriut, në veshmbathje, në 
folmen etj ,  me një f jalë 
mjedisit ndikon për ta krijuar 
individi  konceptin e identitetit 
qoftë asaj të femrës inferior 
qoftë atij i mashkullit superior.

Ia t'i shohim disa stereotipa 
karakteristike në mes gjinive 
dhe rolet e tyre në jetën e 
përditshme. Si fjala bie, sipas 
mendësisë së rrethit: femra i 
nënshtrohet burrit, sepse është 
emocionalisht lapile, e varur, e 
dashur, amësia etj. Bile nga 
mosha e njomë mjedisi apo 
rrethi ia ngulit apo ia sharton 
në mendjen ose në substancën 
e  s a j  m o d e l i n  e  g r u a s 
“magjetore dhe nënë”. Po 
ashtu rrethi apo mjedisi ndikon 
edhe për ta krijuar mendësinë e 
socializmin e saj si në strukturë 
ashtu edhe në identitet. Gjatë historisë femrës ia 
është imponuar ato shprehi apo veti që i shërbejnë 
shoqërisë posaçërisht mashkullit, me një fjalë 
femra është në shërbimin e shoqërisë posaçërisht të 
mashkullit. Një model i tillë kuptohet vetvetiu se 
sjellë edhe sjelljet stereotip si bie fjala, vajzat do të 
lozin me kukulla përderisa djemtë me automobila, 
nga vajzat kërkohet ta pranojnë mënyrën e sjelljes, 
lojës, moralit, veshjes etj. Me një fjalë asaj ia 
bllokojnë apo ia pengojnë të gjitha segmentet apo 
talente që do t'i zhvillonte, siç është udhëheqje, 
pavarësinë, punët që nuk i përkasin sipas mendësisë 
së rrethit femrës por vetëm  mashkullit. Por një 
mendësi e tillë gjatë historisë do ta krijojnë 
stereotipin e femrës dhe pamja dhe identiteti i saj, 
që as sot e kësaj dite nuk mund të zhveshin nga kjo 
pamje tragjiko komike.

Një mendësia e tillë posaçërisht mbi rolin femrës 
do të ndikojnë aq shumë dhe thellë sa nuk është e 
aftë të dalin nga rrethi magjik i bindjes, se ashtu 
duhet të jetë. Kjo e ka zanafillën që nga mosha e 
njomë e saj, duke e bindur se femra i përket 
dashuria, njomësie, ndjeshmëria, vartësi, amësia, 
amvisni etj. ashtu vajza e re e krijon identitetin si 
femër dhe nënë si diçka të natyrshme dhe e pranon 
rolin nënshtrues ose diskriminues që mishërohet 
dhe bëhet pjesë e pandashme e një stereotipit i 
femrës së sotme. Ky  mishërim thuajse është e 

ngulitur në substancën e saj, që shprehet nëpër mes 
së sjelljes, e cila sipas saja është e natyrshme dhe 
normale. Me një fjalë ajo miraton apo e përqafon 
pikëpamjet apo botëkuptimet e tilla filozofike të 
jetës që mund të thuhet autostereotipi që nuk është 
asgjë tjetër përveç ta pranosh diskriminimin për të 
q e n ë  n ë  s h ë r b i m i n  a p o  f u n k s i o n i m i n  
heterostereotipit që kërkon mjedisi apo shoqëria e 
gjer prej tyre. Me tjera fjalë gjendemi në rrethin 
magjik që nuk ka kthim, femrën e përjetojmë si të 
shkelur, të nënshtruar, të varur dhe të paaftë, e cila 
kyçet vetëm në veprimtarin që ia ka krijuar historia 
si ato punët që i takojnë vetëm femrës, si bie fjala, 
ajo e ka vendin vetëm në gjirin e familjes si amvise, 
kuzhiniere, shtëpiake, edukuese e fëmijës etj. Që 
nuk është asgjë tjetër përveç zgjedhja e detyrave 
dhe roleve sipas gjinive stereotip të cilën ia ka 
përcaktuar fati historik i saj. 

Nga këndvështrimi tjetër, është e mundshme, ato 
shprehi, sjellje, role disa shekullor që e kanë krye 
apo e kanë luajtur rolin e vet si femër, mendojnë që 
roli i tyre ishte ngushtë i lidhur me dhuratën e 
biologjike apo fizike së natyrës së tyre si femër. 
Ashtu ligjin e natyrës apo karakterin do ta ndërrojnë 
me diçka tjetër që është e kushtëzuar në kallëpin e 
historisë.

Për këtë është e rëndësishme që njeriu i sotëm 
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posaçërisht bashkëshortët të shkunden jo vetëm 
nga paragjykimet apo ngarkimet e të kaluarve por 
edhe nga stereotipi i njërës apo tjetrës palë dhe ta 
pranojnë veten si individ të njëhershëm, unik, që do 
t'i realizojnë jo ato veti apo talenti që ia imponon 
mjedisi por në të vërtetë ato dhunti apo talent që ia 
dhuron natyra. Se e para do të ishte njeriu i 
instrumentalizuar, i objektivizuar, ose mall 
konsumues për gjininë më të fortë; e dyta liria dhe 
barazia po ashtu vendosmëria e ndërsjellët e 
barabartë për ta realizuar dashurinë, fatlumturin e 
në gjirin martesor!

Kurthi i rutinës

Ngacmimi më i madh për një çift është rreziku 
ndaj rënies në rutinë e monotoni, gjë e cila çon në 
vdekjen dashurinë. Zgjidhja: Lëvrimi i artit të 
lajkatimit, përkëdhelisë; t'i tregosh tjetrit partnerit 
ose partneres se është ende ai që ti zgjedh, dëshiron 
e lakon jo vetëm seksualisht. Të dish të thuash: Ti je 
gjithmonë ai që do të zgjedh sot, ashtu si njëzet vjet 
më parë...

Shumë çifte këtë fakt e nënçmojnë apo fare nuk 
mendojnë në të, ose nuk mundohen për t'i ikur këtij 
kurthit rutinës.

Në fillimin e dashurisë partnerët apo dashnorët 
entuziazmohen njëri për tjetrin. Zakonisht 
shprehet: “Është njeri i mrekullueshëm edhe më 
kënaqë shoqëria e tij apo e saj. Kam nder që jam 
mik apo dashnori ose dashnorja e tij e mëmësi e pres 
kohen për t'u takuar!”

Pas disa viteve të martesës zakonisht i dëgjojmë 
këto pohime: “Ai ose ajo është i tmerrshëm, vrastar, 
i bezdisshëm, i mërzitshëm. Vetëm kam frik nga 
takim me të, sepse është i pagdhendur e fare nuk ka 
ndiejna apo kulturë të zemrës!”

Një pohim i tillë nuk është asgjë tjetër përveç 
fryti i monotonisë apo e rutinës së përditshme. 
Sepse çifti martesor ngopen njëri gjatë jetës së 
përbashkët që rikthehet në monotoni. Për këtë është 
mjaft me rëndësi ndryshimi jo vetëm në ushqim, në 
pije, në veshmbathje, në dalje si bie fjala në ajër të 
pastër por edhe në jetën intime të shtratit apo në 
marrëdhënie seksuale.

Jeta e përditshme mund të jetë fatale për shumë 
partnerë. Siç pohon Teodor Bovet-i: “Po qe se 
pyesim, se cila sëmundje është e rrezikshme që i 
kërcënohet familjes së sotme, sigurisht nuk është në 
rëndin e parë TBC , as alkooli, as neuroza apo 
depresioni, po ashtu jo as mos besnikëria ose 
thyerja e kurorës, por është rutina e monotonisë që e 
sjellë jeta e përditshme. Çifti martesor në këtë rast 

janë të ngopur por edhe të zbrazët e nuk kanë çka t'i 
thonë njëri tjetrit, po ashtu u mungon imagjinata as 
nuk dinë të flasim as me fëmijën e vet, të cilët 
qëndrojnë të heshtur pranë tryeze dhe pasi e kryejnë 
nevojën për të gren   e zhduken jashtë në oborrin e 
shtëpisë në mesin e shokëve. Po ashtu dalja e 
dielave jep një përshtypje, e një përcjelljes së 
vdekuri deri në varreza. Këto janë disa shenja e 
rutinës së përditshme.”

Ata nuk janë në konflikt, as nuk e kanë tradhtuar 
njëri tjetrin. Por janë të bezdisshëm njëri për tjetrin. 
Me një fjalë janë të ngopur njëri me tjetrin, ashtu 
edhe jeta e tyre është e ngopur, e zbrazët pa dashuri 
e pa imagjinatë, pa krijimtari, aty pikërisht ka 
vdekur dashuria. Po qe se pyetni gruan, e cila jeton e 
fatlume në pamjen e parë në bashkësinë martesore, 
se si i shkon puna, zakonisht ajo përgjigjet me një 
pamje të re: “Ah, mos më pyetni, asgjë nuk kam prej 
jetës.” Po qe se më tutje e pyetni, përgjigjet e saja 
nuk do t'i kuptoni sepse nuk di asgjë konkrete t'u 
thonë, përpos e përsërit: “Jeta është e zbrazët, 
monotone edhe pse kam punë për së tepërmit.” Nuk 
mund ta kuptoni derisa nuk e kuptoni se çka është 
ngopja apo rutina e jetës. Përderisa Tedor Boveti 
mundohet t'i gjurmojë disa shkaqe, të cilat janë aq të 
thjeshta e parëndësishme por nganjëherë behën 
monotonë, rutinore e ngopin njeriun që i sjellë 
vetëm bezdi e mërzi se asgjë tjetër.

Një rutinë e tillë menjëherë fillon pas “muajit të 
mjaltit” ose pas fëmijës së parë. Çdo njëri fillon për 
vete të veproi, te njëri më tepër e te tjetri më pak. 
Fillimi zakonisht zbulohet kur njëri prej partnerëve  
e ndjenjë, se “ai” është krejtësisht tjetër ose “ajo” 
krejtësisht ka ndërruar e nuk është ajo që ishte 
përpara martesës. Ata nuk mund të thonë se nuk e 
duan njëri tjetrin, por në situatë e bezdisshme të 
rutinës dashuria është bërë monotonë, ata janë të 
ngopur e nuk kanë se çfarë të kontribuojnë njeri 
tjetrit në sferën e dashurisë. Sepse mungon dashuria 
e vërtetë. Nuk është për t'u habitur se në këtë kohë të 
k r i zë s  s ë  ru t inës  apo  mono ton i së  j anë 
shkurorëzimet më të shpeshta. Bie fjala, gjykatësi e 
pyet gruan: “Burri a të donë?” ajo i përgjigjet pas 
një heshtjet, “Nuk e di!” Arsyet e kësaj monotonisë 
apo ngopjes nganjëherë i kanë rrënjët edhe më të 
thella e janë mjaft serioze. Ndoshta partneri e takon 
sekretaren edhe jashtë orarit të punës. Gruaja ka 
blerë më tepër se sa ka para në xhep. Baba e ka 
humbur vendin e punës. Gruaja nuk e duron nënën e 
burrit - vjehrrën. Djali nuk i shkon shkolla, vajza 
lexon librat pornografik që ia ka ndaluar nëna. Nga 
ndërgjegjja e  papastër   shpeshherë l ind 
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kokëfortësia, jo sinqeriteti, njeriut i mbyllet goja e 
nuk mund ta qesë në dritë fjalën, do të ishte i 
kënaqur po se nuk e pyetni, po se nuk ka nevojë për 
t'u përgjigj etj.

Tendosja, monotonia apo rutina dita-ditës rritet e 
bëhet e mërzitshme e mos të themi e bezdisshme e 
çdo palë mundohet në atë mënyrën e vet ta 
zgjedhin. Si bie fjala, gruaja, e cila nuk është e 
rregull as nuk është e pastër, ajo zakonisht i sulmon 
pa ndërpre  fëmijën apo burrin duke kthyer 
vëmendjen në pa rregulluesin e tyre. Baba që nuk 
është i sinqertë as ndaj gruas e as ndaj fëmijëve, ai 
zakonisht gjithherë kërkon pakusht sinqeritetin e 
tjerëve, ai e “urren gënjeshtrën” e i ndëshkon 
fëmijën edhe për gënjeshtrën më të vogël. Fëmija e 
akuzojnë nënën e babës se nuk dinë të edukojnë etj.

Për të dalë jashtë nga rrethi magjik i rutinës apo 
monotonisë është e nevojshme të dish të dëgjosh. 
Shumë herë, ai ose ajo, për zakon, rrinë dhe 
dëgjojnë sikur tashmë e dinë atë që do të thotë tjetri. 
Sepse beson që është gjithmonë ai që ka njohur, ose 
që mendon se ka njohur. Por, paaftësia për një 
dëgjim të vërtetë dhe reciprok, është një nga 
rreziqet më të mëdha për një çift. E largon, e 
shkatërron miqësinë. Bashkë me aftësinë për të 
dëgjuar tjetrin, duhet të ekzistojë edhe mundësia e 
aftësia që të dish të flasësh. Është e nevojshme të 

thuash, por jo shumë. Sinqeriteti i tepërt mund të 
prishë punë. Problemi është që të mos përdorësh 
tjetrin si një valvul shkarkimi, të mos i hedhësh mbi 
kurriz të gjitha problemet personale të pazgjidhura, 
vështirësitë në punë, melankolikë e së kaluarës. Ka, 
pra, keqkuptime, shqetësime, sugjestionet, të cilat 
është mirë që secili t'i mbajë për vete.

Kushti i dytë është ta rinovosh dëshirën e 
dashurisë. Ajo çka e mban të lidhur një çift është 
dëshira: dëshira për të qëndruar bashkë, dëshirë për 
mbështetje dhe dëshirë erotike. 

Marrëdhëniet seksuale nuk duhen konsideruar 
kurrë si një proces i arritur, i eksploruar. Sa më 
shumë kalon koha e bashke qëndrimit të një çifti, aq 
më shumë duhen perfeksionuar marrëdhëniet 
seksuale, duke përdorur fantazinë ose imagjinatën, 
lojën, forcën. Që të bësh dashuri gjithnjë me të 
njëjtin partner, do të thotë të gjesh gjithmonë 
burime të reja. Në qoftë se dëshira për tjetrin 
ekziston edhe pas disa vitesh, kjo ka vlerë të madhe 
për jetëgjatësinë e dashurisë. 

Duhet, në fakt, të mësohesh që të mbash një 
ngarkesë erotike vetëm me një partnerë, me të 
njëjtin. Kjo është një sfidë. E vështirë, por e 
ardhmja e erotizmit, e dashurisë së fisnikëruar e të 
ngritur sipas meje,  qëndron pikërisht te 
monogamia...
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Leonora Laçi 
Shkodër 

FRANO GJINI DHE DIKTATURA KOMUNISTE

Imzot Frano Gjini torturohet dhe pushkatohet vetëm sepse s'pranoje ndarjen e Kishës Katolike në 
Shqipëri nga Selia e Shenjtë

. . . Për merita të veçanta në favor të Shqipërisë me 11 qershor 1942, Guvernatori Mbretëror në 
Tiranë i akordon Urdhrin “Skanderbeg”.

Këtu fillon drama e Imzot Gjinit!
Imzot Frano Gjini ishte në radhën e atyre 

priftërinjve “rebelë” që nuk ju nënshtrua regjimit 
komunist, por qëndroi stoik dhe para togave të 
pushkatimit, përpos mos nënshtrimit përpara Enver 
Hoxhës duke mos pranuar ta bënte kishën vegël në 
dorë të pushtetit. Momentet kur Imzot Frano Gjini 
ra në sy të pushtetit dhe kishte dy zgjidhje ose duhej 
nënshtruar ose eliminuar me çdo kusht.

Imzot Gjini do jetë në qendër të vëmendjes së 
regjimit të sapo  instaluar në Shqipëri. Kjo 
vëmendje do të fillojë që në fund të 1945, ku:“ në 
zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945 Frano Gjni , Abati, 
mori guximin dhe i tha prerë komisionit të votimit 
në Orosh se unë nuk votoj për një pushtet që në 
strategjinë e tij, në plan të parë, ka zhdukjen e çdo 
feje... Jam klerik në shërbim të popullit dhe të fesë 
së krishterë, për të cilën nuk më dhimbset jeta, 
ashtu si dhe për Atdheun”- shkruan në gazetën  
“Koha Jonë” historiani Ndue Dedaj me 15 shtator 
1994.

Qëndrimi kundërshtues i Mons. Frano Gjinit u 
vu re dhe në rastin kur   Delegati Apostolik Leone 
Nigris që  ishte i detyruar të largohej nga Shqipëria 
(1945), i transferon funksionin e tij Imzot Gjinit si 
Zëvendës i Delegatit Apostolik.  Gjini do thirret në 
Tiranë nga Enver Hoxha dhe i kërkohet të 
ndërpresë kontaktet me Vatikanin dhe ndikimin e tij 
ta verë në shërbim të E.Hoxhës. Çfarë Gjini, e 
refuzon. Për këtë është shkruar në veprën e Markus 
Piters “Përballja e historisë së Kishës Katolike në 
Shqipëri 1919-1996”, dhe veprat e Pjetër Pepës 
kushtuar Klerit Katolik në dy vëllime  dhe “Dosjet 
e Diktaturës”.

Dëshmi e Padër Konrad Gjolaj për Frano Gjini: 
“Kur Nigris u largue prej këndej, ai u takue me 

Arqipeshkvin e Shkodrës, Imzot Gaspër Thaçin dhe 
sekretarin e tij, Dom Mark Hasin. Nigris, para se të 
shkonte, la porosi qe në kjoftë se nuk kthehet ma, 
kompetencat  t'i jepen Imzot Frano Gjinit, abatit të 
Mirditës, me cilësinë e zv\ Delegatit Apostolik të 
Vatikanit në Shqipni. Njeri i heshtun dhe modest. Nuk 
rrinte në krye të vendit, as kur i takonte. Ishte burr'i 
qetë, natyrë të cilën e pëlqejshin edhe mirditsit, mbasi 
kombinohej edhe me nji squetësi që kuptohej vetëm 
mbas njoftjes afër me të. I premë në fjalë dhe i ngadaltë, 

gja që e bante të domosdoshëm në kuvendin e krahinës.  
Ishte i provuem si antikomunist me prova trimnije. Kur 
mirditasit i kishin propozue me e përcjellë jashtë 
Atdheut, për mos me ra në dorë të komunisave, Imzot 
Gjini ishte përgjegjë: “Jo, se nuk kam si me e lanë 
popullin e Sh'Lleshdrit në dorë të komunistave”. Ai 
qëndroi këtu dhe kreu detyrën e ngarkueme deri ditën e 
fundit, ashtu si punoi me korrektësi gjithë jetën.  Ma 
vonë u provue edhe në trimni”. Kjo dëshmi është 
shkëputur tekstualisht nga vepra Pjetër Pepës 
“Tragjedia dhe lavdia e Klerit Katolik në Shqipëri”-Vol. 
II, 55, Tiranë, 2007.

Gazeta “Koha e Re” - Organ i Frontit Demokratik 
të Prefekturës së Shkodrës,  me 19 nëntor 1946, me 
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kryetitull: “Zbulime sensacionale në Kuvendin 
Françeskan”, ndër të tjera shkruan;  ” Pak ditë më parë 
në Kuvendin Françeskan dhe në Kishën e Fretërve u 
zbuluan disa sende me shumë randësi për skjarimin e 
popullit dhe për demaskimin e atyre që punojnë kundër 
popullit. Mu në mes të Kishës nën rasat dhe nën altarin, 
të fshehura me mjeshtëri reaksionari, gjetën dokumenta 
të Gjonmarkajve(....) Në dhomën e Kuvendit u gjetën 
dokumenta të kuislingëve me damkë si Pader Anton 
Harapi(...) Në dhomë të poshtme të Kuvendit në depon 
e ushqimeve dhe në stallën e derrave, të futura në mur, 
në dhe ase në tavan, u gjetën mitraloz, municion, bombe 
dore, pushkë e të tjera”.  

11 dhjetor 1946: Goditja e dytë e madhe 
“Zbulohen” armë në kishë-Sekuestrohet kuvendi 
Françeskan

Arrestohen e torturohen:
Imzot Frano Gjini
Imzot Nikollë Deda
Padër Mati Prennushi
Padër Ciprian Nikaj
Padër Pal Dodaj 
Dom Tomë Laca
Dom Ndoc Sahatçija
Padër Gjon Karma
Dom Nikollë Shelqeti
Padër Mëhill Miraj
Fra Zef Pllumi, etj(…)
E njëjta ftesë për shpëtim iu bë Imzot Frano Gjinit 

nga mirditorët e arratisur që e donin dhe e nderonin aq 
shumë, e mundësitë ishin fare të lehta. Por jo! “S'kam 
kujt t'ia la besimtarët e kishën e Shën Lleshdrit”, ishte 
përgjigja e vetme- shkruhet në vepren e Pjetër Pepës 
kushtuar Klerit.

Si u arrestua Frano Gjini?! Që nga ajo që quhet si 
Lëvizja e Postrribës, me 9 shtator 1946, u  arrestuan dhe 
një grup meshtarësh, pa marrë pjesë fare në këtë lëvizje, 
asnjëri  prej tyre. U arrestuan Frano Gjini, Imzot Gjergj 
Volaj, Imzot Nikollë Deda, Dom Tomë Lacaj. Letrat e 
arrestimit nuk kanë cilësime konkrete veç gjera të 
përgjithshme dhe të papërcaktuara saktë.

Prokuroria Publike e Prefekturës 
( Seksioni i Sigurimit)
Letër Ndalimi përmban: Neve Hys Zaja Prokuror 

Publik i Pref. të Shkodrës. Tue qënë se Monsinjor Frano 
Gjinaj biri i ... dhe i ..., vjeç 1886 nga... me mjeshtëri... 
me shenjat trupore të veçanta që pasojnë.... pandehet 
për deliktin e dobësimit të Mbrojtjes së kryer më ... dhe 
të parashikuar prej nën .... 

Urdhëron ndalimin e tij për  nji kohë të pa 
caktueme dhe mbylljen e tij në burgun e Shkodrës. Cdo 
fuqi e armatosun ngarkohet me ekzekutimin e këtij 
urdhëni.

Shkodër më 18, të muajit XI të vjetit 1946.

Prokurori Publik
Hys Zaja.

Ajo çfarë bie në sy në këtë fletë arresti e shkruar 
keqas, thuhet se motivi i arrestimit është për krimin 
“dobësimi i  Mbrojtjes”, çfarë nënkuptohet më këtë?! 

Ndërsa mesa duket nga dita e arrestimit deri ditën e 
akt –akuzës në fillim të vitit  1948, duket qartë se për dy 
vjet “është punuar” nga sigurimi për të përpiluar një 
dosje sa më bindëse për “krimet” e Mons. Gjinit dhe të 
tjerëve që u arrestuan më të. Me mjaft zell u përpiluan 
proces-verbale nga “prokuror”, “sigurims”, e njerëz të 
që s'hezituan të gënjejnë gjoja si dëshmitarë. Pse të 
gënjejnë? Kjo vihet re në deklaratën e Pjerin Kçirës pak 
muaj pas pushkatimit të Mons.Frano Gjinit, P.Mati 
Prenushit, e D.Nikollë Dedës. Ku punonjësi i Sigurimit 
Pjerin Kçira ndërron pllakë dhe nga anëtar partie bëhet 
armik i partisë dhe armik i popullit, duke treguar të 
vërtetën për armët në Kishën Françeskane, ku gjatë 
seancave gjyqësore do të pohoj i penduar për atë që e 
rendonte mbi supe, duke u shprehur para gjykatësit  me 
këto fjalë: “Mos mendo se bën me mua siç kemi bërë me 
klerikët katolikë duke ia futur armët në kishë e duke i 
detyruar përmes torturave çnjerëzore të pranojnë se 
janë të tyret... Për të mbuluar poshtërsitë tuaja e të 
E.Hoxhës ju doni të dënoni njerëzit e pafajshëm!” Kjo 
deklaratë e tij nxori në pah të vërtetën e armëve në kishë. 
Por ishte vonë sepse tashmë martirët e fesë s'gjendeshin 
më në dhomat e ftohta të burgut, por në parriz.

“Gjygji në Redaksinë e ”Hyllit të Dritës”. Në 
Dhetor e mueren edhe atë e un mbeta përseri vetëm. 
Burgu tash dukej se kishte pak të burgosun. Aty më zuni 
fillimi i 1948 me nji të ftohtë aq të madh sa edhe mijtë 
vijshin e më hyjshin nën batanije e, disa herë, më ka 
ndodhë me i gjetë në nadje të ngordhun në dyshek; 
përse un i kishem shtypë pa dashje, ndërsa ishem në 
gjumë. Me dt.13 Janar me prunë akt-akuzën. Kjo ishte e 
formulueme e njajta për 10 persona.

Imzot Frano Gjini
At Mari Prendushi-Provincial i françeskanëve
Imzot Nikollë Deda
Dom Tom Laca-sekretar i Arqipeshkvit
Dom Ndoc Sahatçija
At Mëhill Miraj
D.Nikollë Shelqeti
Dom. Mark Hasi
Fr. Zef Pllumi
Zef Haxhia

Akt-akuza përbahej prej 14 pikash, të cilat pak a 
shumë kishin këtë përmbajtje: 

Të gjithë këta janë klerikë të Kishës Katolike, 
qendër e obskurantizmit botnor gjatë gjithë historisë. 
Se i kanë shërbye skllavopronarve e të gjithë monarkve 
gjatë shekujve. Se kanë shkaktue shumë luftra fetare, 
Kryqëzatat anti islamike, por kanë përgatitë edhe Natën 
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e Shen Bartolomeut në Francë.  Se kanë pengue 
shkencën e përsekutue shkenctarët tue djegë për së 
gjalli Galileo Galilein e Xhordano Brunon.  Se kanë 
bashkpunue aktivisht me të gjithë perandoritë për 
shtypjen e popujve. Se kanë bashkpunue me 
Perandorinë Turke në dam të popullit shqiptar. Se kanë 
bashkëpunue me Perandorinë Austro –Hungareze dhe 
kanë përgatitë ardhjen e sajë. Se kanë përgatitë ardhjen 
e fashizmit. Se kanë bashkëpunue me mbretin Zog për 
shtypjen e popullit shqiptar. Se kanë përgatit 
okupacjonin Italian me 7 prill 1939 dhe atë të fashzimit 
gjerman. Se kanë luftue Lëvizje N.C. Se kanë dashtë me 
përmbysë Pushtetin Popullor, etj, etj.

(...) Mbas tri ditësh erdhën e më mueren. Në odën e 
Redaksisë të “Hyllit të Dritës” u zhvillua séance e parë 
gjygjsore. Erdh Trupi Gjykues Ushtarak, në mos u 
gabofsha, me këta persona: Mustafa Iljazi-kryetar, 
Anastasi dhe nji tjetër oficer dorëcung si antarë, Namik 
Xhemali- prokuror( ...)”- kujton At Zef Pllumi.

Një letër prej dy faqesh e shkruar me shkrim dore 
nga Frano Gjini dhe e nënshkruar nga ai, ku ja drejton 
Gjykatës së Naltë Ushtarake për ti ndryshuar vendimin 
duke pretenduar me argumente se është i pafajshëm, por 
e cila nuk u mor parasysh dhe pushkatohet disa muaj më 
vonë.

Drejtuar Gjygjit të Nalt Ushtarak
 Tiranë
Un i nenshkruemi Mons. Frano Gjini Regjent i 

Delegacionit Apostolik në Shqipni. Kam nderën të 
njoftoj atë P. T. Gjykatë të Naltë e ndiej për detyrë të 
shejtë të kundërshtoj vendimin e Gjygjit Ushtarak të 
Shkodrës dhanë me 8.I. 1948 me kenë se ky venim asht 
dhanë në fazë fakt-akuzes lshue prej Prokurorit 
Ushtarak të Zyres Ushtarake Shkodrës me 2.I. 1948, e 

cila si asht formolue nuk asht konform me të vërteten 
për sa i përket personit t'im:

Se nuk kam punue për ardhjen e fashizmit italian në 
Shqipni;

Se nuk kam kenë spiunë i imperializmit nazi 
–fashist;

 As kam punue për fashizimin e vendit;
4) Se nuk ia kam pranue kurr aderimin tem 

okupacionit italian me përjashtim të një telegrami 
dërgue mbas 22 ditesh nga okupacioni italian, bashkë 
me kolegët të tjerë te Episkopatit e cila telegram nuk ka 
tjetër kuptim veç të një formalitetit konvenience, të 
detyruem nga fataliteti historik të ngjarjeve të kohës të 
përgatituna prej tjerëve,. Pra kanë veprue të gjith 
përfaqsueesit e riteve e civile, ushtarake e fetare të 
vendit t'onë;

5)Se nuk kam shue ndjesit patriotike nacionale të 
popullit;

6)Se nuk kam vue kurrënji penges serioze për 
eliminimin e Levizjes së N.CL, , 

7)Se nuk kam ndihmue në asnjë menyrë Qeverit 
Kuislinge;

8)Se nuk kam ndimue kurrkenë për të pengue 
rezistencen e popullit kundra okupatorit ... as 
formacionin e bashibuzukve kundra N.Cl;

9)Se mbas çlirimit nuk kam organizue, marr pjesë a 
kryesue ndonji grup politik antipopullorë me qëllim për 
të përmys Pushtetitn me vjolencë as nuk kam ngarkue 
ndonjë personë klerik a civil për të më përfaqsue nën 
grupe të tilla nëse kanë ekzistue;

10) Se nuk kam drejtue kurr memorandume te 
karakterit imperialiste te huaj;

11)Se nuk kam pasë kurrnjë përpjekje as ilegal as 
me reakcionin e mrenshem e të jashtëm.

Prandaj në lidhje me sa ju thoni e ndiej për detyrë e 
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ndërgjegje kombëtare, shoqërore, profesionale të 
kërkoj në bazë të drejtesis .. asaj të ...Gjykatë rishikimin 
e gjyqit prishjen e vendimit të tij e njofjen e pafajsis 
sime.

Në saj të kërkeses sime ....nenshkruhem me 
nderime 

 Shkoder . 10. I.1948
 Frano M. Gjini    
Regjent i Delegacjonit Apostolik në Shqipni 

Torturat dhe ekzekutimi !
U lexue prej Kryetarit vendimi i formuluem gjatë e 

stërgjatë me ato provat bindse, që zakonisht bien të gjith 
xhelatët e botës:

Imzot Frano Gjini    me vdekje pushkatim
At Mati Prendushi me vdekje pushkatim
Imzot Nikollë Deda me vdekje pushkatim
Dom Tom Laca me burgim të përjetshëm
At Donat Kurti me burgim të përjetshëm
D.Ndoc Sahatçija me 15 vjet burg
At Mëhill Miraj me 10 vjet burg
Dom Mark Hasi me 7 vjet burg
Zef Haxhia me 5 vjet burg
Dom Nikoll Shelqeti me 3 vjet burg
Fr. Zef Pllumi me 3 vjet burg
D. Anton Muzaj me lirim kondicional.         

Ndërkohë që priste ekzekutimin, sipas dëshmive 
thuhet që:  (…)Koha e martirizimit të tij (Imzot Frano 
Gjinit) arriti shumë shpejt. Regjimi i ri e arrestoi Gjinin 
pas publikimit të letrës së tij, në të cilën denonconte 
fushatën shpifëse dhe persekutimin e Kishës Katolike. 
Policët që e merrnin në pyetje, ia lidhnin gojën dhe 
kokën me tela elektriku. Ato e torturonin me goditje 
elektrike, pastaj ia çanin e ia kriposnin trupin, madje i 

hidhnin edhe ashkla druri në thonjë duarve dhe të 
këmbëve. Më në fund, skuadra e ekzekutimit i dha fund 
jetës së ipeshkvit, në një pellg me baltë në parcelat e 
vreshtave të Bardhajt (afër Shkodrës). Ai u ekzekutua 
me 18 klerikë dhe laikë, mëngjesin e 8 marsit 1948.

 
Por kush ishte Frano Gjini?
I lindur me 20 shkurt 1886 në qytetin e Shkodrës, 

që herët shfaqi dëshirën  për ti hyrë rrugës për tu bërë 
prift. Në 1903 përfundon maturën në Kolegjin 
Saverian, ndërsa studimet e larta  për teologji i kryen në 
seminarin e Kongregacionit për përhapjen e fesë në 
Romë. Më 28 qershor 1908 shugurohet meshtar duke 
shërbyer si famullitar në Krujë, Vlorë e Durrës. Më 29 
qershor 1930 zgjidhet Ipeshkëv i Abacisë së Mirditës në 
Orosh, ku Abati kishte një rendësi të madhe për 
mirditorët, më 3 korrik 1930 emërohet ipeshkëv titullar 
i Semta. Me 28 tetor 1930 shugurohet ipeshkëv.  Për 
merita të veçanta në favor të Shqipërisë me 11 qershor 
1942, Guvernatori Mbretëror në Tiranë i akordon 
Urdhrin “Skanderbeg”. Kështu në mars 1948 
pushkatohet së bashku me klerikë të tjerë, të cilët ishin 
dënuar me akuzën e rreme për fshehjen e armëve në 
Kishën Françeskane. Më 14 nëntor 1993 atij iu akordua 
titulli (postmortum) “Martir i demokracisë” nga 
Presidentit i Shqipërisë i asaj kohe. Madje themeluesi i 
Kishës së Parë Katolike në SHBA, Mons. Zef Oroshi, 
dikur sekretar i Mons. Gjinit, në shenjë nderimi dhe 
respekti në hollin e kishës dhe në bibliotekën e tij 
mbante fotot e ipeshkvit Gjini- shkruhet në veprën e 
publicistit e studiuesit Tomë Mrijaj, “Një jetë e shkrirë 
për fe e atdhe –Mons. Zef Oroshi”. Gjini i cili ishte vet 
Doktor i Teologjisë i dha një rendësi të veçantë nxitjes 
dhe mbështejtes së shkencës si dhe dhënies së bursave 
kishtare për teologët e rinj shqiptar të talentuar. 
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NjË EMËR I RI NË “PANTEONIN E NËNDHESHËM”

Elena Mirakaj Luli dhe vargjet e jetës
(1914-2001)

Elena, më e vogla e fëmijëve, shkoi në shkollën e Murgeshave Stigmatine në qytetin e Shkodrës, 
ku kreu filloren e të mesmen, me përjashtim të një viti në të cilin ishte nxënëse e të famshmit institut 
“Nana Mbretneshë” në Tiranë.

N ë p ë r m j e t  k ë s a j  t u f e 
vjershash, që botohet me titullin 
“Fluturës”, lexuesit shqiptar, 
kryesisht atij të fushës së poezisë, i 
vjen një zë i ri. Nuk është një vajzë 
e re që provon të gjejë rrugën e jetës 
së saj në atë fushë të hershme e 
shumë të larmishme të artit 
njerëzor, që quhet poezi, e që 
përbën një nga pasuritë më të vyera 
të sferës shpirtërore të kujtesës 
njerëzore.

 Emri i saj na vjen nga një e 
kaluar, të cilën e kemi lënë mbrapa 
pa e njohur ende mirë. Është një e 
shkuar, e pasur në vlera e njerëz 
bartës të tyre, mbi të cilët një 
gjysëm shekulli i zi i historisë sonë 
hodhi një shtresë llave përvëluese, që pati si synim 
varrosjen dhe zhdukjen e tyre nga kujtesa historike. 
Sot ajo demokraci, edhe se e cunguar, që kemi 
ndërtuar në gati një të katërt shekulli, i jep mundësi 
të gjithë atyre që dëshirojnë të marrin rolin e 
“arkeologut”, të gërmojnë në atë të shkuar, të 
thyejnë e të heqin lavën mbytëse të kulturës së 
regjimit komunist, për të nxjerrë në dritë vlerat e 
mohuara të brezit të gjyshërve e të prindërve të tyre. 
Shpalosja e tyre, në të gjitha nuancat e mundëshme, 
është jo vetëm ringjallje morale e atyre njerëzve, 
një farë shpërblimi i vonë për jetët e veprat e tyre, 
por edhe një pasurim i vetë jetës kulturore të 
Kombit me objekte të reja.

 Këtij projekti fisnik i shërben edhe ky vëllim , i 
shkruar në kohë të ndryshme, fshehurazi nga Elena 
Luli që, në këtë vit, do të kishte mbushur një shekull 
nga dita e lindjes, 18 marsi 1914. Pak fjalë, për të 
dhënë profilin e saj të prejardhjes e të formimit, janë 
të dobishme për të kuptuar e shijuar dhe poezitë e 
saj. Lindi në Iballe të Pukës, në familjen e njohur të 
Mirakajve. Babai e la shpejt, pa lindur, e vajza u rrit 
nën kujdesin e nënës së saj, Cubës, për të cilën do të 
shkruajë një nga poezitë e saj më prekëse, mbasi 
ajo, njeriu më i dashur, vdiq në kampin e shfarosjes 
së Tepelenës e varri humbi nën efektin gërryes të 

ujrave të Vjosës. Vëllezërit më të mëdhenj, Kola, 
Pashuku e Pali u shquan në fusha të ndryshme : i 
pari në veprimtarinë politike, si ministër në qeveritë 
e kohës së pushtimit, i dyti në tregëti e i treti në 
mbarështimin e një shtëpie të madhe, që ishte pikë 
riferimi për gjithë krahinën.

 Elena, më e vogla e fëmijëve, shkoi në shkollën 
e Murgeshave Stigmatine në qytetin e Shkodrës, ku 
kreu filloren e të mesmen, me përjashtim të një viti 
në të cilin ishte nxënëse e të famshmit institut 
“Nana Mbretneshë” në Tiranë. Përfundoi studimet 
e mesme me rezultate shumë të mira. Ndër mësuesit 
e saj qe edhe Atë Ambroz Marlaskaj, një nga 
personalitetet më të shquara të klerit katolik 
shqiptar, me të cilin ruajti letërkëmbimin kur ai 
shkoi në Romë. I nënëshkruari, gjatë kërkimeve të 
tij në Arkivin e Ministrisë së Jashtëme italiane, në 
dosjet e Shqipërisë, ka gjetur tri letra të dërguara 
nga Lena Mirakaj e Gjelosh Luli, drejtuar Atë 
Ambroz Marlaskajt, atëherë profesor i Teologjisë 
në Universitetin Antonian të Vatikanit. Në fund të 
vëllimit do të shtohen fac-similet e këtyre letrave 
dhe përkthimi në gjuhën shqipe.

 Elena Mirakaj qe një nga katër mësueset e para 
femra të qytetit të Shkodrës. Në vitin 1936 ajo u 
fejua me Gjelosh Lulin, një pinjoll i familjes së 
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njohur atdhetare të Malësisë, asaj të prijësit 
legjendar Dedë Gjon Lulit. Gjeloshi ishte oficer i 
ushtrisë shqiptare me gradën e kapitenit të 
artilerisë, mbasi kishte studiuar në Modena e ishte 
diplomuar në Akademinë e famshme ushtarake të 
Torinos, në Itali. Në vitin 1937 mësuesja dhe oficeri 
krijojnë familjen e re që në pak vite shtohet me dy 
vajza, të cilat bëhen më vonë objekti kryesor i 
poezisë më të zgjedhur të vëllimit, që i jep atij edhe 
titullin. 

 
Orteqet e pamëshirshme të tragjedisë 

shqiptare të mbas 29 nëndorit 1944

Jeta familjare, fatkeqësisht, qe e shkurtër dhe 
mbi mësuesen malësore u përplasën orteqet e 
pamëshirshme të tragjedisë shqiptare të mbas 29 
nëndorit 1944. Bijë e nuse familjesh të shquara 
atdhetare, kundërshtare të komunizmit, do të 
përballojë me dhimbje e me kurajë të lartë vrasjet e 
burrit Gjelosh, të vëllait Pashuk, të nipit Ndoc në 
betejat me forcat e Sigurimit të Shtetit si martirë të 
lirisë së Vendit të tyre. Këta, ashtu si shumë të tjerë 
në mëdyshjen arratisje apo qëndresë, zgjodhën të 
dytën dhe nën drejtimin e heroit zamadh të 
Mirditës, Mark Gjomarkaj, qëndruan duke luftuar 
me armë disa vite në malet e Shqipërisë , për t'i 
sjellë asaj lirinë. Është një nga dukuritë më të 
lavdishme e më heroike të Kombit, që meriton 
piedistalin e vet, mbasi përbën një nga shfaqjet më 
madhore të vlerave shqiptare, qoftë si luftëtarë 
kundër diktaturës, qoftë si qëndrim i popullit që i 
mbajti e i ushqeu për shumë vite, në kthetrat e një 
shteti mizor, që ushtroi mbi atë popull të gjitha 
masat e dhunës, me shumë jetë njerëzish të 
asgjësuara e më tepër të gjymtuara.

 Elena Luli u internua më 1945 e u lirua mbas tre 
vjetësh, kur në mal ishte vrarë nga forcat e ndjekjes 
bashkëshorti i saj. E kthyer në Shkodër me dy vajzat 
e vogla, vazhdoi kalvarin e “armikut të klasës”, me 
punët e lodhëshme e të rëndomta, herë herë edhe pa 
to. Rriti vajzat, Klarën dhe Izabelën, i bëri të 
studjojnë, brënda kufijve të “luftës së klasave”, pa 
edhe familjet e tyre, me nipa e mbesa që u bënë 
ngushullimi i vetëm i jetës së saj që u shua në 
marsin e vitit 2001, në moshën e nderuar të 87 
vjetëve, pasi kishte kaluar dhjetëvjetëshin e fundit 
në Shqipërinë e ndryshimeve pas komuniste.

 
Vjershat  travajë e jetës

Me pak fjalë kjo ishte historia e jetës së poetes, 
vargjet e së cilës, për herë të parë, i jepen sot në dorë 
lexuesve. Ata vargje janë mishërim i ideve të 
autores e shprehje e përceptimeve të një bote ngjyrë 
hiri, në të cilën kishte pak ose aspak motive të 
gëzueshme.Vjershat e saj pasqyrojnë travajën e 
pjesës më të vështirë të jetës, të asaj të internimit, të 
burgut, të mungesave të përditëshme të një 
diktature që i përngjet “Një tallazi të zi – E n'gji t'vet 
don me përpi – Gjithshka n'tokë quhet mirsí” 
(Lutje).   Mungojnë në tufën e vjershave motivet e 
rinisë së gëzueshme, të dashurisë, të ëndrrave. Nuk 
dijmë në i ka lëvruar ndonjëherë por, në mungesë të 
tyre, mundohemi të gjejmë arsyen. Ndoshta jeta 
normale, me të gjithë mikrobotën e brëndshme, në 
kufijtë e së zakonshmes, nuk i jepte shtysën për t'i 
hedhur në letër ndjenjat e mendimet, ndoshta 
mjedisi patriarkal i shoqërisë shqiptare t'asaj kohe 
frenonte..., ndoshta ato vjersha janë shkruar, por 
nuk kanë arritur deri te ne, ndoshta...

 Pavarësisht nga këto hamëndje që mund të 
ngacmojnë  ku resh t inë  e 
lexuesit apo të kritikut, 22 
vjershat e shkurtëra e poemthat 
e  k ë s a j  t u f e  j a n ë  t ë 
mjaftueshme për të shpalosur 
personalitetin e autores dhe 
kompleksin mendim-ndjenjë-
përsiatje-kundërveprim, që 
përcakton përballimin e tij me 
shoqërinë në të cilën jeton. Ky 
ndodh në një Vend që nuk është 
më ai i viteve të vajzërisë, të 
studimeve e të rinisë, por ai që 
përshkruhet kështu në një poezi 
të saj : “E dijmë mirë se tokës 
amtare – I kanë zhgulë nder e i 
kanë mbjellë marre.” (“Kaçak 
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malit”). Metafora ka një fuqi 
b e f a s u e s e  d h e  ë s h t ë 
kundërveprimi i brendshëm i 
qytetares poete. Atdheu 
është kthyer nga një vend i 
n d e r i t ,  i  t r a d i t a v e ,  i 
respektimit të parimeve e 
normave fisnike morale e 
shoqërore, në një truall ku 
është mbjellur turpi, që 
njëjtësohet me koncepte si 
poshtërsia, pabesia, dhuna, 
padija, bimë që “po lshojnë 
rranjë, filiz tue qitë – kah 
plehnohen ditë për ditë – prej 
partisë që flet e pret” (Nuk 
kam fjalë). Zonja Luli i 
përket si formim brezit të 
dytë të Shqipërisë së pavarur, 
që ishte formuar me idenë e zhvillimit të vrullshëm 
në rrugën e qytetërimit e trysnonte fort në djegien e 
etapave. N'atë vrull një pjesë e tij u lajthit nga 
propaganda komuniste dhe u bë fole e ideve që 
sollën “socializmin shqiptar”, me të gjitha 
tragjeditë e tij kombëtare e njerëzore. Autorja e 
“Fluturës” nuk hynte n'atë rrjeshtim. Ajo ishte një 
lule bjeshke, e rritur dhe e edukuar në binomin e 
famshëm “Fe e Atdhe”, që do të thoshte dashuri për 
Vendin e lindjes, por edhe respektim të vlerave e 
parimeve morale e fetare. Për të hapja në 
përqafimin e vlerave të qytetërimit perëndimor, 
(“Rinisë”) duhej të shkonte në një hap me atë të 
ruajtjes së zakoneve të mira e të moralit shqiptar, 
por edhe në përvehtësimin dhe vënien në jetë të 
Dhjetë Urdhnimeve të Doktrinës së krishterë, që 
janë në bazën edhe të besimeve të tjera e që 
përbëjnë themelin e moralit njerëzor. Ky konceptim 
i botës, ky projektim i saj në vetëdijen rinore, 
përbënte bazën e fortë mbi të cilën u formua 
personaliteti i atij brezi që në Shqipëri dha prova 
t'admirueshme në përballimin me diktaturën, e cila 
nuk kurseu asgjë për t'a nxjerrë jashtë loje, madje 
edhe për t'a asgjësuar.

 Bota poetike e  znj. Elena Luli është e 
përmasave të mëdha dhe e përmbajtjes së 
larmishme. Në tufën e poezive trajtohen tema të 
ndryshme, që nga biseda imagjinare me fluturën, që 
arrin të hyjë në qelitë e burgut ku drobitet trupi e 
sfilitet shpirti i poetes, e dënuar me dhjetë vjet heqje 
lirie me padira absurde për “agjitacion e 
propagandë e bisedë arratisje”, sepse pohon një 
parim universal e të përjetshëm si ai i bashkëjetesës 
mes burrit e gruas, së cilës i le si porosi të 
përshëndesë vajzat e saj të vetmuara në një shtëpi të 

Shkodrës (“Fluturës”), deri tek radiografia e 
tejsaktë e një shoqërie, së cilës dhuna e regjimit i ka 
thithur gjithë lëngun jetësor, duke i vrarë çdo ditë 
vlerat e parimet (“Parulla-njeriu i ri”) e duke e 
kthyer në një kufomë që vazhdon të lëvizë vetëm 
për inerci.

 Diktatura, në të gjitha shfaqjet e saj të 
përbindëshme, mbetet objekti kryesor ku ngjyen 
penën poetja, jo vetëm si e tillë, por edhe si qytetare, 
si prind, si grua, si besimtare, si atdhetare, që 
lëngon në shpirt kur sheh se “Vendit tonë i hupi 
ndera – Si n'për jerm iku lavdia – T'liga punë bijtën 
te dera – Ulë për tokë, asht krejt madhështia” 
(“Shpresoj  agimin”) .  Në këtë  kompleks 
problemesh që gjejnë shprehje në pendën e Elena 
Lulit e që janë pjesë të ndryshme të të njëjtit 
mozaik, i cili është Shqipëria komuniste, ndjenjat 
zotëruese janë dhimbja dhe revolta e brëndëshme. 
Këto herë herë arrijnë maja dëshpërimi, deri në 
mallkim, që na kujton Vajin e Ajkunës tek rapsoditë 
e Kreshnikëve. Autorja nuk mallkon e as vajton 
publikisht për humbjet e parakohëshme të 
familjarëve të saj, mbasi në këtë mënyrë do të 
zbehej mesazhi. Poezia për të do të humbte fuqinë 
përgjithësuese e nuk do t'ishte në lartësinë e 
misionit të saj pushtues të mendjeve e zemrave, 
nëse do të mbetej vetëm në kuadrin e ngushtë të 
vetvetes. Kur nga penda e saj dalin mallkime të tipit 
“Kurrë ksi djemsh mos baftë ma nana!” (“Kaçak 
malit”) apo “U çiltë toka e raca e njerit – Mbrendë u 
shoftë o për nji herit” (“Nuk kam fjalë”) dhimbja e 
saj ka arsye të përgjithëshme, sepse dhuna e 
sistemit ka shkatërruar karakterin e shqiptarit, 
trashëgiminë morale të tij, e ka depersonalizuar deri 
në tjetërsim.    

 Kanë kaluar dhjetëvjeçarë nga shkrimi i këtyre 
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poezive, por mesazhi i tyre mbetet përsëri aktual, i 
freskët, dëshmi e fuqisë përgjithësuese e kohëlargët 
të mendimit poetik të Elena Lulit. Në këtë univers të 
vogël poetik nuk mungon shpotia (“Dhurata e 
Kryeministrit”, “Votimet”, “Zyrës Punës”, “Shumë 
janë ngjarjet”) kundrejt sistemit me të gjithë 
anakronizmat e tij, me paaftësinë, mungesën e 
ideve, pozat qesharake që merr, deri në cinizmin 
vrastar, të pranishëm në çdo çast. Përsiatja e autores 
shkon deri në thellësi e origjinë të problemit, n'ata 
vendime të krerëve të fituesve të luftës, që 
shpërblimet për luftën dhe fitoren i matën me lirinë 
e popujve të Lindjes evropiane (“Padrejtësi 
njerëzore”) : “Rusvelt, Çurçill dhe Stalin – Vunë 
përpara glob e harta – Thue se e kishin trashëgim. – 
Ç'merr prej Lindjes n'Perëndim – Caqe të reja ata i 
vunë botës.” Poetja Luli i këndon dhe qëndresës 
antikomuniste në Vendet e tjera, si në Poloni, 
Çekosllovaki e Hungari (“Pa titull”), qëndresë që 
nxitet e përkrahet edhe nga Kisha Katolike e 
përfaqësuesit e saj si Kardinal Vishinski.

 Autorja është një besimtare e plotë. Dashurinë 
dhe besimin tek Zoti e ka thithur me qumështin e 
nënës. Shkolla që ka kryer ka plotësuar edukimin 
fetar e Krishti e Shën Mëria janë të pranishëm çdo 
ditë në lutjet e saj. Ato lutje i japin fuqinë asaj, ashtu 
si shumë e shumë të tjerëve, për të përballuar të 
keqen e jetës së përditëshme, por edhe për të 
kapërcyer traumat e jashtzakonshme, si humbjet e 
njerëzve të dashur, arrestimin, internimin, dhunën 
sistematike të regjimit më kundërzot të botës 
mbarë. Adhurimi për Zotin nuk e pengon t'i 
drejtohet Atij me një ton kritik para një skene 
rrënqethëse të një kamioni të internuarish, në të 
cilin vdesin nëna lehonë dhe fëmija në bark, nën 
vështrimin vrastar të përfaqësuesve të rendit 
kriminal. (“Një ngjarje në Postribë”) “Perëndi ty si 
s'të vjen keq – Hajt se njeri asht ba dreq – Po atij 

t'voglit qi i dhe jetë – N'bark t'nanës martir 
me mbetë” Këta vargje, kjo klithmë 
dëshpëruese e poetes para një skene 
makabre, nuk janë shprehje e mosbesimit, 
por thirrja për ndihmë, e hasur edhe në 
poezitë e tjera.

 Ajo thirrje arrin në apoteozë në 
poezinë “Zojës së Kalasë së Shkodrës”, që 
është një hymn për Zonjën e Bekuar, 
Nënën Virgjëreshë të Jezuit, e cila është 
një nga objektet më të parapëlqyer të 
adhurimit në botën e sotme të krishterë. 
Autorja ka meritën të na ketë lënë këtë 
poezi të vyer, ndër më të bukurat e 
vëllimit, e frymëzuar nga Zoja e Shkodrës, 
imazhi i së cilës i përket legjendës, ikjes së 

saj përtej detit në Genazzano të Lazios, në Italinë 
qëndrore, mbas thyerjes së qëndresës shqiptare të 
epokës së Gjergj Kastriotit. Ikja e ikonës, për 
poeten, nuk është ikja e Virgjëreshës, ajo vazhdon 
të jetë mes nesh : “Zojë e kalasë je n'zemrat tona”. 
Zoja është njëjtësuar me shpresën e të krishterëve 
shqiptarë gjatë shekujve të pushtimit otoman, tek 
ajo shkonte mendimi i viktimave të dhunës 
komuniste para vdekjes, asaj poetja, në poezinë e 
saj i beson fatet e Atdheut : “Ty amanet – T'a lamë 
Shqipninë – O zojë e dashtun – Na kthe lirinë!”

 Poezia na kujton të tjerë emra vëndesh të botës 
së krishterë, ku Zonja ka objektet e saj të kultit e ku 
shumë mijëra njerëz, çdo ditë ulen në gjunjë e 
kërkojnë bekimin dhe nderën e saj. Lourdi, Fatima, 
Mezhdugorie, Pompei, Chestokova, Guadalupa, 
janë më të njohurat e faltoreve të saj, por ne na 
pëlqen t'u shtojmë atyre dhe atë të Shkodrës apo 
Genazzano-s.

 Preka vetëm disa prej motiveve që frymëzuan 
talentin poetik të zonjës së nderuar Elena Luli. Kjo 
tufë poezish, që sot i jepet në dorë lexuesit shqiptar, 
shton edhe një tjetër zë në “Panteonin e 
nëndheshëm”, apo në “Letërsinë e dënuar”, siç i 
pëlqen poetit Zhiti të emërojë krijimet e mbytura 
nga komunizmi. Është një zë i ëmbël intelektualeje 
shqiptare, që buron nga lartësitë e Alpeve e përcjell, 
nëpërmjet vargjeve, fisnikërinë e ndjenjave e 
qëndresën e karakterit, të shoqëruar me shijen e 
hollë dhe zhdërvjelltësinë e pendës, duke u bërë 
zëdhënëse e një Shqipërie të lidhur fort me ligjet 
morale të trashëguara e me vlerat e vërteta të 
qytetërimit Perëndimor. Se sa ka mbijetuar kjo 
Shqipëri nga cunami i gjatë i komunizmit e tregon 
fakti se, ende sot, ajo vazhdon të luftojë, edhe se 
mbetet në pakicë.     

Eugjen Merlika  - Shtator 2014



25

Kulturë

SOT PO GËZOJMË FRYTIN E MARTIRËVE DHE
 GUXIMIN E MESHËS SË PARË

Në takimin fetare e kulturore,  të organizuar nga Katedralja e Shkodrës, me 31 janar 2016, u prezantua 
Promemoria e Lirisë si dhe libri: Nëntori i Bardhë, Shkodër, 2015, kushtuar aktiviteteve me rastin e 25 
vjetorit të Meshës se Parë. 

Fjala e rastit e famullitarit Dom Artur Jaku

Rëndom do  quhej fati apo rastësia, ndërsa në 
bindjen time gjithçka emërtohet e kuptohet si 
Provani Hyjnore të jem këtu në këtë pozicion, 
përballë ngjarjeve  që rrënjosen thellë në kujtesën e 
një populli e i japin formë historisë.

Viti që  sapo lamë pas, së bashku me atë erë,  
nëntori që provanisht ka ndryshuar klimën e  
Shqipërisë duke sjell mot-mote historike, nuk 
mund të kalonte ashtu në emocionin e asaj dite, por 
deshëm ta shkruajmë me germat e një çerek 
shekulli lirie,  atë nisëm kurajoze,  atë dëshmi të 
vazhdueshmërisë apostolike, atë forcë që ndriçonte 
mendjen duke i larguar nga bota e hijeve, ta 
tregonim thjeshtë përmes NENTORIT TË 
BARDHË.

E kaluara na ka treguar se Nëntori ishte muaji i 
përkëdheljes së fateve tona historike, ishte muaji 
kur  Gjergj Kastrioti mbërriti në trojet e arbrit, 

Ismail Qemali shpejtoi hapin  për të ngritur 
flamurin në Vlorë, Shqipëria u çlirua në nëntor dhe 
u ri-zgjua përsëri me 4 nëntor 1990.

Kremtimi i Meshës së parë Publike në Varrezat 
e Rrmajt  nga dom Simon Jubani me 4 nëntor 1990, 
është një referencë që duhet të ngadalësoi pa 
vëmendjen tonë monotone që jeton të zakonshmet 
dhe harron të rëndësishmet.

Në këtë kuadër kemi bërë përpjekjet maksimale 
për ti dhënë gjithë vëmendjen e merituar kësaj 
ngjarje që në thelb ishte shumë më shumë sesa një 
“Meshë” që do të thotë ishte më e bardhë sesa 
bardhësia, ishte dita kur qielli u bë shtrojë e toka u 
bë qiell për ata që kishin tentuar të realizonin të 
kundërtën. Pikërisht për këtë arsye jemi këtu, të 
gjithë autoritete shtetërore e kishtare, intelektual 
dhe njerëz të thjeshtë, besimtarë e jo besimtarë, për 
të promovuar modestish një vepër që krenarisht na 
përket të gjithëve.

Në pritje të nëntorit të bardhë, 2 projekte të 
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Tomë Mriaj

rëndësishme morën jetë. 
R i k o n s t r u k s i o n i  i 
Kapelës së Varrezave të 
Rrmajit që nga nëntori i  
25 vi teve më parë, 
shumë pak ishte kuruar 
por fal bashkëpunimit 
m e  M i n i s t r i n ë  e 
Kulturës, sot ndriçon me 
atë hijeshi arkitektonike 
që vetëm në Rrmaji 
pushon. Varrezat shenjë 
e një emancipimi e 
qytetërimi rrethoheshin 
nga një mur-gardh që 
për 25 vite shëmtonte 
lashtësinë e madhështinë e këtyre varrezave, fal 
serish bashkëpunimit zhveshëm xhorodin 25-
vjecare, ruajtëm gjurmët shekullore e ndërtuam 
estetikisht pjesën e murit ballor.

Projekti i oborrit të Katedrales së Shkodrës, 
është një projekt ambicioz që kërkon të 
sinkronizojë madhështinë pamore, qasjen e lirisë, 
format e gdhendura të tavanit të Idromenos, 
muzeun dioqezan, shtatoren e lirisë e të gjitha 
strukturat e tjera që së bashku formojnë ansamblin e 
të ashtë quajturës “ Kisha e Madhe”.  Raportet 
midis kishës që është Nënë dhe qytetit bijve të saj 
vihen në një marrëdhënie pa mure, pa ndarje, e 
gatshme të mirëpres këdo. Me lejoni që tju 
falënderoj të gjithë ju kontribues, të falenderoj 
strukturat shtetërore, lokale e qendrore që kanë na 
kanë ndihmuar në mbylljen e fazës së parë të 
punimeve dhe që do të vazhdojmë me fazën e dytë e 
të fundit.

Skulptura e rivendosur e Agim Radës është një 
vlerë e shtuar për këtë katedrale, këtë Kishë-Nënë, 
këtë qytet që denjësisht qëndroi stoike si dhe për të 
gjithë ato të cilët do ta vizitojnë. Sa herë edhe 
robërimi i lirisë apo lufta për liri të na i lidh duart, 
kurrë shikimi mos të zbres nga lartësitë në të cilat të 
gjithë jemi të grishur. Historia sa herë reflektohet, 
mijëra kilometra  largohet nga mundësia për tu 
përsëritur serish, prandaj faleminderit Mjeshtër për 
këtë shtatore të Martirizimit.

Në librin monografikë “Nëntori i Bardhë”, ka 
shumë ngjarje të cilat edhe për efekt kohe s po i ri 
përsëris, por si thonë italianët Carta Canta, 
shpresoj të këndojnë  në secilën germë e çdo nisem 
e ndërmarrë të jap frytin e dëshiruar.

Të dashur të ftuar, puna e jonë është një pikë në 
oqeanin e trashëgimisë që na është transmetuar, por 
edhe kjo pikë do i mungonte.  Dua të përmendi 

bijën tonë që u bë nëna e të gjitha kombeve, Nënë 
Terezën që këtë vit do të lavdërohet si shenjtëreshë  
në altarët e mbarë botës. Gjithashtu këtë vit presim 
shpalljen e 40 martirëve nga papa Françesku e unë 
uroj që të vazhdojmë bashkëpunimin për t' ju 
dhuruar  kurorën e angazhimit e të vazhdimit të 
ëndrrës së tyre.

Nënë Tereza e martirët s duhet të jenë refren i 
krenarisë sonë, por pjesë e punës sonë për të 
shëmbëllyer vlerat e dashurinë si të tyren, për të 
mposhtur sëmundjen e indiferencën.

E një pyetje dua t'ja bëj vetës:   sot po gëzojmë 
frytin e martirëve, guximin e Meshës së Parë;  po 
pas 25 viteve a do të ketë ngjarje të kësaj besnikërie 
e dashurie? A do të kemi të rinj si Mark Çuni, 
ipeshkvi si imzot Prenndushi, meshtar si Dom Ndre 
Zadeja, motra si Marie Tuci, politikanë si Gurakuqi 
apo Kaçorri, poet si Fishta, shqip dashes si dom 
Ndoc Nikaj, emigrant si Martin Camaj?!

Nëqoftëse jo, s kemi punuar aq sa duhet, s kemi 
dashur aq sa duhet, s kemi dhuruar aq sa duhet dhe s 
kemi njohur asnjërin nga ato aq sa duhet.

Së fundi, nëqoftëse të  s mund të jemi në 
lartësinë e këtyre figurave, mos të ndalemi së dhënë 
botës më të mirën e mundshme e të jemi të bindur se 
historia, Nënë Tereza, Martirët do të rreshtohen në 
frontin tonë.

Lista e atyre që meritojnë për tu falënderua 
është e gjatë, Nëntori i Bardhë i ka shënuar emrat 
tuaj me ngjyrën e  mirënjohjes.

Aristoteli thoshte:  Nuk mjafton të fitohet lufta; 
është më me rëndësi të organizohet paqja...

Liria u fitua, detyra më e vështirë është për ne, 
ta bëjmë funksionale, ta bëjmë pjesë të realiteteve të 
përditshme shoqërore, familjare, kishtare e 
politike.

Zoti ju bekoftë e na ndriçoftë për të qenë dritë 
për botën!  



NË KUJTIM TË 25 VJETORIT TË MESHËS SË PARË
1990 - 2015

N ë  t a k i m i n   f e t a r e  e 
kulturore,  të organizuar nga 
Katedralja e Shkodrës, me 31 
janar 2016, mbajtur në Qendrën e 
kardinal Mikel Koliqi, u prezantua 
libri: Nëntori i Bardhë - Shkodër 
2015, kushtuar aktiviteteve me 
rastin e 25 vjetorit të Meshës se 
Parë. 

Në fillimi të këtij takimi në 
oborr in  e  Katedra les  u  bë 
prezantimi  Promemories së 
Lirisë,  e cila ka në përbërje  
shtatoren e lirisë, punuar nga 
skulptori Agim Rada, si dhe 
ambientin me pllaka inoksi ku 
janë të skalitura emrat e 40 martirëve, që dhanë jetën gjatë kohës se komunizmit për të mirën e Kishës 
Katolike dhe popullit shqiptar të robëruar për 50 vite me radhë nga sistemi komunist ateist. Fjalën e rasti 

para të pranishmeve: arqipeshkvit Angelo 
Massafra, ministres së kulturës:  Mirela 
Kumbaro, klerikë e të ftuar të tjerë, e mbajti 
Agim Rada.  Ndër të tjera ai foli për rëndësinë  
që ka shtatorja e për brezat e ri që mos  t'i 
harrojnë vuajtjen e shqiptareve të pesëdhjetë 
viteve, që historia e hidhur të mos përsërite 
kurrë më në popullin tonë.

Pas bekimi të shtatores dhe ambientit, të 
ftuarit u mblodhën në sallën kardinal Mikel 
Koliqi, ku u bë prezantimi  i librit Nëntori i 
Bardhë, botuar nga Katedralja e Shën Shtjefnit. 
Libri monografi i është kushtuar aktiviteteve të 
bëra nga një grup të rinjsh të kësaj famullia, 
gjatë vitit jubilar të 25 vjetorit të Meshës së 
Parë, celebruar nga dom Simon Jubani në 
Varrezat e Rrmajit, me 4 dhe 11 nëntor 1990.

Fjalën përshëndetëse para autoriteteve 
kishtare, shtetërore e lokale, e mbajti famullitari 
i Shkodrës don Artur Jaku, kurse ne emër te 
Qeverise foli Ministrja e Kulturës, Znj. Mirela 
Kumbaro. Për librin në mënyrë te detajuar foli 
studiuesja, prof. Nertila Haxhia – Ljarja. Në fund 
imzot Angelo Massafra, në emër të komunitetit 
Katolik, mori vlerësimin “Nderi i Qarkut të 
Shkodrës”, dorëzuar nga  kryetarja e Qarkut, znj. 
Greta Bardeli. Manifestimi u shoqëruar, nga 
pikat muzikore,  nga pianistja Rozeta Leka, 
violinë Klotilda Matija e mexosopranoja Marina 
Kurti. 



Ë  N LI IR BT RI IV

KUMBONA E SË DIELËS
Revistë fetaro-kulturore dymujore

e Kryedioqezës Metropolitane Shkodër-Pult
Tirazhi: 1000 kopje

Çmimi: 100 lekë (Evropë: 2 Euro)
Parapagimi vjetor 600 lekë  

(Evropë: 12 Euro)
e-mail: n_ukgjini@yahoo.it

Web page: www.kishakatolikeshkoder.com
Adresa: Arqipeshkvia Shkodër, 

Sheshi “Gjon Pali II”
Shtypur në Entin Botues “Gjergj Fishta” - Lezhë

Papa Françesku

TI QOFSH I LËVDUAR

Botimet Arqipeshkvia
Shkodër - Pult 

2015

NËNTORI I
 BARDHË

Botimet Fishta

Lezhë, 2015

Xhavit Beqiri

LAHUTA... E FISHTËS

 Faik Konica
Prishtinë 2015

KUMBONA E SË DIELLËS
Viti XXX, nr. 1/2 (483-484) JANAR - SHKURT 2016


