Kumbona
e së Diellës

Komiteti i kremtimit të 700 vjetorit të Shën Françeskut në Shkodër (në qendër Imzot Lazër Mjeda) - 1927

KRYEDIOQEZA METROPOLITANE SHKODËR - PULT

Nr.7/8, Korrik - Gusht 2016

19 38

Maria e ngjitur në qiell, në odet e Paraklisi
Ishte data 15 gusht kur, sipas liturgjisë bizantine, Zoja e Bekuar fjeti e u mbart nga engjëjt në qiell!
Quhen Paraklisis, odet e liturgjisë bizantine,
kushtuar Zojës së Ngjitur në Qiell, nga murgu
Teosteriku, që vijojnë ta shoqërojnë në shekuj
liturgjinë bizantine të Solemnitetit.
Ishte data 15 gusht kur, sipas liturgjisë bizantine,
Zoja e Bekuar fjeti e u mbart nga engjëjt në qiell. Në
Romë 15-ditëshi përgatitor nis më 1 gusht,
posaçërisht në një kishë, ku kremtohet shumë vit
për vit. Është Kisha e Shën Marisë në rrugën Lata.
Po përgatitje për këtë festë të madhe të fund verës,
bëhen në të gjitha kishat katolike.
Mariologu atë Ermanno Toniolo, i Urdhërit të
Shërbëtorëve të Marisë:
shprehet:
Pesëmbëdhjetë ditëshi
përgatitor i festës së Zojës të
Ngjitur në qiell, mund të themi
se nisi para vitit njëmijë, në
liturgjinë kostandinopolianebizantine, pikërisht për ta
kremtuar këtë solemnitet që zu
fill qysh në shekullin VI, në
Jeruzalem e pastaj u përhap nga
perandori Maurizio në të gjithë
Perandorinë, duke u bërë
solemniteti i Zojës së Ngjitur
në Qiell. Të gjithë besimtarët e
Kishave lindore: koptët,
egjiptianët, etiopët, sirët,
maronitët, kaldenjtë, armenët,
grekët, të gjithë e jetojnë si
festë të madhe. Festa e festave
të Marisë: festa shenjte, festa
hyjnore. Ka një mori titujsh,
pra. Prandaj të gjithë përgatiten
seriozisht, ndryshe nga ne,
perëndimorët. Agjërojnë e
luten fort. Në ritin bizantin
quhet “kreshma e vogël e
Nënës Zotit”, për t'u përgatitur,
kështu, për datën 15 gusht, që
është Pashka e Marisë.
Para së gjithash, mund të themi
se Kisha bizantine, në fillim të
shekullit IX, kur nisi të vërë në
jetë reformën e pafundme
liturgjike, kompozoi edhe një
kanun, që u bë popullor. I

ashtuquajturi kanun i “Paraclisis”, kompozuar nga
murgu Teosteriku, lutje drejtuar Nënës së Zotit për
ngushëllim, për ndihmë, për prani në të mira e të
vështira. Por ka edhe himne të tjera, si ai i shekullit
XIII, kompozuar nga Teodori II Ducas Lascaris.
Këto dy kompozime gërshetohen në kremtimin e
përnatshëm. Po ne, çfarë bëjmë? Mendësia jonë
perëndimore para Zojës së Ngjitur në Qiell është
tepër laiciste e nuk na kujton se duhet të përgatitemi
edhe ne, 15 ditë, për këtë festë. E atëherë i
përfshimë në kremtim tekstet, bashkë me Psalmet,
për t'iu lutur me lutje të përbashkëta, Nënës së
Zotit, që të na ndihmo.

Papa Fraçesko
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Katekezë
JEMI BIJTË E DASHUR TË HYJIT PËRGJITHMONË
Udhëtimi Apostolik i Atit të Shenjtë Françesku në Poloni me rastin e Ditës XXXI Botërore të Rinisë
(27-31 korrik 2016).
Predikimi i Atit të Shenjtë, në Meshën e Shenjtë në Campus Misericordiae, Krakovë, 31 korrik 2016

kështu siç jemi, dhe asnjë mëkat, mangësi ose
gabim mund ta bëj që ta ndryshojë mendimin. Për
Jezusin – na thotë Ungjilli – askush nuk është i
vogël as larg, askush nuk është pa domethënie, por
të gjithë jemi të zgjedhur dhe të rëndësishëm: ti je i
rëndësishëm! Hyji llogarit me ty për atë që je, jo për
atë që ke: në sytë e tij nuk vlen pikërisht asgjë
veshja që mbartë as celulari që përdor; nuk ka
rëndësi për të a je në modë, ti je i rëndësishëm për të,
kështu siç je. Në sytë e tij ti je i vlefshëm dhe vlera
jote është e paskajshme.
Kur në jetë na takon të vëmë shënjestrën ulët në
vend që ta vëmë lartë, ka mundësi të na ndihmojë
kjo e vërtetë e madhe: Hyji është besnik duke na
dashur, aq më shumë ai me kokëfortësi. Na
ndihmon të mendojmë se ai na do më shumë se sa ne
e duam vetveten, se beson në ne më shumë se sa ne
besojmë në vetvete, që “gjithmonë simpatizon
secilin prej nesh” si më i qëndrueshmi simpatizant.
Gjithmonë na pret me shpresë, edhe atëherë kur
mbyllemi në trishtimet tona, duke i ripërtypur
gjithmonë lëndimet që i morëm në të kaluarën. Por
të lidhemi për trishtimin nuk është e denjë për
shtatin ton shpirtëror! Përkundrazi është virus – kjo
lidhje me trishtimin – është virus që infekton dhe
bllokon gjithçka, që mbyll derën, që nuk lejon që ta
rinisim jetën, nuk na lejon të fillojmë përsëri. Hyji,
përkundrazi, është ai që shpreson me kokëfortësi:
beson gjithmonë se kemi mundësi të ringrihemi dhe
nuk dorëzohet duke na shikuar të fikur dhe pa
kurrfarë gëzimi. Është e trishtueshme ta shikosh një
të rij pa gëzim, sepse ne gjithmonë jemi bijtë e tij të
dashur. Ta kujtojmë këtë të vërtetë në fillimin e çdo
ditë. Do na bëj mirë që çdo mëngjes të themi në
lutje: “O Zot, të falënderoj që me do; jam i sigurt se
ti me do; më bëj që të dashurohem në jetën time”. Jo
në mangësitë e mia që do të përmirësohen, por në
jetën time që është dhuratë e madhe: që është kohë
për të dashur dhe që të jem i dashur.

Të dashur të rinj, keni ardhur në Krakovë për të
takuar Jezusin. Ungjilli i sotëm na flet pikërisht për
takimin e Jezusit me një njeri, me Zakeun në
Jerihon (krh. Lk 19, 1-10). Aty Jezusi nuk kufizohet
për të predikuar, ose për të përshëndetur ndokënd,
po do – thotë Ungjilltari – ta kalojë qytetin (krh. rr.
1). Jezusi dëshiron, me fjalë të tjera, t'i afrohet jetës
së secilit, të kalojë së bashku me ne ecjen deri në
fund, që jeta e tij dhe jeta jonë të takohen më të
vërtetë.
Në këtë mënyrë ndodh takimi më befasues,
takimi me Zakeun, kryetarin e “tagrambledhësve”,
domethënë të mbledhësve të taksave. Zakeu, pra
ishte një njeri i pasur si bashkëpunëtor i
okupatoreve romak që të gjithë e urrenin; ai ishte
shfrytëzuesi popullit të vet, një që, për shkak të
famës së keqe që kishte, nuk kishte mundësi në
asnjë mënyrë që t'i afrohej Mësuesit. Mirëpo takimi
me Jezusin ia ndryshon jetën, siç ishte çdo ditë
kështu mund të jetë edhe për secilin prej nesh.
Mirëpo Zakeut iu desh të përballojë disa pengesa
për ta takuar Jezusin: nuk e pati të lehtë. Ju desh të
përballet me disa pengesa, se paku me tri, që mund
të kenë domethënie edhe për ne.
Pengesa e parë është shtati i ulët, i vogël: Zakeu
nuk ia dilte të shikonte Mësuesin sepse ishte i vogël.
Edhe sot kemi mundësi të jemi në rrezik që të rrimë
larg Jezusit sepse ndjehemi se nuk jemi të denjë,
sepse e vlerësojmë shumë pak vetveten. Ky është
një tundim i madh, që nuk i përket vete vlerësimit
tonë personal, por e prek edhe fenë. Sepse neve feja
na thotë se jemi “bijtë e Hyjit, dhe më të vërtetë
jemi” (1 Gjn 3, 1): jemi krijuar në përngjasimin e tij;
Jezusit e bëri të veten natyrën tonë njerëzorë dhe
zemra e tij kurrë nuk do të lodhet me ne; Shpirti
Shenjt dëshiron të banojë në ne; jemi të ftuar të
marrim pjesë në gëzimin e përjetshëm të Hyjit! Ky
është “shtati” jonë, ky është identiteti jonë
shpirtëror: jemi bijtë e dashur të Hyjit
përgjithmonë. A e kuptoni pra se mos ta pranojmë
vetveten, të jetojmë të pakënaqur dhe të mendojmë
në mënyrë negative do të thotë të mos e njohim
identitetin tonë më të vërtetë: kjo është si të
largoheshim në anën tjetër derisa Hyji dëshiron ta
pushoj shikimin e vet mbi mua, se të doja ta fik
ëndrrën të cilën Ai e ushqen për mua. Hyji na do

O Zot, të falënderoj që me do!
Zakeu e kishte pengesën e dytë në udhë për të
takuar Jezusin: turpin që e paralizonte. Për këtë gjë
kemi thënë diçka mbrëmë. Kemi mundësi të
imagjinojmë se çfarë ndodhi në zemrën e Zakeut
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mundësi t'i përgjigjemi me mendim ose thjesht me
një “porosi - mesazh”.
Të dashur të rinj, mos kini turp t'ia sillni të gjitha,
sidomos dobësitë, mundimet
dhe mëkatet në Rrëfim: Ai do
të di tu befasojë me faljen e vet
dhe me paqe. Mos kini frik
nga “po”ja me krejt hovin e
zemrës, dukje iu përgjigjur me
bujari, duke shkuar pas tij!
Mos lejon që shpirti juaj të
anesteziohet, por veni si
qellim vetes dashurinë e
b u k u r, q ë k ë r k o n e d h e
flijimin, e një “jo” të fort
dopingut të suksesit në çdo
mënyrë dhe drogës se të
menduarit vetëm për vetvete
dhe për rahatitë tona.
Pas shtatit të vogël, dhe pas
turpit paralizues, kemi një
pengesë të tretë të cilën Zakeu
u desh ta përballoi, jo më
brenda vetes, por rreth vetes.
Ishte turma që murmuronte,
që përpara e bllokoi e pastaj e
kritikoi: Jezusi nuk duhej të
hynte në shtëpinë e tij, në
shtëpinë e një mëkatari! Sa e
vështirë është ta pranojmë
vërtetë Jezusin, sa e vështirë
është ta pranojmë “Hyjin plot me mëshirë” (Ef 2,
4). Kanë mundësi tu pengojnë duke u munduar tu
bëjmë të besoni se Hyji është larg, i vrazhdë dhe
shumë pa ndjenja, i mirë me të mirët dhe i keq me të
këqijtë. Përkundrazi, Aty jonë “bën të dalë dielli
mbi të këqijtë e të mirët” (Mt 5, 45) dhe na thërret që
ta kemi guximin e vërtetë: që të jemi më të fortë se e
keqja duke i dashur të gjithë, deri edhe armiqtë.
Kanë mundësi të qeshen me ju, sepse besoni në
forcën e butë të mëshirës. Mos kini frikë, por
mendon për fjalët e këtyre ditëve: “Lum të
mëshirshmit, sepse do të gjënë mëshirë” (Mt 5, 7).
Kanë mundësi tu gjykojnë si ëndërrtar, sepse besoni
në një njerëzim të ri që nuk e pranon urrejtjen mes
popujve, nuk i sheh kufijtë e Vendeve si barriera
dhe i ruan traditat e veta pa egoizma dhe mall. Mos
e humbni guximin: me buzëqeshjen tua dhe më
duart tuaja të hapura ju predikoni shpresën dhe jeni
bekim për familjen e vetëm njerëzore, të cilën aq
mirë e përfaqësoni këtu!
Turma atë ditë, gjykoj Zakeun, e shikoj nga lart
poshtë; Jezusi, përkundrazi bëri të kundërtën:

para se të ngjitej në fik, do të jetë zhvilluar një luftë
e vërtetë: në një anë një kuriozitet i mirë, dëshira për
ta njohur Jezusin; në anën tjetër rreziku i një

përqeshje të tmerrshme. Zakeu ishte personazh
publik; ai e dinte që duke u përpjekur për tu ngjitur
në fik do të bëhej qesharak në sytë e të gjithëve, ai,
kryetari, njeriu i pushtetit, por që e urrenin të gjithë.
Ai e tejkaloj turpin, sepse tërheqja e Jezusit ishte më
e fortë. A e keni provuar se çfarë ndodh kur një
person bëhet aq tërheqës sa që të dashurohet:
atëherë ka mundësi të ndodh që të bëj më dëshirë
ato gjëra që në asnjë mënyrë tjetër nuk do t'i bënte.
Një gjë e tillë ndodh në zemrën e Zakeut, kur dëgjoj
se Jezusi ishte aq i rëndësishëm sa që ai ishte i
gatshëm që për të të bëj çdo gjë, sepse ai ishte i
vetmi që kishte mundësi ta nxirrte jashtë baltës së
gjallë të mëkatit dhe të pakënaqësisë. Kështu turpi
paralizues nuk korri fitore: Zakeu – thotë Ungjilli –
“vrapoi përpara”, “u ngjit” e pastaj kur Jezusi e
thirri, “zbriti shpejt” (rr. 4.6). Rrezikoj dhe e vuri
veten në lojë. Ky është edhe për ne sekreti i gëzimit:
që mos ta fikim kuriozitetin e bukur, por ta vejmë në
lojë, sepse jeta nuk mund të mbyllet në një kuti.
Përballë Jezusit nuk kemi mundësi të rrimë ulur në
pritje me duar kryq; Ati ia dhurojmë jetën, nuk kemi
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lartësoi shikimin drejt ti (rr. 5). Shikimi i Jezusi
tejkalon mangësitë dhe shikon personin; nuk ndalet
në të keqen e të kaluarës por e shikon të mirën e të
ardhmes; nuk dorëzohet para mbylljeve, por e
kërkon udhën e njësisë dhe të bashkimit; mes të
gjithëve, nuk ndalon para gjërave që duken, por
shikon zemrën. Jezusi e shikon zemrën tonë,
zemrën tënde. Me këtë shikim të Jezusit, ju mund të
bëni të rritet një njerëzim tjetër, pa pritur që tu thonë
“ju lumtë”, por duke kërkuar të mirën për vete, të
kënaqur duke ruajtur zemrën e pastër dhe duke
luftuar në mënyrë paqësore për sinqeritetin dhe
drejtësinë. Mos u ndalni në sipërfaqen e gjërave të
dyshimta të liturgjive të kësaj bote të të dukurit, që

tani e tutje. Zotëria nuk dëshiron të rrijë vetëm në
këtë qytet të bukur ose në kujtimet e dashura, por
dëshiron të vij në shtëpinë tënde, të banojë në jetën
tënde të përditshme: në studim dhe në vitet e para të
punës, në miqësitë dhe ndjenjat e tua, në projektet
dhe në ëndrrat tua. Sa i pëlqen që në lutje të gjitha
këto t'i dorëzohen atij! Sa shpreson që në mesin e të
gjitha kontakteve dhe chat të secilës ditë ta ketë
vendin e parë fija e artë e lutjes! Sa shumë dëshiron
që Fjala e tij të flasë secilën ditë, që Ungjilli i tij të
bëhet i yti, që të bëhet “lundruesi” (drejtuesi) i
udhëve të jetës sate.
Derisa të thotë që do të vij në shtëpinë tënde,
Jezusi, siç bëri me Zakeun, të thërret në emër.

përpiqen rrejshëm ta zbukurojnë shpirtin për tu
dukur më të mirë. Përkundrazi vendosni (instaloni)
mirë lidhjen e qëndrueshme, atë të zemrës që
shikon dhe transmeton të mirën pa u lodhur kurrë. E
atë gëzim që falas ua dhuroj Hyji, ju lutem
dhurojeni edhe ju falas (krh. Mt 10, 8), sepse shumë
njerëz e presin! Dhe e presin prej jush.
Të dëgjojmë në fund, fjalët e Jezusit Zakeut, që
duket se janë thënë pikërisht për ne sot, për secilin
prej nesh: “Zbrit shpejt, sepse sot duhet të ndalem
në shtëpinë tënde” (rr. 5). Zbrit shpejt, sepse sot më
duhet të ndalem me ty. Ma hap derën e zemrës sate.
Jezusi ta drejton të njëjtën thirrje: “sot më duhet të
ndalem në shtëpinë tënde”. Dita botërore e të rinjve,
mund të themi, fillon sot dhe vazhdon nesër, në
shtëpi, sepse atje Jezusi dëshiron të të takojë që nga

Jezusi, të gjithëve na thërret në emër. Emri yt është i
vlefshëm për të. Emri i Zakeut në gjuhen e kohës
kujtonte Hyjin. Besojuni kujtimit të Hyjit: kujtesa e
tij nuk është “disk i fort” që regjistron dhe i vë në
arkiv të gjitha veprimet dhe të dhënat tona, por
kujtesa e tij është një zemër e but dhe plot
dhembshuri, që gëzohet kur fshinë në mënyrë
përfundimtare çdo gjurmë të se keqes. Të provojmë
edhe ne, tani, ta imitojmë kujtesën besnike të Hyjit
dhe ta ruajmë të mirën që e morëm gjatë këtyre
ditëve. Në heshtje ta rikujtojmë këtë takim, ta
ruajmë kujtimin e pranisë së Hyjit dhe të Fjalës së
tij, ta ringjallim në ne zërin e Jezusit që na thërret në
emër. Kështu të lutemi në heshtje, duke përkujtuar,
falënderuar Zotin që këtu deshi të takohet me ne.
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NË LARGËSI PREJ DY MIJË VJETËSH JEZUSI
ËSHTË DUKE MË PROPOZUAR TË BESOJ!
Imzot Angelo Massafra, në famullin e Shën Gjon Pagëzuesi – në Krakovi mbajti një
Katekezë, me rastin e vizitës Papa Françsko në Ditën Botërore, 27-31 korrik në Poloni.
për ta pranuar atë dhe pastaj për ta dhuruar; dhe ne
shqiptarët e dimë se sa e vështirë është për kulturën
tonë të jemi burra dhe gra të faljes në vend që të jemi
të hakmarrjes!
Atëherë le të bëjmë që prania jonë këtu të jetë
prani domethënëse dhe interesante, para së gjithash
për vetë ne: jeni përgatitur para se të niseni për këtë
përvojë; dhe sot po hyjmë në brendësi me një
katekezë të vogël që, shpresoj, do t'ju hapë ndaj atyre
pyetjeve mbi kuptimin e të qenit tonë të krishterë,
domethënë si Krishti.
Teksti që më është besuar është ai në të cilin Luka
ungjilltar na flet për tundimet e Jezusit në shkretëtirë
dhe ai që vijon i deklaratës jubilare të Jezusit në
sinagogën e Nazaretit ku e shpall të realizuar në
personin e vet Shkrimin e Isaisë profet.
Këto fjalë të Jezusit: “Sot u përmbush ky
Shkrim!”, më kanë bërë gjithmonë përshtypje për
shkak të fjalës “SOT”. Është një klasike e Ungjillit të
Lukës të përdoret “e tashmja teologjike”, siç e
quajnë studiuesit. Bëhet fjalë për një stratagjemë të
ungjilltarit për të përfshirë dëgjuesin e të gjitha
kohëve në episodin që është duke treguar. Si të
thuash se, për faktin se edhe ne e kemi dëgjuar këtë

Të dashur të rinj shqiptarë, jam i lumtur që po ju
takoj në këtë kontekst kaq të gëzueshëm por edhe
kaq angazhues të Ditës Botërore të Rinisë.
Është një kontekst i gëzueshëm para së gjithash
sepse jeni ju që, me rininë tuaj, infektoni botën
thjesht edhe duke komunikuar gëzimin tuaj të jetës,
së bashku me pritshmëritë dhe shpresat për të
ardhmen. Por pastaj është edhe gëzimi që na vjen
prej takimit me Atin e Shenjtë që e dini se sa shumë
ju do dhe sa shumë për zemër e ka lumturinë tuaj. Së
fundi, është një përvojë e gëzueshme sepse është një
rast tjetër për të përjetuar mëshirën e Hyjit në këtë vit
kaq të veçantë në jubileut.
Por nuk ekziston gëzim në jetë që të mos jetë i
lidhur edhe me një mundim dhe me një angazhim.
Kështu rinia juaj duhet të bëjë llogaritë me
vështirësitë e rritjes dhe ato të një shoqërie që shpesh
nuk ju garanton një të ardhme të kthjellët; edhe
takimi me Papën nuk është një takim i thjeshtë me
një “yll” ndërkombëtar të kinemasë apo të
spektaklit, por me pasardhësin e Pjetrit që na
përforcon në fe dhe në angazhimet e lidhura me të;
ashtu si edhe përjetimi i mëshirës së Hyjit, sado që
është falas, kalon gjithmonë nëpërmjet angazhimit
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pjesë, është sikur të kishim qenë të pranishëm në atë
sinagogë të Nazaretit në po atë moment në të cilin
Jezusi i thoshte ato fjalë. Pra, destinatarët e atij
mesazhi jemi ne: pikërisht neve na thotë Jezusi: “Ky
Shkrim u përmbush!”. Sa bukur! Apo jo?
Në largësi prej dy mijë vjetësh Jezusi është duke
më propozuar të besoj se Ai është realizimi i
Mëshirës së Hyjit për botën; Ai është shpallja e
shpëtimit qoftë për të varfrit qoftë për robërit. Është
a thua se në linjën e kohës të jetë krijuar një
zbrazëtirë në të cilën thithemi dhe ata të varfër, ata
robër të cilëve u drejtohet lajmi jemi ne, këtu, sot,
2016! Jo vetëm kaq! Mund të themi edhe se është
sikur me ato fjalë Jezusi të ketë dashur të thotë se
koha nuk është vetëm rrjedhja e rërës në një
klepsidër apo lëkundja e vazhdueshme e lavjerrëses
apo tik-taku i sahatit, por madje se Ai vetë është
koha, viti i hirit.
Atëherë, dy gjëra:
- Jezusi është shpallja e shpëtimit dhe koha e
shpëtimit;
- Ne jemi të varfrit dhe robërit që duhet të
shpëtohen.

të kemi Jezusin. Në të vërtetë, për ne të krishterët
nuk bëhet fjalë për të lënë mënjanë shqetësimet tona,
ndjenjat tona, angazhimin e përditshëm, por për t'u
bashkuar me Jezusin çfarëdo që të bëjmë: t'i lejojmë
Jezusit që të jetë pjesë e jetës sonë.
2. Reflektimi i dytë ka të bëjë me të qenit tonë të
varfër dhe robër. Për të pranuar shëlbimin është
thelbësore ta shohim veten në këto tipologji
personash të mënjanuar.
o Jemi të varfër kur nuk kemi ose nuk duam të
kemi siguri të tjera përveçse në Hyjin; kur i lëmë
mënjanë aleancat njerëzore për t'i bërë hapësirë
aleancës me Hyjin; kur jemi të vetëdijshëm se
dhantitë tona njerëzore janë thjesht dhuratë dhe
prandaj duhet të vihen në shërbim të të afërmit; kur e
lëshojmë veten me besim në duart e Provanisë së
Hyjit pa kërkuar me çdo kusht pasurinë dhe
mirëqenien materiale.
o Jemi robër kur i pranojmë kufizimet tona; kur
jemi të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm për gabimet
tona; kur marrim përsipër me guxim përgjegjësitë që
jeta dhe zgjedhjet tona sjellin; kur nuk protestojmë

Prej këtu burojnë disa reflektime që, ju lutem,
pranojini me vëmendje.
1. Shumë shpesh nxjerrim shfajësime të
ndryshme para ftesave të Hyjit për të lejuar që Ai të
na shëlbojë; një prej këtyre është shfajësimi i kohës.
Vetë Jezusi, në Ungjill na flet për të ftuarit në sofrën
e mbretit që gjejnë një mijë shfajësime për të mos iu
përgjigjur ftesës. Dhe Jezusi përfundon duke thënë
se asnjë prej atyre të ftuarve nuk ishte i denjë për
sofrën. Ndërsa bëhen të denjë për të të çalët, të
verbërit, të varfrit. Të dashur miq, koha nuk mund të
jetë një shfajësim për faktin e thjeshtë se Jezusi është
koha e shëlbimit: nuk ka nevojë të kemi kohë, duhet
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me dhunë përballë padrejtësive, por reagojmë me
dashuri dhe angazhohemi ne të parët që të jemi të
drejtë edhe pse kjo na kushton mundim; kur
veprojmë gjithmonë në dobi të paqes dhe të
drejtësisë duke bërë gjithmonë të mirën dhe kurrë të
keqen.
Neve të varfërve dhe robërve Zotëria sot na
thotë: “Shkoi në vend ky Shkrim!”. Neve na
dhurohet shëlbimi dhe mundësia për të filluar një
jetë të re krejtësisht të shndërruar nga Jezusi: Ai
është dashuria që liron. Por në çfarë përbëhet ky
shëlbim? Për ta kuptuar duhet t'i referohemi pjesës
së tundimeve të Jezusit në shkretëtirë. Do të
përpiqem të jem i shkurtër.
Tundimi i parë që Jezusi duhet të përballojë është
ai i prindërve të parë që, me mashtrim, u nxitën ta
konsideronin Hyjin si kundërshtar të njeriut. Kur

fitoj jetë. Prej kujt fitoj jetë? Prej gjërave, prej
personave apo prej Hyjit? Ky tundim është ai prej të
cilit jemi të gjithë të tërhequr kur rrezikojmë ta
ngatërrojmë me Hyjin veprën e duarve tona, ose të
tjerë të ngjashëm tonë me të cilët lidhemi në mënyrë
absolute: është mëkati i idhujtarisë që më bën skllav
dhe jo bir (në latinisht “liber”). Edhe këtu, përdorimi
i Fjalës nga ana e Jezusit e shmang këtë përpjekje, të
konceptuar mirë, për ta përçudnuar identitetin e tij
dhe bëhet për ne një kundërhelm i domosdoshëm.
Tundimi i tretë dëshiron të bëjë hije mbi
marrëdhënien mes Atit e Birit duke nxitur pyetjen e
vjetër: “A është Zoti me ne apo nuk është?” (Dal
17,7). Është një tundim tinëzar që na përket nga afër
edhe ne, qoftë kur mendojmë se jemi të shëlbuar
qoftë kur e humbim shpresën për këtë; si në njërin
rast ashtu edhe në tjetrin i tërheqim rremat në varkë

duam ta përkulim Hyjin para nevojave tona, vetëm
në dukje jemi duke e pranuar hyjninë e tij. Në të
vërtetë, duke bërë kështu, nënvizojmë ndryshimin
tonë prej tij, dhe nuk pranojmë se jemi krijuar në
shëmbëlltyrë dhe përngjasim të tij. Ky tundim është
më i shpeshti, sidomos mes nesh, personave të fesë.
Me të drejtë, Jezusi përgjigjet me Fjalën, duke bërë
dritë dhe duke vënë në dukje hijen që Djalli dëshiron
të hedhë mbi Hyjin si Atë, dhe na mëson se nevojat e
njeriut janë në marrëdhënie të ngushtë me identitetin
e tij si bir të cilit Provania e Atit nuk do të lejojë t'i
mungojnë gjërat e nevojshme.
Tundimi i dytë kërkon të hedhë hije mbi Jezusin
dhe identitetin e tij si Bir, që është i vetmi të cilit i
përket Mbretëria. Me një fjalë, Djalli i propozon
Jezusit ta këmbejë bijësinë e vet hyjnore me
zotërimin e mbretërive të tokës dhe të lavdisë së tyre
duke adhuruar atë. Tani, adhurimi është një shenjë e
nderimit të hyjnisë që kam përballë dhe prej së cilës

dhe heqim dorë prej përgjegjësisë. Fjala “mos e
sprovo Zotin” më mbron prej të dy rreziqeve dhe më
lë në dorën e drejtësisë së Hyjit i cili është i vetmi që
më bën të drejtë dhe më çon në plotësimin e vullnetit
të tij, në vend që t'ia përkul atë vullnetit tim.
Filli përçues i gjithë këtij mësimi mbetet feja në
Atin që, në zbulimin e tij gradual, na ka marrë për
dore deri te Krishti, zbulimi i tij i plotë; dhe, në të,
Birin e dashur, jemi të gjithë ne, të dashur që prej
amshimit.
Pra, shëlbimi ynë përbëhet në thirrjen që e kemi
marrë të gjithë për t'u bërë të ngjashëm me figurën e
Jezusit. Në këtë mënyrë rifitojmë atë shëmbëlltyrë
dhe atë përngjasim që kemi humbur me mëkatin e
rrjedhshëm dhe, kështu, do të kthehemi në
pafajësinë zanafillore.
Po ju lë një pyetje: a duam të jemi si Jezusi, bij të
dashur prej Atit për të qenë gjithmonë në
marrëdhënie me Të?
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KULTIVIMI I SINQERITETIT
(Pjesa e fundit)

5. “Biseda” nuk është gjithherë mjaftueshëm
për t'u kuptuar njëri-tjetrin!
Në mes pikave të telegrafit dhe të shkronjave
nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket porosisë që i
jepet njeriut. Vetëm dallohen nga mënyra apo forma
e jashtme, e para është porosia në pikëzime
përderisa e dyta është në shenjat e shkronjave. Si
për dërguesin ashtu edhe për marrin nuk është aq e
rëndësishëm porosia telegrafike apo ajo e letrës po
qe se di të deshifroj por është e rëndësishëm
përmbajta e porosisë.
Një gjë e tillë zakonisht mungon në jetën e
përditshme në veçantin në mesin e partnerëve, për
t'u kuptuar njëri me tjetrin. Mund të thuhet edhe
ndryshe, mungesa për ta kuptuar njëri tjetrin ose

mungesa e komunikimit njerëzor. Bimët rriten e
zhvillohen prej farës, në të cilën është përpara i
regjistruar, hartuar dizajni, projekti, prej
Projektuesit apo Disanerit të papashëm. Përderisa
njeriu që posedon aftësitë e komunikimit çfarë do
llojit qofshin ato e nëpër mes komunikimit ai e
realizon jo vetëm veten por edhe ëndrrën e jetës në
rastin tonë dashurinë që i drejtohet atij tjetrit si
dhuratë. Fatkeqësisht sot njeriu i ka harruar të
komunikojë, jo vetëm aq ai ka filluar t'i humbin apo
t'i zbehen shenjat apo simbolet e komunikimit të
përditshme. Sot thuajse simboli nuk ka ndonjë
porosi apo domethënie, sepse politika ditore është e
tillë që përshkruan ngjarjet fotografike. Në të
vërtetë njeriu i sotme fillon të dyshoi, jo vetëm në
veten por edhe në tjetrin: “Çka po ndodh me neve,

pse nuk merremi vesh, nuk kuptohemi, vallë nuk e
kam shpreh qartas mendimin tim?” Po ashtu sot
mund të tallemi me tjetrin duke artikuluar fjalitë në
atë mënyrë si tjetri mendon se ne po e mashtrojmë,
ose ai bindet se ne nuk jemi të sinqertë, po ashtu as
ne nuk i besojmë më vetes, ata që ia themi atij tjetrit.
Në mënyrë të pavetëdijshëm njerëzit e shpjegojë
pohimet e veta për t'i kuptuar ai tjetri, por nuk
dëshirojmë t'i themi ata çka flasim, por dëshirojmë
tjetrin ta bindim për pohimin tonë, që ndoshta edhe
unë në të dyshoj. Dëgjuesi apo partneri kërkon prej
nesh faktin se biseda në fjalë në të vërtetë a është
serioze apo jo. Si bie fjala një prej prindit i thotë
fëmijës: “Shpirti im, sa të dua!”, fëmija menjëherë
do ta kuptojë se nuk është e vërtetë, fjala “Shpirti
im, sa të dua!” sepse pas kësaj farsës qëndron
mendimi tjetër “Nuk mund të duroj më, nuk më
lypësh më!” Por nëna ose baba i fëmijës mund
edhe t'ia imponojnë fjalët që fëmija duhet t'i
pranojë edhe të sjelle si të ishte në të vërtetë
dashuria. Fëmija i tillë hyrë në boten e
brendshme e cila nuk ka më drejtpeshimin e
natyrshme, sepse nuk mund të sjellët ashtu me
porosinë e drejtë, për ta kuptuar ashtu siç është.
Por prindi në këtë rast duhet ta tregoj jo vetëm
me fjalë se e do fëmijën por edhe me vepra që ai e
përjeton këtë dashuri. Përndryshe gjithherë
kuptimi i fjalës mbete i dyshimtë (lidhja e
dyshimtë).
Porosia që i jepet dikujt nëpër mes fjalës,
kërkon të njëjtë kohë edhe konkretizimin e saj në
vepër. Çdo farë buzëqeshje, puthje në mes
partnerëve kërkon edhe komentimin e duhur.
Personi, i cili ka përjetuar lidhjet e shumët të
mrekullueshme, bëhen specialistë për t'i shpjeguar
emocionet e llojllojshme ashtu mund t'i dallojnë
edhe ngjyrat emocioneve, sinqeritetin e fuqinë e
tyre. Siç janë fjalitë:” Më puthë me gjithë pedantin
tënde!” ose “Më puthë me gjithë shpirt apo
zemër!”, por “Përkëdhelja e tij bëhet gjithherë më e
ftohtë e tjetërsuar” thuajse nuk është fare i
pranishëm, veprimi e shpjegon sjelljen e jashtëm të
puthjes, si veprim i mendjes e zemrës së partnerit.
Si bie fjala puthja me sytë e çelur është komenti më i
dobëti që e shoqëron puthjen apo përkëdheljen,
sepse në kulturën tonë e ka domethënien negative,
se nuk e do partnerin, se aty nuk ka fare dashuri. Në
tjetrën anë, si bie fjala puthja e fëmijës me sytë e
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çelur, e ka domethënien e dashurisë, po qe se baba e
puthë vajzën e vet me sy të mbyllur, menjëherë
mendohet në incest, pohimet e tillë të
dykuptimësive i përpunon shumë mirë SuzukiRansami (Dykuptimësia).
6. Nevoja për t'u mësuar për ta deshifruar
porosinë!
Për ta vlerësuar apo çmuar këtë apo tjetrën
porosi është e domosdoshme deshifrimi adekuat,
po ashtu është e nevojshëm se si dedikohet porosia,
si bie fjala është dedikimi i qartë, i kujtueshëm, i
thjeshtë, përpos këtyre ka mjaft edhe elementët
përkatës që e shoqërojnë porosinë:
a) Personi, cili flet dhe ia jep tjetrit porosinë, ai
flet po ashtu në mënyrë të pavetëdijshëm,
posaçërisht e zbulojnë apo e tradhton lëvizjet e
trupit dhe mimika, posaçërisht mimika e fytyrës,
për të cilën ai fare nuk është i vetëdijshëm se e
tradhton. Po ashtu njeriun e tradhton apo e zbulon
qëndrim ndaj porosinë, lëvizja e trupit apo
gjymtyrëve të trupit, ngjyra e zërit, ngritja e zërit,
veshmbathja e shumë e shumë gjërat tjera. Njohësi i
mirë i këtyre gjërave menjëherë mund ta
deshifrojnë jo vetëm porosinë në mënyrë adekuate
por edhe gjendjen e personit me të cilin bisedon.
b) Komunikimi qoftë gojor qoftë mimikë apo i
lëvizjeve qofshin ato të vetëdijshëm apo të
pavetëdijshëm e kanë kontekstin e vet specifik. Por
si t'i kuptojmë apo si t'i deshifrojmë? Sepse porosia
e ka arsyen dhe shkakun, por ku është ai shkak? Prej
kah rrjedh e pse porosia e tillë? Në çfarë rrethana
është zhvilluar e është formuar bashkëbiseduesi:
kultura, civilizimi, religjioni, mendësia, formimi
etj.? Çfarë raporteve mbretëron në mes personave
që komunikojnë mes vetes? Etj. etj.
Ne duhet të kemi shumë elemente pranverës për
ta deshifruar sa më mirë porosinë e tjetrit, sepse
gjithherë është mjaft i koklavitur komunikimi në
mes njerëzve posaçërisht në mesin e çiftit martesor.
Ai, i cili e merr porosinë nga partneri apo dashnori
apo dashnores, duhet përpara ta njohin mirë, ta
shoshitin apo ta masin të në të gjitha mënyrat e
nuancave e saj, me të cilat ishte porosia e dërguar,
po ashtu duhet të dijë mënyrë, si ai e pranon
sistemimin e vetë të shpjegimit apo interpretimit.
a) Si bie fjala, personi “A” flet, përderisa personi
“B” e çmon apo e vlerëson domethënien e fjalëve
apo të porosisë që i drejtohet nga tjetri.

b) njëherë e dëgjon ngjyrën e zërit,
c) e vëzhgon mirë se si sjellët dhe çka bënë
personi “A”, duke vërejtur, kujtesën (memorien) e
personit, mënyra e folmes apo të shprehurit,
artikulimi i fjalëve, gjestet apo lëvizjet e
gjymtyrëve të trupit, mimika e fytyrës etj., që e
shoqërojnë porosinë.
d) Pasi që i analizon, i vlerëson apo i çmon të
gjitha mundësit paraprake që e shoqërojnë
porosinë, atëherë mundoju për ta kuptuar personi
“A” jo vetëm porosinë por edhe kontekstin që e
shoqëron mjedisi qoftë i brendshëm qoftë i jashtëm.
Konteksti i shprehur nga personi “A” ashtu siç e ka
vërejtur e kuptuar personi “B” mund t'i përgjigjet
realitetit por gjithherë mbetet enigmë ndikimi i të
kaluarës në personin “A”, siç është historia dhe
rrethanat në të cilën ai është formuar dhe zhvilluar.
Por mund edhe ta ngjyrosin me mendësinë e
pikëpamjet e veta interpretimin nga ana e personit
“B” që mund të përputhet me porosinë apo janë në
shpërpushje me realitetin e saj.
e) Me tjera fjalë, personi që e pranon porosinë
(B) duhet të jetë i vetëdijshëm, se ai e vlerëson
përmbajtjen, qofshin të fjalëve qofshin të ato të
mimikës apo gjesteve të gjymtyrëve të trupit, që ia
drejton ai tjetrit (personi A). Ai gjithherë duhet ta
ketë përsyshë për ta krijuar sa më reale e objektive
porosinë e marruar.
Sipas kësaj analizës atëherë mund të themi:
a) porosia e marr është në harmomini apo në
përputhje me gjitha segmentet tjera shoqëruese që e
shoqërojnë këtë porosi ose është në shpërpushje që
nuk i përgjigjet lëvizjeve të gjymtyrëve, mimikës,
ngjyrës së zërit, tonit etj. Me një fjalë porosia si e
tillë nuk i përjashton apo i përjashton njëra- tjetrën.
Si bie fjala, burri i thotë bashkëshortes me tonin e
lartë e të hidhur: “Qeni është në divan!”, gruaja
menjëherë e kupton se bashkëshorti jo vetëm se
është i hidhur por i shqetësuar dhe brengosur
shumë.
b) Në rastin tjetër porosia i jepet në përputhje apo
është e harmonizuar mimika, gjestet dhe zëri që i
drejtohet tjetrit porosia, dhe mes vetes ato nuk
përjashtohen por përputhen. Si bie fjala, burri i
thotë bashkëshortes me tonin e ëmbël: “qeni është
në divan (kolltuk)”, bashkëshortja menjëherë e
kupton nga konteksti, se bashkëshorti i saj i urren
qentë, kudo ata gjinden. E ashtu me radhë.
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SI T'I NJOHIM DHE TË LIROHEMI NGA SHPIRTRAT E KËQINJ?
«Secili prej nesh posedon një parajsë brenda vetes, pra, një zemër të krijuar nga Hyji.
Dhe secili prej nesh jeton përvojën e gjarprit (simboli i së keqes), që depërton në zemër për të na joshur».
(Atë Tomas Spidlik).
Ngjarjet terroriste të viteve të fundit, që po
tronditin botën mbarë, sipas interpretimeve dhe
analizave të ndryshme kanë një lidhshmëri
religjioze – fundamentaliste, politike, psikologjike
dhe ideologjike. Duke mos përjashtuar asnjërën
nga këto lidhshmëri, përmes këtij shkrimi dëshiroj
të theksoj se pas çdo veprimi të keq, fshihet edhe
dinakëria dhe veprimi famëkeq i Djallit; po ashtu
dëshiroj ta ndihmoj lexuesin, që t'i kuptojë rrugët,
përmes të cilave përvijohet dhe vepron i Keqi në
jetën e njeriut dhe shpirtrat e këqij, nga të cilët
duhet të lirohet dhe shërohet.
Jezuiti i famshëm çek, Atë Tomas Spidlik,
thoshte: «Secili prej nesh posedon një parajsë
brenda vetes, pra, një zemër të krijuar nga HyjiNga
kjo thënie kuptojmë se fara e mirë dhe egjra
bashkëjetojnë në brendësinë e secilit njeri.
Duke iu referuar përvojës së begatshme
shpirtërore të Kishës, kuptojmë se Djalli depërton
në zemrën e njeriut përmes pesë fazave:
1. Sugjerimi – Djalli para se gjithash i
sugjeron njeriut idenë, mendimin, fantazinë dhe
impulsin për të vepruar keq dhe në kundërshtim me
të vërtetën njerëzore dhe hyjnore.
2. Dialogu – personi pasi që të provokohet
nga sugjerimet e Djallit, fillon të dialogojë dhe të
reflektojë mbi ato sugjerime të këqija që ndjen në
brendësinë e tij.
3. Luftimi apo beteja – personi meqë e
ndjenë dëshirën për të mëkatuar, vendos me liri të
plotë të mos bie pre e sugjerimeve të Djallit;
përmes betejës dëshmon aftësinë e tij për t'i
rezistuar të Keqit.
4. Pranimi (miratimi) – në këtë fazë njeriu e
humbë betejën me të Keqin, duke pranuar
sugjerimin e tij të keq.
5. Pasioni – kjo është faza e fundit, në të cilën
e keqja bëhet shprehi e keqe apo ves brenda
mendimit dhe veprimit të njeriut.
Pasi që kemi kuptuar pesë rrugët e depërtimit të
të Keqit në jetën e njeriut, pyetja më normale që
mund të na lind është kjo: si ta njohim apo si ta
kuptojmë që një mendim apo sugjerim vjen nga
Djalli?

Përvoja shpirtërore e shenjtërve të Kishës na
mëson, se mendimet mund t'i dallojmë nëse ato
vijnë nga e Mira apo nga e Keqja, nga efektit që ato
shkaktojnë apo prodhojnë në jetën e njeriut. Kur
janë të mira shkaktojnë guxim, përtëritje, gëzim,
harmoni, paqe, qetësi, dashuri për Hyjin dhe për të

tjerët. Ndërsa, kur janë të këqija shkaktojnë trazim,
shqetësim, frikë, çrregullim të brendshëm, trishtim,
urrejtje, dëshira të këqija. Shën Injaci i Loyoles, në
lidhje me këtë thoshte përafërsisht kështu: nëse
mendimet dhe veprimet e tua shkaktojnë
ngushëllim dhe paqe të brendshme, është shenjë se
vijnë nga Shpirti Shenjt i Hyjit; ndërsa, nëse ato
shkaktojnë hidhërim dhe trishtim të brendshëm,
është shenjë se vijnë nga shpirti i të Keqit. Nëse
shkaktojnë ngushëllim, duhet t'i kultivojmë; nëse
shkaktojnë hidhërim, duhet t' braktisim.
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Cilët janë shpirtrat e këqij, nga të cilët duhet
të lirohemi?
Sipas murgut të famshëm të Kishës lindore
Evagrio Pontico-s, ekzistojnë tetë shpirtra të këqij
apo mendime të këqija, nga të cilat duhet të lirohet,
të pastrohet dhe të shërohet njeriu, e këta janë:
1. Grykësia – Vetëdija se 'njeriu nuk jeton për
të ngrënë, por, ngrënë për të jetuar', është shumë e
rëndësishme për dimensionin e tij shpirtëror dhe
mendor. Mjerisht, shumë njerëz të përfshirë nga
shpirti i keq i grykësisë, nuk mendojnë dhe nuk
dëshirojnë tjetër, veçse të kënaqin grykësinë e tyre.
Ky shpirt i keq e turbullon mendjen e njeriut, nuk e
lejon të mendojë për Zotin dhe për nevojat e të
tjerëve. Njeriu i përfshirë nga ky shpirt i keq,
rrezikon të mos mendojë për shpirtin e tij, për jetën
e pasosur; gjithçka mendon dhe vepron në funksion
të kënaqësive trupore. Sikurse një tokë e
papërpunuar prodhon ferra, po ashtu edhe një
mendje e pushtuar nga shpirti i grykësisë prodhon
mendime të këqija. Sikurse një i vdekur që nuk e
ndjen dhembjen që shkakton zjarri, po ashtu një i
pushtuar nga grykësia nuk e ndjen shpirtin dhe
frymëzimin e Hyjit. Që të kemi një jetë të gjallë
shpirtërore, është e domosdoshme të shërohemi nga
shpirti i grykësisë.
2. Epshi – Instinkti seksual ka në vete një fuqi
tërheqëse të jashtëzakonshme. Imazhet e ndyta,
filmat pornografik, literatura me karakter seksual,
tregimet dhe bisedat erotike, kanë fuqi të madhe, sa
që zgjojnë në njeriun epshe të pakontrollueshme, të
cilat me kalimin e kohës mund të shndërrohen në
vese dhe varësi. Që të luftohet ky shpirt i keq, është
e domosdoshme të edukohen shqisat sipas shpirtit
ungjillor dhe të integrohen ato në impulse dhe fuqi
pozitive. Pra, nuk duhet të ndrydhen instinktet
seksuale, por, të njihen, të pranohen, të edukohen
dhe të integrohen. Arma më e fuqishme që e lufton
këtë shpirt të keq është lutja, leximi dhe meditimi i
Fjalës së Zotit, adhurimi, kundrimi, veprat e mira, si
p.sh., shërbimi dhe vizita ndonjë të sëmuri. Përtacia
apo dembelia është rrënja e këtij vesi.
3. Koprracia – Koprrac është ai njeri, i cili
mendon se të mirat e veta materiale që posedon janë
absolutisht të tijat dhe nuk është apo nuk ndjehet i
detyruar të bashkë-ndajë asgjë me të tjerët, as ato
gjëra që i teprojnë. Koprrac është ai njeri që në çdo
gjë, në çdo punë dhe në çdo lidhje njerëzore sheh
vetëm interesin e vet material dhe të gjitha vlerat
tjera i konsideron sekondare. Koprrac është ai njeri
që më tepër beson në paratë që posedon, sesa në
Zotin. Sikurse deti që nuk mbushet kurrë përplot
me ujë, edhe pse të gjithë lumenjtë derdhen në të, po

ashtu edhe dëshirat e koprracit për pasurim, nuk
ngihen kurrë. Edhe pse i dyfishohet apo i
shumëfishohet pasuria, prapëseprapë nuk ngopet,
por, gjithmonë kërkon, gjithmonë dëshiron dhe
shqetësimin e tij e shuan vetëm vdekja. Njerëzit e
pushtuar nga shpirti i koprracisë, me kalimin e
kohës, bëhen zemërgur, të pandjeshëm ndaj nevoja
të tjerëve. Të shërohesh nga ky shpirt i keq,
domethënë të lirohesh nga zoti pasuri, për të besuar
në Hyjin dashuri, që dhuron kënaqësinë dhe
ndjenjën e plotësisë. Lirimi nga ky shpirt i keq e
bënë zemrën të ndjeshme dhe të dhimbshme ndaj
nevoja të vëllezërve.
4. Zilia (trishtimi) – Zilia është keqardhja e
brendshme që ndjen njeriu kur sheh se të tjerët janë
të lumtur, të kënaqur, kanë sukses, pasurohen,
jetojnë dhe kalojnë mirë më vetën e vet dhe me të
tjerët. Ndjenja e zilisë zakonisht shkakton në
brendësinë e personit trishtim. Njerëzit e pushtuar
nga shpirti i zilisë nuk e njohin dhe nuk e shijojnë
kënaqësinë shpirtërore, për faktin se vazhdimisht
janë të pushtuar nga mendime zilie, të cilat
shkaktojnë ndjenja të mëdha trishtimi dhe dëshira
të madha për tu hakmarrë. Zilia është sikurse një
krimb që dalëngadalë e ha njeriun, duke i shkaktuar
dhimbje të tmerrshme shpirtërore dhe mendore;
nuk e le të qetë, ia humbë gëzimin e të jetuarit, e
mbyll në burgun e vetmisë. Shërimi nga ky shpirt i
keq ndodh përmes marrëdhënieve të mira dhe të
sinqerta që jemi të thirrur t'i ndërtojmë me të tjerët;
ndodh atëherë kur nuk kemi frikë nga pasurimi dhe
suksesi i tjetrit, por, besojmë se e mira e tjetrit është
edhe e mira jonë.
5. Zemërimi – Ekziston një zemërim i drejtë
dhe një i padrejtë. Me zemërim të drejtë kemi të
bëjmë atëherë kur zemërohemi ndaj të këqijave,
mëkateve dhe padrejtësive të ndryshme. Pra, ky
është një zemërim i kontrolluar dhe i moderuar.
Ndërsa, me zemërim të padrejtë kemi të bëjmë
atëherë kur na vijnë mendime të pakontrolluara, të
cilat shkaktojnë dëshirë për tu hakmarrë, nxisin
kënaqësi për fatkeqësinë e tjetrit, nxisin dhunë
mendore dhe shpirtërore, që nganjëherë mund të
shndërrohet edhe në dhunë fizike. Zemërimi, sipas
etërve të Kishës, është një dobësi shpirtërore, që e
kanë sidomos ata njerëz që nuk jetojnë sipas natyrës
dhe nuk bëjnë asgjë, apo bëjnë shumë pak, për ta
luftuar tundimin. Njerëzit e poseduar nga shpirti i
zemërimit kanë një potencial të jashtëzakonshëm,
që nëse nuk menaxhohet mirë dhe nuk integrohet,
rrezikon të shndërrohet në dhunë të madhe dhe të
rrezikshme. Zakonisht njerëzit e poseduar nga ky
shpirt i keq e kanë të vështirë të falin. Pikërisht për
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këtë arsye mund të shndërrohet në një patologji
drastike atëherë kur kemi të bëjmë me një refuzim
të vazhdueshëm të daljes apo të shërimit nga kjo
plagë e rënd psikologjike dhe shpirtërore.
6. Përtacia apo dembelia shpirtërore – është
një gjendje e përgjithshme neverie, painteresi,

indiference dhe vaktësie mendore dhe shpirtërore.
Meqë përtacia e privon njeriun nga gëzimi
shpirtëror, Shën Bernardi thoshte se ajo është hija e
vdekjes. Duke iu referuar mësimeve të etërve të
Kishës, kuptojmë se dembelia shpirtërore shfaqet
në mënyra të ndryshme: 1. Përmes frikës së tepruar
nga pengesat që hasën në përditshmërinë e jetës. 2.
Përmes neverisë, mosdashjes apo mospëlqimit të
lodhjes apo sakrificës, që është e domosdoshme në
arritjen e sukseseve mendore, trupore dhe
shpirtërore. Nuk ka sukses pa sakrificë. 3. Përmes
paqëndrueshmërisë në mbajtjen e premtimeve,
rregullave dhe urdhërimeve. 4. Përmes humbjes së
kohës së çmueshme. 5. Përmes zemërimit ndaj
atyre që janë të aftë t'i përballojnë vështirësitë. 6.
Përmes lejimit të lirisë së tepruar dhënë shqisave:
mundem, prandaj, dua dhe e bëj. 7. Përmes
pakujdesisë në detyrat kryesore të të qenurit babë,
nënë, i shuguruar, i kushtuar, punëtor, student etj.
Shërimi nga ky shpirt i keq nënkupton rikthimin e

entuziazmit dhe të dëshirës për të vrapuar, me
bindje se të gjithëve na pret kurora e artë e
Mbretërisë qiellore.
7. Krenaria – Edhe vesi i krenarisë buron nga
shpirti i të Keqit. Mundohet ta mbjellë në njeriun,
pra, në mendjen dhe në ndërgjegjen e tij, ndjenjën e
të qenurit superior apo më i madh se të tjerët.
Njerëzit e pushtuar nga ky shpirt i keq janë të
përqendruar tejet mase mbi vetveten dhe në
veprimet e tyre. Pra, kemi të bëjmë me persona
narcizoitë, të dashuruar në vetveten. Krenarët në
aspektin shpirtëror rrezikojnë të mbesin pa
shpërblimin e Hyjit, pikërisht për faktin se çdo
gjë e konsiderojnë meritë të tyre. Në aspektin
shoqëror rrezikojnë të mbesin të izoluar, ndërsa,
në aspektin psikologjik, zakonisht janë njerëz të
frustruar, që vazhdimisht sillen rreth vetes, rreth
vicioz ky shumë i rrezikshëm, që shkakton vetëm
pakënaqësi. Krenaria është kanceri i shpirtit.
Etërit e Kishës thoshin se zemra e krenarit arrin
në lartësi të mëdha, e pastaj nga aty bie në
humnerë. Lirimi apo shërimi nga ky shpirt i keq,
nënkupton përvujtërinë, që do të thotë pranimin
se gjithmonë jemi të vegjël, fëmijë. Kush
lartësohet do të përvujtërohet, e kush
përvujtërohet do të lartohet, thotë Krishti (krh. Lk
14, 11).
8. Fryrja apo mburrja – Njerëzit e pushtuar
nga shpirti i keq i mburrjes zakonisht janë të prirë
të gënjejnë. Përmes gënjeshtrave dëshirojnë ta
mbajnë lartë admirimin dhe konfirmimin e të
tjerëve. Zakonisht njerëzit e tillë i bëjnë gjërat me
qëllim që të duken dhe të duartrokiten nga të
tjerët. Gëzimi i tyre nuk qëndron në veprën e bërë,
por në lëvdatën e pranuar. Pra, nuk i bëjnë veprat në
nder dhe lavd të emrit të Zotit dhe për dobinë e
shpirtrave të njerëzve dhe pikërisht për këtë arsye
mungesa e mundshme e lëvdatës shkakton në ta një
hidhërim të tmerrshëm, një dëshpërim dhe
zhgënjim të paparë. Rregulla e Jezusit: 'mos ta dijë
dora e majtë çka bënë e djathta' është krejtësisht e
papranueshme për ta. Edhe nga ky shpirt i keq
njeriu ka nevojë të shërohet, që të jetojë dhe të
veprojë i lirë nga dëshira e vazhdueshme e pëlqimit
dhe miratimit nga të tjerët.
Kuptimi i fazave të depërtimit të Djallit në jetën
e njeriut, njohja e mendimeve të këqija që veprojnë
brenda nesh dhe luftimi i shpirtrave të këqij do ta
lironte njeriun nga një barrë e rënd psikologjike dhe
shpirtërore, do ta ndihmonte të distancohej nga çdo
veprim i keq dhe i dëmshëm, për të dhe për të tjerët,
e kështu do të jetonte në paqe dhe dashuri me
vetveten, me të tjerët dhe me Hyjin.
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PAPËT DHE NËNA TEREZE
(Më rastin e Shenjtërimit të Nenës Terezë, Romë me 4 shtator 2016)

Papa PIU XII dhe e Lumja Nëna Terezë
Nëna Terezë ishte e njohur, çmuar dhe nderuar,
por edhe e përkrahur nga Papët, pa të cilët ajo
sigurisht nuk do të ishte Misionarja me e njohur e
shekullit XX, Nëna e botës së mjerimit dhe të
vuajtjes, “Samaritanja” e ditëve tona në mbarë
botën.
Papa Piu XII ishte i njohur me qëndrim të
vendosur që Kisha Katolike s'kishte më nevojë për
themelime rregulltare të reja, por për shpirt dhe
frymëzim të Zotit në jetën dhe veprimtarinë e tyre.
Megjithatë përjashtim ishte “rasti” i Nënës
Terezë. Ajo i kishte shkruar Papës Piu XII kështu:
“Zoti më ka thirrur që t'i braktisja të gjitha për t'ia
dhuruar vetveten Atij në shërbim të më të varfërve
që askush nuk i donte”.
Nëna Terezë kishte lutur dhe kërkuar së pari që
të dilte prej “Motrave të Loretos”, sipas urdhrit dhe
kërkesës së Zotit. Këtë ia kishte lejuar Papa Piu XII
më 12 gusht 1948. Me këtë njëkohësisht fillonte
jetën dhe veprimtarinë e re, por edhe të mbeste
murgeshë, nën autoritetin e arqipeshkëvit të
Kalkutës.
Në vitin 1950 Papa Piu XII e kishte autorizuar
edhe zyrtarisht themelimin e rendit të ri të
“Misionareve të Dashurisë”, që ishte edhe nisja e
mbarë dhe e bekuar e këtij rregullit të ri të motrave.
Shën Gjoni XXIII dhe e Lumja Nëna Terezë
Intervista me Imzot Loris Francesco Capovilla,
arqipeshkëv, Sekretari personal i Papës Gjoni
XXIII (1958-1963), tani kardinal i Kishës Katolike.
Shkëlqësi, vlerësimi i Jauj dhe i Papës Gjoni
XXIII për Nënën Terezë?
“Unë kam një nderim të posaçëm për Nënën
Tereze. Ajo doli prej atdheut të saj të vogël, por
zemra e saj ishte zgjeruar duke vajtur në një vend
dhe shtet tejet të madh, në Indi. Ajo ka ndier në
brendinë e saj se duhej të bënte diçka për ata
njerëz... E ka kuptuar se thirrja e saj ishte
Dashuria. Kjo grua e përvuajtur, por tejet
inteligjente dhe kreative, e vuri jetën e saj dhe të
“Misionareve të Dashurisë” në shërbim. Bota e ka
hetuar dhurimin e saj për të tjerët, sepse ajo është
bërë Nëna e të braktisurve. Kështu bota ka besuar
në mrekullinë e dashurisë...”.
Për vlerësimin e Shën Gjoni XXIII ndër të tjera
tha: “Papa Gjoni XXIII fliste shpesh për Nënën

Terezë me mua dhe me Sekretarin e Shtetit të
Vatikanit, kardinal Tardinin, si dhe me të tjerët për
këtë Grua të madhe dhe të mrekullueshme.
Thjeshtësia dhe dashuria ishin fuqia e saj. Është
bukur që një popull i vogël ka një Nënë kaq të
madhe. Kur vdiq dhe qe varrosur në Kalkutë në
një meditim pata thënë kështu: Arkivolja e vogël
dhe Nëna e Madhe... Ajo në vitin 1971 mori
Shpërblimin e Paqes “Gjoni XXIII”.
Sotto Il Monte, Bergamo, 18. 09. 2008
Papa i Lumi Pali VI dhe e Lumja Nëna
Terezë
Papa Pali VI ka përcjell me vëmendje, kujdes
dhe dashuri atërore jetën dhe veprën e Nënës
Terezë. Ja vetëm disa dëshmi dhe hapa konkret në
këtë kuptim dhe drejtim. Deri sa shumë njerëz të
Kishës, si dhe jashtë saj, nuk mund ta kuptonin
karizmën e veçantë të Nënës Terezë, dashurinë
flijuese dhe dhuruese për Zotin dhe Njeriun, pa
kurrfarë dallimi dhe përjashtimi, Papa Pali VI pati
mirëkuptim dhe përkrahje të plotë për Nënën
Terezë, nëpërmjet saj, si thoshte ai “për veprën e
Zotit”.
Do të mbes në histori vizita e tij baritore Indisë
(1964), me rastin e Kongresit Eukaristik. Gjatë
ditëve 3-6 dhjetor 1964 ishte Kongresi Eukaristik
në Bombay, me pjesëmarrjen e Papës si dhe të
Nënës Terezë. Përshtypja e Papës për jetën dhe
veprën e saj ishte aq e madhe, tronditëse, sa që
vendosi t'ia dhuronte automjetin personal
“Cadillac” me të cilin kishte lëvizur dhe udhëtuar
në Indi me këtë motivim: “për t'i ndihmuar asaj në
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dobi dhe në të mirë të të varfërve”. Nëna Tereze e
qiti këtë automjet në Lotari të Indisë dhe fitoi mjaft
para, kuptohet, si gjithmonë, për të varfëritë ndër
më të varfër. Ky gjest e bëri Nënën Terezë shumë të
njohur në Kishë dhe në botë.
Më 10 shkurt të vitit 1965 me dekretin papnor
“Decretum laudis” Papa Pali VI e kishte pranuar
dhe lartësuar bashkësinë e “Misionareve të
Dashurisë” si “kongregatë të të drejtës papnore”.
Kjo ua mundësoi atyre që së shpejti të mund të
përhapeshin dhe vepronin në mbarë botën. Fill pas
kësaj mirënjohjeje dhe pranimi “Misionaret e
Dashurisë” filluan zgjerimin në botë: në Venecuelë
(26 korrir 1965), shtëpia e parë jashtë Indisë e
kështu me radhë në Evropë, Afrikë, Amerikë, kudo
në botë.
Papa Pali VI përkrahu edhe themelimin e
Shoqatës ndërfetare dhe ndërkombëtare
“Bashkëpunëtorët e Nënës Terezë” më 29 mars
1969, duke dhënë bekimin dhe pëlqimin e tij.
Papa Pali VI, i kishte dërguar një çek personal
“për të varfëritë e Nënës Tereze”, duke përkujtuar
dhe ndihmuar gjithnjë veprën e saj në dobi të të
mjerëve në Indi dhe në botë.
Më 22 gusht 1968 Nëna, Terezë hapi shtëpinë e
parë të “Misionareve të Dashurisë”, në Romë në
lagjen “Torfiscale”, gjithnjë me ftesë dhe bekim të
Papës Pali VI.
Më 6 janar 1971, Papa Pali VI ia dorëzoi Nënës
Terezë “Shpërblimin për Paqe – Gjoni XXIII”, që
dëshmonte edhe njëherë nderimin, përkrahjen,
dashurinë e tij për Nënën Terezë, për “Misionaret e
Dashurisë”, për të varfëritë e botës.
Këto janë disa nga çastet e bashkëpunimit mes
Papës Pali VI dhe Nënës Terezë.
Papa Gjon Pali II dhe e Lumja nëna Terezë
Njerëzit e mëdhenj të Zotit fill njihen dhe
bashkëpunojnë me njëri - tjetrin, sepse janë të Zotit
dhe të Popullit; kanë një burim dhe frymëzim të
përbashkët: Zotin dashuri dhe vëllain njeri.
Ja vetëm disa pika të përbashkëta dhe
bashkëpunimi mes Papës Shën Gjon Pali II dhe
Nënës Tereze.
Nëna Terezë, para se ta pranonte Shpërblimin
Nobel për Paqe, ndër të tjera u këshillua edhe me
Papën Gjon Pali II, i cili i pati thënë kështu:
“Pranoje këtë Shpërblim dhe nderim të madh në
emër të Zotit dhe të varfërve të mbarë botës, të
cilëve Ti kaq shumë iu ndihmon dhe u shërben”
(nga rrëfimi gojor i Nënës Terezë, shënuar në
ditarin tim).
Fjala e parë e Nënës Terezë, në aeroportin e

Oslos ishte: “E pranoj këtë Shpërblim në emër të
Zotit dhe të varfërve të botës…”
Pas pranimit të Çmimit Nobel për Paqe (Oslo
10 dhjetor 1979), Nëna Terezë e vizitoi në Romë
Papën Gjon Pali II. Pas urimit dhe bisedimit të
përzemërt me të, Nëna Terezë i tha Papës: “Kam
vendosur të tërhiqem nga jeta botërore (publike).
Do t'iu kthehem të varfërve dhe të gërbulurve…”.
Papa, pasi e dëgjoi me vëmendje dhe me
dashuri, i tha: ”Kurrsesi, sepse Ti je dëshmitarja më
bindëse e Ungjillit dhe e Dashurisë së Zotit për çdo
njeri. Të lutëm që të shkosh kudo që të thërrasin
nëpër botë…”.
Dhe Nëna Tereze aty për aty e ndërroi
mendimin, qëndrimin dhe vendimin e saj. Duke
komentuar këtë, më tha: “Nuk pata tjetër zgjidhje.
Fjala e Papës për mua është urdhër, është vullneti i
Zotit” (nga ditari im).
Së bashku me Papën Gjon Pali II, Nëna Terezë
ishte shtegtarja e paqes dhe e dashurisë në mbarë
botën, duke tejkaluar të gjithë kufijtë, ndarjet,
përçartjet, dallimet, për ta dëshmuar fuqinë e së
vërtetës dhe të dashurisë.
Në vitin 1980 Papa Gjon Pali II e ftoi Nënën
Terezë në Romë dhe ia dhuroi çelësin e shtëpisë për
fëmijë dhe nëna të braktisura.
Papa Gjon Pali II, s' u ndal me kaq, sepse
dëshironte ta kishte Nënën Terezë sa më afër, në
Vatikan. Mu për këtë vendosi t'ia dhurojë një shtëpi
strehimore në Vatikan, pranë Sallës së Audiencave
“Pali VI”, si mirënjohje dhe përkrahje personale.
Kjo shtëpi quhet “Dono di Maria” (Dhurata e
Marisë), dhe është një ndër qendrat e rëndësishme
të “Misionareve të Dashurisë” në botë.
Gjatë vizitës së Papës Gjon Pali II në Indi,
ishin së bashku si “dueti” i fesë dhe i dashurisë së
krishterë. Gjatë kthimit në Vatikan, gazetari italian
Renato FARINA ndër të tjera e pyeti Papën: “Si
keni qëndruar kaq shumë gjatë këtyre ditëve të
vizitës në Indi? Ne si gazetarë ishim të lodhur duke
përcjell vizitën Tuaj. Ku është burimi i gjithë kësaj
fuqie?”.
Papa u përgjigj me buzëqeshje kështu: “Kjo nuk
është vepra ime, por e Zotit… Kjo vizitë baritore
ishte më e lehta, sepse afër meje, me mua ishte Nëna
Terezë e Kalkutës. Mjaftonte që me gisht ta tregoja
atë, dhe të gjithë e kuptonin shumë mirë dhe me pak
fjalë porosinë e Krishtit, të Kishës Katolike, të
krishterimit. Ajo është dëshmitarja burimore e jetës
dhe e fesë së krishterë” .
Më 13 janar 1989, së bashku me Imzot Nikë
Prelën dhe me shumë ipeshkvij nga ish-Jugosllavia,
bashkëmeshuam me Papën Gjon Palin II. Pas
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meshës vijoi takimi dhe biseda me të.
Unë, me atë rast, ia dhurova dy libra të mia në
gjuhën italiane kushtuar Nënës Terezë:
Madre Teresa, prima biografia completa, Jaca
Book, Milano, 1983;
Madre Teresa e le sue radici, EMI-PIEMME,
1987, me këtë përkushtim: “Papës Gjon Palit II,
Mikut të madh të Nënës Terezë dhe të Popullit
Shqiptar: “SHENJTËRI, këtë monografi e kemi
botuar me rastin e 75-vjetorit të lindjes së Nënës
Terezë, ku janë të pranishëm më se 175 autorë
shqiptarë: poezi, prozë, pikturë, skulpturë dhe
muzikë (katolikë, ortodoksë dhe myslimanë)”.
Papa më tha: “Mirë, tejet mirë, sepse ajo është
shqiptare. Keni bërë shumë mirë që e keni botuar
një libër kaq të pasur dhe tejet të bukur. Ajo ka
lindur në Shkup. Por me prejardhje ishte nga
Prizreni, shqiptare, zemra e popullit tuaj, e mbarë
kishës. Kështu kultivohet dialogu, bashkëpunimi
dhe bashkëjetesa mes popujve dhe feve. Urime dhe
vetëm përpara!”.
Gjatë vizitës së Papës Gjon Pali II Shqipërisë,
në Shkodër, ai për Nënën Terezë tha kështu: “Të
dashur, nuk mund mos ta përshëndes një njeri fort të
përvuajtur, që ndodhet mes nesh. Është Nënë Tereza

e Kalkutës. Të gjithë e dini nga vjen, cili është
Atdheu i saj. Atdheu i saj është këtu. Edhe në kohët e
izolimit të plotë të Shqipërisë ishte kjo rregulltare e
përvuajtur, kjo shërbyese e përvuajtur e më të
varfërve, që përçonte në tërë botën emrin e Atdheut
tuaj. Në personin e Nënës Tereze Shqipëria është
nderuar gjithmonë. Është ky misioni i saj dhe i të
gjithë atyre që, porsi ajo, janë ndjekës të vërtetë të
Krishtit, apostuj të dashurisë e të dhembshurisë.
Ju falënderoj sot në emër të Kishës Katolike, ju
falënderoj, të dashur shqiptarë, për këtë bijë të

tokës suaj, të popullit tuaj...”.
Papa në Tiranë për Nënën Terezë tha: “E si mos
ta kujtojmë tani, një bijë të zgjedhur të popullit
shqiptar, Motrën Tereza të Kalkutës, nënë e shumë
të varfërve ndër më të varfëritë në botë? Me zjarrin
e fesë në kraharor, kjo grua e vogël dhe e madhe
njëkohësisht, sjell dhe ruan brenda vetes hovin e
bujarisë së papërmbajtur dhe të pamposhtur të
zemrës shqiptare”
Me rastin e “kthimit në Shtëpinë e Atit” –
vdekjes së Nënës Terezë, (5 shtator 1997), Papa
Gjon Pali II tha: “Në këtë moment të lutjes më rri në
zemër, që të kujtoj motrën tonë nga Kalkuta, Nënë
Terezën, e cila para dy ditësh i dha fund jetës së vet
të gjatë në tokë. Unë pata rastin ta takoj shpesh, dhe
në kujtesën time rri figura saj e vogël plot jetë në
shërbim të më të varfërve ndër të varfër, e cila ishte
e përmbushur nga një forcë e brendshme e
pashtershme: forca e dashurisë së Krishtit…Duke e
gjurmuar Ungjillin, u bë për çdo njeri “samaritani
i mirë”…Përderisa po ia besojmë Hyjit shpirtin e
ngritur të kësaj rregulltarje të përshpirtshme dhe
besimtare, e lusim Virgjërën Mari që t'u jap
ngushëllim bashkëmotrave të saj dhe të gjithëve që
e njohën dhe e deshën”.
Papa Gjon Pali II lejoi
përjashtimin kanonik dhe
përshpejtimin e procesit të
lumturimit të Nënës Terezë, dhe atë
e lidhi me dy ngjarje tejet të
rëndësishme: 25 vjetorin e
Pontifikatit të tij në Selinë e Shën
Pjetrit dhe Ditën Botërore të
Misioneve. Në meshën e lumturimit
të saj, në Sheshin e Shën Pjetrit në
Vatikan (19 tetor 2003), ai ndër të
tjera tha: “Jam personalisht i
falënderueshëm ndaj kësaj Gruaje
të guximshme, të cilën gjithmonë e
kam pasur afër vetes. Ikona e
samaritanit të mirë, ajo shkonte
gjithkund për ta shërbyer Krishtin
ndër të varfër ndër më të varfër. As
konfliktet dhe luftërat nuk e kanë ndalur atë. Herë
pas here vinte tek unë dhe më fliste për përvojën e
saj në shërbim të vlerave ungjillore… Me ndjenja të
thella jemi këtu për ta përkujtuar sot Nënën Terezë,
shërbëtoren e madhe të të varfërve, të Kishës dhe të
mbarë botës… Jeta e saj ishte e thadruar në dashuri
si shpallje e guximshme e Ungjillit…”
Duhet përmendur që sipas dëshirës dhe
kërkesës së Papës Gjon Pali II janë përkthyer dhe
botuar tre libra të Don Lush Gjergjit në polakishte,
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me tirazh milionësh:
Madre della carita'(Matka Teresa), 1994;
Vivere, Amare, Testimoniare, /Zyc', Kochac',
Sëiadczuc'/, 1999; dhe për lumturimin e Nënës
Tereze L'amore in azione (Matka Teresz, Milosc
czynach), 2003.
Këto vepra, autori ia ka paraqitur dhe dhuruar
Papës personalisht, së bashku me botuesin italian
VELAR nga Bergamo, dhe botuesin polak Etërit
Pallotinë nga Varsava.
Kulmi ishte ky: Papa i kërkoi këto botime në
gjuhën polake dhe në gjuhët tjera: italisht, anglisht,
gjermanisht, frëngjisht, spanjisht…për t'ua dhuruar
delegacioneve më të larta kishtare dhe shtetërore
gjatë vitit Jubilar 2000.
Më këtë, dëshmoi edhe njëherë nderimin dhe
dashurinë ndaj së Lumes Nënës Terezë, si dhe ndaj
Kishës dhe popullit tonë.
Dhe në fund ta përmendi edhe këtë: Papa Gjon
Pali II, ishte Miku i madh i Nënës Terezë, nëpërmjet
saj edhe i Popullit Shqiptar. Qysh prej fillimit të
Pontifikatit në Selinë e Shën Pjetrit (16 tetor 1978),
deri të ndërrimi i jetës (2 prill 2005), për festa të
mëdha si Kërshëndellat dhe Pashkët, Shën Pjetri,
kur jepet Bekimi Apostolik “Urbi et Orbi”
(Qytetit dhe Botës), gjithmonë ka folur dhe uruar
edhe në gjuhën shqipe, bile ndër gjuhët më të para.
Edhe kjo, si dhe e tërë jeta dhe veprat e tija,
dëshmojnë se na kishte në zemër.
Papa Benedikti XVI dhe e Lumja Nëna
Terezë
Papa Gjon
Pali II kishte një
nderim, admirim
dhe bashkëpunim
të veçantë me të
Lumen Nënën
Terezë. Ajo pati
ndikuar që ky
Papë vërtet i
madh të ishte
edhe miku dhe
përkrahësi i
Kishës dhe
Popullit Shqiptar
në shumë kushte
dhe rrethana.
Këtë drejtim
dhe orientim e ka
edhe papa i sotëm
në dorëheqje
Benedikti XVI i
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cili në disa raste edhe botërisht e ka lavdëruar
Nënën Tereze duke e paraqitur atë si shembull jete
dhe dëshmitare bindëse të dashurisë së krishterë.
Në enciklikën e parë të tij “Deus Caritas est”
(Hyji është Dashuri) Papa shkruan kështu për
Nënën Terezë: “E Lumja Nënë Tereza e Kalkutës
është një shembull shumë i dukshëm i faktit se koha
që i kushtohet Hyjit në lutje jo vetëm nuk e dëmton
efektshmërinë dhe zellin e dashurisë për të afërmin,
por në realitet është burimi i pashterëshëm i saj. Në
letrën e saj me rastin e Kreshmeve të vitit 1996 e
Lumja shkruante kështu; “Ne kemi nevojë për këtë
lidhje intime me Hyjin në jetën tonë të përditshme.
E si mund ta sigurojmë? Përmes lutjes!”.
(Benedikti XVI, Hyji është Dashuri, Letra
enciklike mbi dashurinë e krishterë, Nën kujdesin e
Arqipeshkvisë Shkodër – Pult, Qershor 2006, nr.
36, fq. 98).
Më 16 dhjetor 2007, e diela e III-të e Ardhjes
Benedikti XVI ndër të tjera tha: “Gëzimi i krishterë
buron nga kjo siguri: Zoti është afër nesh, është me
mua, është me ne, në gëzime dhe në pikëllime, në
shëndet dhe në sëmundje, si miku ynë besnike...
E Lumja Nëna Tereze e Kalkutës a nuk ishte
ndoshta dëshmitarja e paharrueshme e gëzimit
ungjillor në kohën tonë? Ajo jetoi për çdo ditë në
lidhje me mjerimin, degjenerimin e njeriut, me
vdekjen. Shpirti i saj e ka njohur sprovën e natës së
errët të fesë. Mëgjithatë ajo iu ka dhuruar të
gjithëve buzëqeshjen e Zotit.
Në një shkrim të saj lexojmë: “Ne e presim me
paduresë parajsën, ku është Zoti, por ne kemi
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mundësi të jemi në parajsë qysh tani sa jemi në këtë
botë, shi nga ky çast. Të jemi të lumtur në Zotin
domethënë: të duam si do Ai, të ndihmojmë si
ndihmon Ai, të dhurohemi si dhurohej Ai” (La gioia
di darsi agli altri, Ed. Paoline, 1987, fq. 143).
Po, gëzimi depërton në zemrën e atij që vihet në
shërbim të të vegjëlve dhe të varfërve. Kush
dashuron kështu, Zoti banon në të, shpirti i tij është
në gëzim...”
Papa Benedikti XVI më 4 janar 2008 e vizitoi
shtëpinë e Misionareve të Dashurisë “Dono di
Maria” (Dhurata e Marisë), të cilën Papa Gjon Pali
II para 20 viteve ia kishte dhuruar Nënës Terezë në
Vatikan, para Sallës së Audiencave “Pali VI”, për t'i
pranuar dhe strehuar të varfrit e Romës, ata që nuk
kanë as kulm mbi kokë.
Kjo shtëpi-strehimore pranon në ditë deri në
100 vetëve, disa edhe për bujtje apo për kërkim të
punës dhe për çështje tjera, për një kënd sigurie dhe
dashurie në botën anonime që shpesh i përbuzë të
mjerët, sidomos botën femërore.
Edhe ky gjest dëshmon bindshëm sa Papa
Benedikti XVI çmon jetën dhe veprën e Nënës
Terezë dhe dëshminë e dashurisë së krishterë të
Misionareve të Dashurisë, si dhe të varfrit.
Me këtë rast ai ndër të tjera i tha fjalët e Nënës
Terezë: “Është Krishtlindje sa herë i krijojmë
Jezusit mundësinë t'i dojë të tjerët përmes nesh”.
Dhe vazhdoi kështu: “Vite të tëra, kur isha
Prefekti i Kongregatës për Doktrinën e Fesë, kam
kaluar shumë orë të mia afër këtij institucioni të
merituar, që e ka dëshiruar paraardhësi im,
Shërbëtori i Zotit Gjon Pali II, i cili ia ka besuar
këtë të Lumes Nënës Terezë të Kalkutës...
Kushdo që trokit në derën tuaj merr si dhuratë
nga Maria pritjen me krahë të hapur nga ana e
motrave dhe e vullnetarëve... Uroj që ky stil i
dashurisë ungjillore ta vulosë e ta dallojë gjithnjë
thirrjen tuaj në mënyrë që, përpos ndihmës
materiale, t'iu komunikoni atyre që i takoni për dite,
të njëjtin zjarr për Krishtin, që gjallëroi gjithnjë
jetën e Nënës Terezë...”.
Papa Benedikti XVI e përfundoi këtë vizitë me
këto fjalë: “Kjo shtëpi e ka një emër të bukur
“Dhurata e Marisë”, dhe na fton të gjithëve, në
fillim të vitit të ri, ta dhurojmë jetën tonë pa kurrfarë
lodhje”.
Papa Françesku dhe Nëna Terezë
Papa Françesku dhe Nëna Terezë, për
mendimin dhe vlerësimin tim, janë si dy “binek”
shpirtëror, sepse parimet dhe qëndrimet e tyre janë
thellë ungjillore: thjeshtësia, përvujtëria, varfëria,
mbi të gjitha feja dhe dashuria.

Këtë “ngjashmëri” e ka dëshmuar Papa
Françesku në shumë raste duke e përmendur dhe
paraqitur Nënën Terezë si “model” të jetës dhe
dashurisë së krishterë për çdo njeri, sidomos për të
vegjël, të nëpërkëmbur, të pambrojtur dhe të
braktisur.
Këtë e ka shprehur Papa Françesku edhe në
Letrën Enciklike “DRITA E FESË”, kua ai thekson
shumë qartë: Pa fe s'ka as shpresë, si dhe pa fe dhe
shpresë, nuk ka dashuri, që është përfundimi i
logjikshëm i Papës.
Feja fisnikëron, tejkalon dhe bujaron
arsyen, mendjen, njohurinë, njeriun. Dashuria
tejkalon edhe arsyen dhe e bënë të pavdekshme
fenë, njeriun, dhe kështu na drejton ka e Vërteta dhe
Jeta – Jezu Krishti.
Vuajtja me fe dhe dashuri është krejt ndryshe
nga pësimi, dhembja, mërzia, lodhja, deri edhe
dëshpërimi. Dy ndërmjetës të dritës së fesë, sipas
Papër Françeku, janë Shën Françesku i Asizit dhe
Nëna Terezë e Kalkutës, sepse feja nuk e harron
vuajtjesn e botës, por është në shërbim konkret të
drejtësisë dhe të paqes. “Për shumë burra e gra
fetarë te vuajturit kanë qenë ndërmjetës drite. Për
shembull për Shën Françskun e Asizit i gërbuluri,
apo për të Lumen Nënë Terezë e Kalkutës të varfrit e
saj. Ata e kanë kuptuar misterin që gjendet në ta”
(LF 57).
Nëna Terezë thoshte: “Fatkeqësia më e madhe e
Indisë është mosnjohja e Jezusit”, në harmoni të
plotë me atë që thotë gjithnjë Papa Françesku për
botën e sotme.
Shpallja publike e Dekretit mbi kanonizimin e
së Lumes Nënës Terezë në përvjetorin e ditëlindjes
së Papës Françeskut, është edhe një dëshmi i mirë i
Papës, si nderim dhe urim për Kishën Katolike, e
cila në Vitin Shenjt të Mëshirës Hyjnore, do ta ketë
“ikonën” e Mëshirës dhe të Dashurisë së krishterë
për mbarë njerëzimin. Nëna Terezë thotë: “Jeta
ime është një dhuratë për të tjerët”.
Papa Françesku më 6 mars 2016 pas uratës
Engjëlli i Tenzot për vrasjen e katër motrave
“Misionare të Dashurisë” në Jemen tha: “Janë
martiret e sotme! E këto nuk janë në krye të
gazetave, nuk janë lajme! Këto dhurojnë gjakun për
Kishën. Prandaj janë viktima të sulmit të atyre, që i
vranë, por edhe të indiferencës, të globalizimit të
kësaj indiference, të cilës nuk i bëhet fare vonë për
asgjë… Nënë Tereza i shoqëroftë në Parajsë këto
bija martire të bamirësisë e ndërmjetësoftë për
paqen dhe respektin e shenjtë të jetës njerëzore”.
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VEPRA E FISHTËS DJE DHE SOT
At Gjergj Fishta ( 1871-1940)
Asnjëherë nuk shteron dashuria dhe respekti
për personalitetin më të shquar të Rilindjes
Kombëtare Shqiptare, mendjendriturin e
pavdekshëm Fishta.
I formuar në periudhën e Rilindjes sonë
kombëtare, poeti ynë Gjergj Fishta, është një nga
vazhduesit më autentikë dhe të drejtpërdrejtë të saj,
shprehës i idealeve atdhetare dhe demokratike në
kushtet e reja që u krijuan në shekullin e njëzetë.
Mënyrat e pasqyrimit të jetës, në krijimtarinë e
tij, janë vazhdim i natyrshëm i teknikës letrare të
Rilindjes, ku mbizotëroi romantizmi, realizmi dhe
klasicizmi.
Françeskani i përvuajtur shqiptar me zhgunin
e Shën Françeskut i përkushtuar trinomit Fe –
Atdhe – Përparim, Fishta, ishte mjeshtër i pendës
dhe shprehjeve shumë të thekshme dhe
kuptimplote në kohë dhe rrethana të ndryshme
historike për fatet e popullit shumë të vuajtur
shqiptar.

Ndërthurjet e ndryshme të mitologjisë me
realitetin, ashpërsia e stilit, mendimi i fuqishëm
filozofik, dramaciteti i veprës kanë bërë që Fishta të
krahasohet në këtë lëmë me Gëten e Danten.
Satira e tij e hollë dhe shumë e qëlluar, u tregua
e pamëshirshme ndaj veseve të kohës. Pa
kompromis, ai goditi me pendë të mprehtë dukuritë
e shëmtuara negative dhe mbartësit e tyre, cilëtdo
që qenë ata. Këto vese e dukuri ai nuk i luftonte
vetëm brenda individit, por në rrafshin e gjithë
shoqërisë kombëtare.
Poeti Kombëtar Fishta, nuk fal askënd që të
abuzojë me postin që mban dhe të zhvatë financën
kombëtare, të marrë ryshfete, të bëjë veprime prej
kopuku e dallkauku, të trajtojë Atdheun si çifligun e
tij, si tapet për karrigen e tij.
Në radhë të parë ajo është satirë kundër
tradhtarëve, atdhemohuesve, parazitëve të kombit.
Në radhë të dytë është satirë kundër elitës zyrtare
dhe veseve klasore të saj.
Deri më 1899 Fishta shkruan me alfabetin
shqip të françeskanëve. Në janar të atij viti ai bëhet
bashkëthemelues dhe pjesëtar aktiv i Shoqërisë
"Bashkimi", të cilën e drejtoi poeti atdhetar Preng
Doçi. Me alfabetin e kësaj shoqërie u botuan edhe
krijimet e Fishtës të kësaj periudhe.
Me krijimtarinë e Fishtës janë marrë studiues
shqiptarë, por edhe studiues të huaj, sidomos
italianë, austriakë dhe gjermanë. Sipas studiuesve
të sipërthënë të veprës fishtiane, Fishta, më shumë
se cilido krijues tjetër, i ka dhënë shprehje artistike
shpirtit kërkues të shtetit të ri sovran shqiptar. I
dëgjuar e i ngritur lartë deri në vitin 1941 si Poet
kombëtar i Shqipërisë dhe si Homeri shqiptar, pas
vitit 1945 Fishta menjëherë ra në harresë. Edhe
vetëm përmendja e emrit të tij, ishte një tabu për
shqiptarët, që zgjati pothuajse gjysmë shekulli. Në
periudhën para Luftës së Dytë Botërore, Fishta
cilësohej si zëri i kombit.
Më 1902 emërohet drejtor i shkollës
Françeskane në Shkodër gjer atëherë e drejtuar nga
klerikë të huaj. Menjëherë ai fut gjuhën shqipe si
gjuhë mësimi në këtë shkollë. Arrin të botojë
këngët e para të "Lahutës së Malcis", kryevepër e
poezisë epike shqiptare, më 1904. Personazhet
historike të “Lahutës se Malcis” janë vetëm një
pjesë e vogël e mini biografive e qindra luftëtarëve
atdhetarë, që sakrifikuan për nderin e kombit. Tek
kjo poemë lexuesi i kujdesshëm sheh nga afër

20

Studim
gjendjen e vështirë, ku ndeshemi me mendimet e
tyre, me karakteristikat dhe gjuhën që ata
përdornin.
Më 1907 boton përmbledhjen satirike "Anzat e
Parnasit", më 1909 përmbledhjen lirike "Pika
voëset" më 1913 "Mrizi i Zanave".
Ai shkroi drama, drama lirike (melodrama)
dhe tragjedi. Në dramat dhe tragjeditë konflikti
është i ndjeshëm.
Në dramat lirike dialogu është më tepër mjet
organizues i jashtëm sesa element ndërtues i
brendshëm, që t'i japë mundësi zhvillimit të
veprimeve dhe ashpërsimit të konflikteve. Përse i
përket mjeshtërisë artistike, zotërojnë po ato cilësi
që i mishëron edhe krijimtaria poetike. E gjithë
dramaturgjia e Fishtës është e shkruar në vargje.
Tema e atdhedashurisë është në qendër të
pjesës më të madhe të veprave: në dramat "Odisea"
dhe "Kthimi i Uliksit në Itakë", në dramat lirike:
"Shqyptari i qytetnuem", "Shqyptarja e
qytetnueme", "Jerina ose Mbretëresha e Lulevet", e
sidomos tragjedinë "Juda e Makab", e cila çmohet
si vepra më e mirë dramaturgjike e Fishtës.
Tema biblike, e pastrimit shpirtëror të njeriut
në luftë me veset, për hir të virtyteve dhe të
amshueshmërisë së qenies njerëzore është në
qendër të dramave lirike. "Baritë e Betlemit",
"Luigj Gonzaga".
Si gjithnjë tek Fishta brilant, tema e
padrejtësive shoqërore është në qendër të tragjedisë
"Hajria", ku në mënyrë të qartë mbizotëron
realizmi, fryma demaskuese ndaj shtresës së pasur
që gjithnjë mendon vetëm për fitim.
Poeti i madh Gjergj Fishta, është një nga
vazhduesit autentikë dhe të drejtpërdrejtë të
Rilindjes Kombëtare, shprehës i idealeve atdhetare
dhe demokratike në kushtet e krijuara në shekullin e
njëzet dhe kjo shprehet në mënyrë të dukshme edhe
në mënyrat e pasqyrimit të jetës në krijimtarinë e tij,
si vazhdim i natyrshëm i teknikës letrare të
Rilindjes, ku mbizotëron romantizmi, realizmi dhe
klasicizmi.
Vepra e Fishtës dje dhe sot, ndikon gjithnjë në
zhvillimin e letërsisë me vëllimshmërinë e saj, me
llojshmërinë e gjinive, me pasurinë e mjeteve të
shprehjes, me autencitetin e saj. Ajo ka meritën e
veçantë të ketë prekur terrene që deri atëherë, dhe
më vonë mbetën të paprekura në letërsinë tonë.
Ai ka, gjithashtu, meritën tjetër se diti me
mjeshtëri të rrallë të kultivoi për herë të parë edhe
me stil të lartë shtresa gjuhësore të gjalla deri
atëherë të pashfrytëzuara. Prandaj ndikimi i tij në
letërsinë tonë shqiptare, ka qenë dhe do të mbetet i

madh dhe i shumëllojshëm.
"Lahuta e Malësisë", me 30 këngë, rreth
17.000 vargje është quajtur me shumë të drejtë nga
shumë studiues vendas dhe të huaj si "Iliada"
Shqiptare, dhe për më tepër është vlerësuar si i
vetmi Epos Kombëtar i letërsisë sonë, madje edhe
si epos i Ballkanit.
Si vepër epike që është, megjithatë "Lahuta e
Malësisë", nuk ka një subjekt të mirëfilltë qendror,
rreth të cilit të vërtiten ngjarjet, rrethanat,
personazhet përfytyrimet.
Nëse do të kërkonim një hero qendror të
veprës, ai do të ishte heroi anonim, populli. Unitetin
e veprës në të vërtetë, e krijon një përsonazh që,
herë vihet në plan të parë, herë është i nënkuptuar.
Është Fati i Shqipërisë, jo më me këtë emër si
në poemat e tjera epike si "Skënderbeu i pafat" i
Jeronim De Radës, "Historia e Skënderbeut" të
Naim Frashërit etj.
Këtu Fati i Shqipërisë, qëndron prapa simbolit
mitologjik "Ora e Shqipërisë". Dhe, sipas besimit
shqiptar, rrotull kësaj ore, grupohen orët e fiseve,
bajrakëve, trojeve, orët e shtëpive, së fundi, orët e
çdo luftëtari, të çdo shqiptari.
Këto krijojnë ansamblin më simpatik të
personazheve në grupin e personazheve
mitologjike dhe përgjithësisht në vepër, meqë
përcjellin edhe mesazhin madhor të mbijetesës së
shqiptarit dhe të kombit të tij, pavarësisht nga
befasitë më tragjike të çfarëdo kohe që mund të vijë.
Në unitetin e veprës ndikojnë drejtpërdrejt
edhe zanat, ndër të cilat njëra përcakton unitetin
formësuar të veprës. Kjo është Zana shqiptare që ka
kuptimin e Muzës së "Iliadës" të Homerit. Në
pikëpamje të rolit që luan në poemë, përbën binom
me Orën e Shqipërisë.
Në këtë grupim të spikatur, bëjnë pjesë edhe
kuçedrat, dragonjtë, lugetërit, hijet etj., etj. Për më
shumë, ngjarjet e poemës kanë një shtrirje kohore
prej dy brezash njerëzore. Ato fillojnë më 1858, kur
Mali i Zi i nxitur nga Cari i Rusisë, kërkon të
zaptojë tokat tona.
Filli i poemës mbaron kur është shpallur
Pavarësia e Shqipërisë dhe Konferenca e Londrës,
ka vendosur copëtimin përgjysmë të këtyre trojeve.
Kobi, kështu ekziston në poemë, në të njëjtin binom
me Fatin.
I pavdekshmi Fishta, bën njëfarë grupimi të
këngëve, sipas kronologjisë historike të ngjarjeve.
Kështu, kemi disa cikle këngësh, kemi ndërmjet
tyre edhe këngë që qëndrojnë disi më vete, por që
luajnë rolin e rrugëkalimit nga njëri cikël në tjetrin.
Në pikëpamje të leximit të veprës ato
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përkohësisht e shkëputin lexuesin nga terreni
historik real dhe e çojnë në sfera fantastike.
I papërsëritshmi kleriku dhe atdhetari i shquar
Fishta, me idealet e veta të larta, humane e
patriotike, me ndërgjegje dhe ndjenjë të lartë
patriotike, përpiqet që t'ia ngulit shqiptarit ndjenjën
nacionale, krenarinë dhe vetëbesimin, me qëllim që
të jetë i gatshëm për të luftuar për liri dhe pavarësi të
atdheut.
Në të vërtetë rreth këtij boshti, ndërlidhen të
gjitha episodet e ngjarjeve historike, të kënduara në
Lahutën e Malcis, që nga
Lidhja e Prizrenit (1878),
e deri në Konferencën e
Londrës (1913), kur edhe
njihet autonomia e
Shqipërisë.
Ky françeskan
shembullor, ka qenë
apostull i atdhetarizmit të
sinqertë dhe të pastër, për
të cilin shqiptarizmi nuk
ka qenë profesion, por
një jetë intensive.
Gjatë jetës së
frytshme të tij, ai e
themeloi Shoqërinë
Letrare “Bashkimi”,
ishte drejtor i gjimnazit
françeskan në Shkodër,
kryetar i Kongresit të
Alfabetit, anëtar i
Komisisë Letrare
Shqiptare, udhëheqës i
dërgatave shqiptare në
Paris dhe Washington,
deputet dhe nënkryetar
parlamenti, përfaqësues i
Shqipërisë në
konferencat ballkanike,
Meshtar dhe Letrar i përkushtuar me mish dhe
shpirt.
Veprimtaria e tij e gjithanshme u shpërblye me
dekorata nga shumë shtet të përparuara, si:
Mbretëria e Austro - Hungarisë, Turqia, Papa Pio
XI, Greqia, Urdhri Françeskan, ndërsa Akademia
Italiane e zgjodhi për anëtar.
Leximi dhe studimi i veprave të si
veprime të kundërligjshme dhe heretike
E kundërta absurd ndodhi në Atdheun e lindjes
së poetit brilant Fishta. Ndërsa të huajt e nderuan,
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respektuan, vlerësuan dhe dekoruan, emrin dhe
veprat e tij i studiuan në katedrat e tyre
albanologjike dhe ballkanologjike, ky vigan i
papërsëritshëm deri më sot, në Shqipëri, gjatë
regjimit ateist komunist u ndalua për më shumë se
50 vjet me radhë. Kulmi i urrejtjes ndaj Fishtës,
arriti deri aty sa eshtrat ia zhvarrosën dhe ia hodhën
në lumin Kir, që kalon në qytetin e Shkodrës...
Leximi dhe studimi i veprave të tij u shpallën si
veprime të kundërligjshme dhe heretike. Shumë
gazetarë dhe studiues të rrëgjimit komunist për ti
bërë qefin diktatorit
H o x h a h o d h ë n
padrejtësisht baltë ndaj
jetës dhe veprës letrare
dhe patriotike të Rilindasit
të shquar Pader Gjergj
Fishtës. Ata shpifen për 50
vjet, duke krijuar malin e
gënjeshtrave që u rrëzua
në dhjetor të vitit 1990,
kur demokracia e rinisë
shqiptare shkelmoi
gjumin letargjik të
komunizmit të zi në
vendin e shqiponjave.
Ai që guxonte të
lexonte poemën brilante
“Lahuta e Malcis”
arrestohej dhe dënohej me
burg a thua se po lexonte
dhe bënte propagandë
fashiste. Duke urryer
Fishtën e madh, regjimi
komunist i diktatorit
antishqiptar Enver Hoxha,
godiste pa mëshirë me
gënjeshtra të sajuara të
gjithë Klerin Katolik,
historinë e lavdishme të
trinomit Fe – Atdhe – Përparim, që gjithnjë si bosht
udhëheqës kishte pasur ndër shekuj dhe ka ende sot
Kisha Katolike dhe besimtarët e devotshëm të saj.
Këtë ia bënë atij që Shqipërinë e kishte dashur
si një atdhe të vërtetë të të gjithë shqiptarëve,
pavarësisht nga ndasia religjioze dhe përkatësia
regjionale. Atij që gjithnjë e ka theksuar nevojën e
unitetit kombëtar dhe vëllazërisë, ide kjo që e
përshkon kryeveprën e tij, Lahutën e Malcis.
Lajtmotivi i këtij vigani ka qenë: Për Fe dhe Atdhe.
Sa i përket vlerës estetiko-letrare të veprës së
Fishtës, ajo është e shumëfishtë, qoftë për nga
përmbajtja, gjuha, stili, rrjedhshmëria e fjalës,
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ngrohtësia, ngjyra dhe porosia.
Ai me shikimin real të vetin nuk e idealizon
shqiptarin, por e përshkruan ashtu si është, me të
gjitha të metat dhe virtytet, me meritat dhe fajet. Në
veprën e tij vërehet edhe nota edukative, sepse ai e
qorton shqiptarin që të lirohet nga fatalizmi, pjellë e
mentalitetit oriental dhe e udhëzon kah rruga e
qytetërimit evropian, ku edhe e ka vendin,
gjeografikisht dhe historikisht.
Fishta, si njohës shumë i mirë i psikologjisë
dhe natyrës së shqiptarëve e udhëzon me mjeshtëri
fjale bashkëkombësin e vet, që t'i tejkalojë ndasitë
krahinore dhe fetare, duke përkrahur të gjithë pa
dallim ndjenjën nacionale, krenarinë dhe
vetëbesimin.
Satira e tij është karakteristike për një
shkodran. Përmes satirës Fishta, i ka luftuar
fudullët pseudointelektualë, pseudoeuropianë,
pseudoshqiptarët e shumë pseudo të tjera, të cilat
për fatin e mirë të autorit janë aktuale edhe sot e
kësaj dite.
Sa i përket vlerës estetiko-letrare të veprës së
Fishtës, ajo është e shumëfishtë, qoftë për nga
përmbajtja, gjuha, stili, rrjedhshmëria e fjalës,
ngrohtësia, ngjyra dhe porosia me nota edukative,
sepse ai e qorton shqiptarin që të lirohet nga
fatalizmi fetar, pjellë e mentalitetit oriental dhe e
udhëzon kah rruga e qytetërimit evropian, ku edhe e
ka vendin, gjeografikisht dhe historikisht.
Edhe pse u përdor anatemimi, gjuha e
shfrenuar e urrejtëse komunisto – ateiste edhe mbas
shumë dekadash Fishta i papërsëritshëm, nuk ka
mundur të largohet nga zemrat dhe nga ndjenjat e
pashuara të popullit shqiptar për të gjitha veprat dhe
jetën e tij patriotikë.
Pra, sikurse thotë me shumë të drejtë
Akademik Prof. Dr. Zef Mirdita, se këtu: “Kemi të
bëjmë me një apostull të atdhetarizmit të sinqertë
dhe të pastër, për të cilin shqiptarizmi nuk ka qenë
profesion i çastit apo i rastit, por ka qenë një jetë
intensive, e përshkuar me të gjitha ngjarjet më
vendimtare për fatin e kombit shqiptar.”
Në muajin dhjetorit të vitit 1940 kur Poeti
Kombëtar Fishta kaloi në amshim, varri i tij nuk u
bë asnjëherë vend pelegrinazhi, sikurse Heroit
Kombëtar Gjergj Kastriotit, Shën Nënë Terezës,
apo personaliteteve te shquara të botës si: varri i
Hygoit, Kafkës etj. Edhe sot për fat të keq shumë
pak njerëz kujtohen të kthejnë rrugën për të hyrë në
Kishën Franceskane në Gjuhadol të qytetit të lashtë
të Shkodrës, për të vizituar varrin simbol të Pader
Gjergj Fishtës O.F.M.
Vetë shteti shqiptar nuk ka bërë deri më sot (në

vitin 2016), asnjë përpjekje rivlerësimin e merituar
mbas 50 vjet të dhunimit të përgjithshëm të fesë, që
të vlerësoj realisht figurën e Fishtës, ashtu sikurse
ka bërë dhe vazhdon të bëj për shumë figura të tjera
të historisë që nuk janë as sa gjysma e kontributit të
madh që ky rilindës i madh, që ka dhënë për
kombin dhe Atdheun e tij. Edhe shtëpia e tij ku ai ka
kluar një pjesë të fëmijërisë në Fishtë të Lezhës
është e rrënuar dhe braktisur nga të gjithë njësoj
sikurse në kohën e diktatorës së Enver Hoxhës.
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At Gjergj Fishta O.F.M:
SHQYPNISË ...
T'falem, Shqypni, ti i shpirtit tem dishiri!
I lum njimend jam un n'gji tand tue rrnue,
Tue gzue t'pamt tand, tue t'hjekë atë ajr t'kullue
Si Leka i Madhi e Skandërbegu i biri
Kje i Lumi vetë, qi mue m'dërgo ksi hiri
Për nën qiellë tande t'kthielltë un me u përftue.
Malet e hjedhta e t'blerta me shikjue,
Ku Shqypnija e Burrit s'dron se i qaset niri.
Ktu trima lejn gjithmonë, pse ti je nana
E armvet n'za, qi shndrisin duert e t'lumit,
Kah des për ty i rrebtë e trim si zana:
Eden n'Balkan ti je; ti prej t'Amshumit
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Dom Nikë UKGJINI
Shkodër
NDIHMESA E KLERIKËVE PËR KOMISINË LETRARE
(Pjesa e parë)
Konferencë Shkencore: “Komisia Letrare Shqipe 100 vjet me pas dhe mendimi Albanologjik” mbajtur me 8 maj
2016, nga Universiteti i Shkodrës dhe Ambasada Austriake në Tiranë, mbështetur nga Konsulli i Nderit të Austrisë,
z. Gjergj Leqejza. Në këtë konferencë morën pjesë 45 studiues nga fusha të ndryshme ardhur nga trevat shqiptare.
Meqenëse ngjarjet politike dhe kulturore janë të
lidhura ngushtë njëra me tjetrën, për ta kuptuar më mire
angazhimin e klerit katolik në Komisin Letrare, duhet të
rikujtojmë disa nga ngjarjet qe lidhen ngushtë me
angazhimin e klerit katolik për unitetin e gjuhës që do të
thotë unitetin e kombit gjatë kohës se bërjes shtet nga ana
e shqiptarëve.
Fillimi i shekulli XX ishte një pikënisje e
domosdoshme për zhvillimin e edukimit shkollor te
shqiptaret qe ëndërronin për t'u çliruar nga Perandoria e
egër osmane.
Me ndihmën e Perandorisë Austro-Hungareze e cila
sikur kishte një largpamësi për shqiptaret, punohej për
botimin e librat shkollore dhe revistave në veri të
Shqipërisë, me qendër në Shkodër. Shkrimi dhe leximi
edhe pse i kufizuar nga Osmanlinjtë, ne fillim te
shek..XX, zhvillohej, në tri alfabete: alfabetin e vjetër
(Jezuitet), alfabetin e Shoqërisë “Bashkimi” ( 1899) të
abat Doçit dhe “Agimi” të Dom Ndre Mjedës (1901).
Duke u nisur nga fakti se në këto rrethana politike
kërkohej një unitet të mendjeve të zgjuar, me këtë rast në
vitin 1902, disa klerik intelektual të përkrahur nga
kryeipeshkvi i Shkodrës, Imzot Guerrini dhe Qeveria

Austro-Hungareze, kishin hedhur idenë për krijimin e
një Akademie (Instituti) për studimin e dialekteve,
vendosjen e gjuhës se përbashkët, hartimin e gramatikës
e të fjalorit në gjuhen shqipe. Pas disa takimeve të
zhvilluar në Arqipeshkvin e Shkodrës, mësohet nga letra
e Guerrinit, dt. 26 maj 1902, se kjo ide fisnike e cila do
ishte sinonim i bashkimit të kombit, mbeti e parealizuar.
Arsyat janë të ndryshme, nga mos arritja e konsensusit
në mes shoqërive, Bashkim dhe Agimi deri tek, faktorët
politik që nuk dëshironin që Shqipëria të ecte me hapa
më të përshpejtuar kah shpallja e pavarësisë.
Por çështja e zhvillimit arsimor dhe shkrim leximi
sikur nuk kishte të ndalur. Nga aktivitetet të tjera për
çështjen e gjuhës e të kulturës shqiptare, të ndërmarr nga
klerikët katolik, pos botimeve të përzgjedhura ishte dhe
botimi i fjalorit: Fjaluer i Rii i Shcypes , Shkodër, 9 janar
1908, projekt ky i abat Preng Doçit, realizuar nga Dom
Dodë Koleci, dom Mark Shllaku e Dom Ndoc Nikaj.
Fjalori ishte një udhërrëfyes i mirë për ngjarjen e
ndodhur në Kongresin e Manastirit. Vargu i atyre qe
kishin marr përsipër të përhapnin diturin në popullin
shqiptar në prag të Kongresit të Manastirit do
veçoheshin, Dom Ndoc Nikaj, Atë Gjergj Fishta, Atë
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Shtjefen Gjeçovi, Atë Pashko Bardhi, Atë Anton Xanoni,
Dom Ndre Mjeda, Dom Gjergj Kolecin, Dom Dodë
Kolecin etj. si dhe përkrahjen e dhënë nga të gjithë
ipeshkvijtë e Shqipërisë, ku spikatnin, Imzot Lazër
Mjeda dhe abat Preng Dochi.
Ngjarja e cila do mbetet e paharruar në kujtesën e
kombit, ishte Kongresi i Manastirit, i mbajtur nga dt. 14
deri 22 nëntor në Manastir, qytet në jug-lindje të
Shqipërisë të atëhershme. Ishte një epope e
intelektualeve dhe patrioteve për bashkimin të forcave
mendore e ushtarake, për çlirimin trojeve shqiptare nga
perandoria osmane. Për këtë arsye në këtë Kongres me
pëlqimin e të gjithë anëtarëve të komisionit u vendos qe
populli shqiptar, pas shumë shekujve të kishte alfabetin e
vet unik. Edhe këtu, një rol të rëndësishëm përbashkuese
e luajtën klerikët katolik, Atë Gjergj Fishta, kryetar i
komisionit dhe përfaqësues i shoqërisë Bashkimi, Dom
Ndre Mjeda, me alfabetin e vet Agimi, dhe atdhetari e
strategu i ngritjes se flamurit në vitin 1912 në Vlore,
Dom Nikollë Kaçorri.
Që vendimet e Kongresit te Manastirit kanë qenë të
mirëpritura edhe nga faktorët te tjerë të rëndësishëm,
dëshmon korrespodenca e më vonshme e arqipeshkvit të
Shkodrës, Pasquale Guerrinit, atij të Durrësit Preng
Bardhit (Primus Bianchi), me Kongregatën e
Propaganda Fide në Romë dhe Konsullatës Austro
hungareze, ku nder të tjera shprehej se, botimi i librave
shqip për shndritje të mendjes nacionale, tani e tutje do
jetë sipas Kongresit të Manastirit.
Në vazhdën e përpjekjeve për stabilizimin e gjuhës
drejtshkrimore ishte angazhimi permanent i klerikëve
katolike në Komisin Letrare të mbajtur ne Shkodër në
vitin 1916-1918.
Komisia letrare një domosdoshmëri e kohës
Edhe pas shpalljes se pavarësisë së vendit, Lufta e
Parë Botërore 1914-1918, e kishte copëtuar vendin tonë
politikisht dhe pushtuar ushtarakisht nga shtetet fqinj.
Vendi kishte pësuar shkatërrime të mëdha. Dhjetëra

mijëra veta vdiqën nga
zjarri i luftës, nga uria
dhe nga sëmundjet
epidemike. Shumë
fshatra u dogjën e u
rrënuan bujqësia dhe
blegtoria
u
shkatërruan duke
mbretëruar një varfëri
e skajshme. Përveç
këtyre pasojave në
jetën sociale,
Shqipëria ndodhej
përpara një ricoptimi
nga shtetet fqinj sipas
hartës se re qe po
përgatitej nga fuqitë e
m ë d h a . P a r a
shqiptarëve ishin
detyra të reja, sigurimi
i pavarësisë së vendit dhe ruajtja e tërësisë tokësore të
Shqipërisë.
Në këto kushte populli shqiptar, të udhëhequr nga
intelektualet patriotet e të mbështetur fuqishëm nga
Perandoria Austro-Hungareze, në vitin 1914-1918, u vu
në lëvizje për të mbrojtur të drejtat territorial dhe
kombëtare të përcaktuara nga Konferenca e Londrës
1913. Situata në terren ndikoj në diskutimin dhe në
ngritjen e shumë problemeve edhe në fushën e kulturës
në veçanti çështje e gjuhës se përbashkët e ngritur qe
më herët nga rilindësit tanë. Kjo si pasoj ndonëse ende
shteti i ri shqiptar nuk e kishte nen kontroll gjithë
territorin e vendit.
Autoritet austriake që më 23 janar 1916, kishin
dëbuar serbet e malazeze nga Shqipëria dhe gjatë vitit
1916-1918, mbanin nen sundim Shkodrën. Si dhe në të
kaluarën jo të largët, pos dhënies së sigurisë ushtarake të
vendit, bënin disa koncesione jetike për popullin tonë.
Puna e tyre ishte përqendruar në zhvillimin ekonomik,
hapjen e shkollave në gjuhen shqipe, ku numëroheshin
200 shkolla të reja në territoret shqiptare ku ata
sundonin, botimin e teksteve shkollore, si dhe hapjen e
gazetës me përmbajtje politiko e kulturore “Posta e
Shqypnis”, në gjuhen shqipe me drejtor Atë Gjergj
Fishtën dhe për gjuhen gjermane Atë Vinçenc
Prennushin.
Liria kombëtare është tharmi që ngjiz lirin e një
kombi të robëruar. Ketë thënie të lasht, intelektualet
shqiptar si dhe shumë nga klerikët katolik e kishin
vuajtur në shpirtin e tyre në të kaluarën jo fort të largët
historike.
Meqenëse Shkodra një nder qytetet të tjera, kishte
një histori më të sprovuar në lëvrimin e kulturës dhe
gjuhës shqipe, zgjidhja e gjuhës së përbashkët ishte
ngritur me shumë pasion, nga intelektualët atdhetar të
cilët në mesin e vitit 1916, hodhën idenë e Komisisë
letrare. Kurse Atë Gjergj Fishta, i nxitur nga nevoja e
kohës do të shprehej në gazetën “Posta e Shqypnis, “pa
gjuhë nuk ka Shqypni”.
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Me kërkesën (urdhrin) e kryekomandantit, Ignat
Trollman, ndihmës se pakursyer të konsullit austriak në
Shkodër, August Ritter von Krajl, intelektualet atdhetar
arritën të mblidheshin për hartimin e projektit për
unifikimin e gjuhës shqipe i cili ishte si parakusht, për
stabilizimin e shtetit dhe zhvillimit të tij sipas
parametrave perëndimore. Andaj ishin faktorët politik,
historik, social - kulturor dhe arsimor që ndikuan që të
organizohej dhe të niste punën Komisia Letrare në
Shkodër, ku morën pjesë personalitete të njohura të
kulturës shqiptare, intelektuale me zë, brenda dhe jashtë
vendit.
Komisia meqenëse ishte një Institucion i mirëfilltë
shkencore kërkonte një punë kolektive dhe
personalitete të përzgjedhura, gjë qe Komanda AustroHungareze e bëri me ngritjen e grupit të punës më 30
korrik 1916, dhe pas krijimit të strukturës, filloj punën
me 1 shtator 1916.
Pjesëmarrës në Komisin Letrare ishin kryesisht
intelektual të njohur nga vendi qe ishin përmendur për
veprimtari të shquar, kombëtare, politike, gjuhësore
letrare e arsimore dhe shquheshin si njohës të disa
fushave dhe gjuhëve klasike e moderne evropiane. Në
këtë Akademi kombëtare merrnin pjesë edhe gjuhëtarët
të shquar nga Austria, si: prof. Rajko Nachtigal, dhe prof.
Maksimilian Lamberc. Ndërsa kryetar të Komisionit
Kryekomanda, kishte zgjedhur studiuesin e
dialektologjisë, Dr. Gjergj Pekmezin.
Nga procesverbali i Komisisë Letrare kuptohet se
puna ka filluar më 1 shtator 1916 dhe ka përfunduar më
22 maj 1918. Sipas prof. Tomor Osmanit, janë
protokolluar 64 mbledhje. Kanë marrë pjesë studiuesit
1. Luigj Gurakuqi 56 mbledhje; 2. Luigj Naraçi 54; 3.
Mati Logoreci 48; 4. Sotir Peci 43; 5. Ndue (Anton)
Paluca 39; 6. Gjergj Pekmezi 34 ; 7. Hilë Mosi 31; 8.
Dom Ndre Mjeda 31; 9. Atë Gjergj Fishta 28; 10. Josif
Haxhimima 24; 11. Maksimilian Lamberc 13; 12. Atë
Ambroz Marlaskaj 10; 13. Sali Nivica 7; 14. Hafiz Ali
Korça 5; 15. Imzot Vinçenc Prendushi 4; 16.
Aleksandër Xhuvani 3; 17. Rajko Nachtigal 2. Ndërsa,
prof. Karl Gurakuqi, jep pak sa ndryshe emrat të
pjesëmarrësve duke e numëruar edhe veten si
pjesëmarrës të Komisisë. Nder më frytdhënësit në mes
klerikëve numëroheshin: Dom Ndre Mjeda dhe Atë
Gjergj Fishta.
Atë Gjergj Fishta:
Fishta, meshtar i devotshëm, poet, letrare, publicist,
studiues, politikan, mori pjesë në 28 mbledhje dhe
konsiderohej si shtylla qendrore e Komisisë Letrare.
Studiuesi, Robert Elsie, shprehet se: “s bashku me Luigj
Gurakuqin, Ndre Mjeden, Mati Logorecin, Fishta, luajti
rolin udhëheqës në Komisinë Letrare, të ngritur prej,
austro-hungarezeve,..” Po të njëjtin mendim e ndan edhe
njohësi më i mire i Fishtës, Pal Dukagjini (Atë Daniel
Gjeçaj), duke u shprehur se “ Fishta merr pjesë posi dorë
e djathtë e Luigj Gurakuqit s bashku me anëtarët e tjerë
jo ma pak të vlertë..”
Nëse do shfletonim raportin e punës, do kuptojmë se

Fishta, ishte person me autoritet dhe ndikues në dhënien
e vendimeve të çdo tematike. Kërkonte që vendimet të
merren me maturi e pjekuri. Në momente kur nuk
parapëlqente, siç ishte rasti marrjes si bazë të folmen e
Elbasanit, pas debateve që zhvilloheshin, ai nuk mbetej
kokëfortë, por pranonte vendimin e shumicës. Kjo
kuptohet edhe nga fakti së në diskutimet dhe debatet në
mbledhjen 29 dhe 31 janarit 1917, për të hartuar një
ortografi dhe kur si themel i ortografisë më shumicë
votash, me disa përmirësoj u mor dialekti i
Elbasanishtes, , nder të tjerë qe nënshkrua edhe Fishta
dhe Mjeda. Madje, botimi i rregullave mbi ortografinë e
gjuhës shqipe të shkrueme, gjeten vendin e botimit të
“Posta e Shqypnisë” me 3 nëntor 1917, të udhëhequr nga
Fishta. Se sa ishin lidhjet e ngushta e Komisis Letrare
dhe Atë Gjergj Fishtës, tregon dhe fakti, së në “Lajmet e
Komisis Letrare”, si material i rëndësishëm qe përfshirë
botimi i dramës, së Fishta“Juda Makabe”, pjesa e parë
dhe e dytë.
Fishta, si drejtor i gazetës “Posta e Shqypnis,” e
cila doli nga 5 dhjetor 1916 deri 23 XI, 1918 i dha
hapësirë të konsiderueshme me kronika për punën
zhvillimore të Komisisë Letrare. Fishta botoj dhe
vërejtjet që u bën Komisisë nga Atë Vinçenc Prendushi
dhe Atë Dedë Berdica në kuptimin pozitiv të fjalës. Ai
gjatë kësaj kohe, në “Posten e Shqypnis” ka shkruar 37
artikuj, pa përmendur shkrime më të vogla lajmesh, qe
kishin peshë të madhe letrare e historike, duke ftuar
shqiptarët qe të ndërgjegjësohen, të jenë të bashkuar dhe
që t' i japin rendësi shkollimit dhe arsimit në gjuhen
shqipe sipas kërkesave të Komisisë Letrare. Nga
Komisia Letrare, kërkonte qe t'i jep hovë zhvillimit
arsimor dhe qe gjuha shqipe të jetë sa më parë në
përdorin në gjithë administratën zyrtare të vendit duke,
përfshirë edhe gjyqet e Sheriatit.
Fishta nuk e pranoj aq me dëshirë, dialektin
qendrore të Elbasanit duke aluduar se dialekti i Shkodrës
, si më i vjetri do ishte më i përshtatshëm si normë letrare.
Por, duke pasur kombin si ideal, rezulton se do pranonte
çdo lloj zgjidhje që do ishte në të mirën e popullit e të
vendit tonë. Ky ideali i tij shprehët qartë në shkrimet e tij
te “Posta e Shqypnis”, si: Si do te bashkohen shqyptarët,
Kur do bashkohen shqyptarët, Pa Vloren nuk ka Shqypni
as autonomi, Udha qi do të ndjekim, Shqypnia,
Bashkimi.
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KREMTIM NË VITIN JUBILAR TË POETIT MJEDA
Kukël, 21 gusht 2016
Viti jubilar 150 vjetori i lindjes së poetit
Mjeda (20 nëntor 1866), solli për vizitë në
Qendrën Muzeore “Ndre Mjeda" në Kukël,
studiues të huaj nga disa shtete të botës të
bashkuar në Seminarin Ndërkombëtar për
gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që u
mbajt nga dt. 15 - 26 gusht 2016, në Prishtinë.
Ideja për udhëtimin e pjesëmarrësve të
seminarit, Prishtinë- Kukel, në ketë vit jubilar
të M j e d ë s , i s hte d h ë n ë n ga b a s h kë organizatorët e këtij Seminari, prof. Alulja
Jubani, nga Tirana e përkrahur nga përgjegjësi i
Seminarit prof. Rrahman Paçarizi nga
Prishtina.
Pjesëmarrët e Seminarit arritën në orët e
paraditës të dt. 21 gusht 2016, në Qendrën
Muzeore “Ndre Mjeda” ku u priten nga
Drejtori i Qendrës, Dom Nikë Ukgjini dhe
sekretari i Këshillit së Bashkisë të Vau të Dejës,
z. Gent Ndoja.

Programi kulturore i përgatitur posaçërisht
për ta, filloi në oborrin e Qendrës, ku një grup
të rinjsh të veshur me kostume kombëtare:
zadrimore, mirditore, malësore dhe veshje
burrash, defiluan para mysafirëve të nderuar,
duke lëvizur në mënyrë te sinkronizuar, nëpër
shkallët e Qëndresa Muzeore.
Programi kulturore në vazhdim u zhvillua
në Kishë, në mungesën e një salle të
përshtatshme, ku fjalën përshëndetëse e
mbajti: Dom Nika, Gent Noja, Gjergj Leqejza,
Rrahman Paçarrizi.
Ndërsa te rinjtë rreshtuan recitime te
shkëputur të poetit Ndre Mjeda.
Para përfundimit te programit, për te
pranishmit u shfaq, filmi dokumentar “Andrra
e Jetës”, kushtuar poetit Mjeda, me skenar te
Mentor Quku dhe realizues Dom Nikë Ukgjini i
cili u ndoq me interes.

VIT

RI
B

N Ë LI
I
R

Don Anton Uka
SAKRAMENTET
DRITA, Prishtinë 2016

Renzo Alegri
NËNË TEREZA
Shkodër, 2016

KUMBONA E SË DIELËS
Mimmo Muolo
DON ERNEST SIMONI
Paoline
Milano, 2016

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

KUMBONA E SË DIELLËS
Viti XXX, nr. 7/8 (487-488) Korrik - Gusht 2016

