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Përshumëvjet Krishtlindjen dhe Vitin e Ri 2017!



PAPA: SHPELLA E BETLEHEMIT NA FTON T'I BËJMË VEND ATYRE
QË JETOJNË NË VUAJTJE E VARFËRI.

Papa Françesku më 9. 12. 2016, priti në 
Vatikan, delegacionet e Komunës  Scurelle të 
Trentinos - Shoqatën Pyjore të Lagorai-y,  dhe të 
kryedioqezës e të qeverisë së Maltës.   

Shpella e Betlehemit na fton t'i bëjmë vend 
atyre, që jetojnë në vuajtje e varfëri. Këtë theksoi 
Papa, duke pritur dy delegacionet ardhur nga Malta 
e Trento, dhurues të Bredhit të Krishtlindjes dhe 
Shpellës së Betlehemit, që u përuruan me një 
ceremoni festive. E pikërisht mbi këto dhurata, u 
përqendrua edhe fjala e Françeskut.

Shpella e Betlehemit - kujtoi Papa - e vendosur 
në Sheshin e Shën Pjetrit, vepër e artistit Gozo 
Manwel Grech, sjell në zemër të Vatikanit 
peizazhin maltez, që plotësohet nga kryqi 
tradicional i Maltës dhe nga “luzzu”, barkë tipike 
malteze, e cila të kujton edhe realitetin tragjik të 
emigrantëve mbi varka, drejtuar nga Italia:

“Në përvojën e dhimbshme të vëllezërve e 
motrave, rishikojmë përvojën e Krishtit Fëmijë që, 
në çastin e lindjes nuk gjeti strehë e doli në dritë në 
një Shpellë të Betlehemit; e pastaj u çua në Egjipt, 
për të shpëtuar nga kërcënimet e Herodit”.

Ata, që do ta vizitojnë këtë Shpellë Betlehemi - 
kujtoi në vijim Papa -  ftohen ta zbulojnë vlerën 
simbolike, mesazhin e vëllazërimit, thirrjen për  të 
ndarë bashkë të mira e të vështira, për të krijuar 
mikpritje e solidaritet.

E, më pas, Françesku kujtoi mijëra Shpella 

Betlehemi, në përgatitje e sipër kudo nëpër botë: në 
Kisha, shtëpi, vende publike:

“Janë ftesë për t'i bërë vend në jetë e në 
shoqërinë tonë Jezusit, fshehur në fytyrën e një 
mori njerëzish, në kushte të vështira varfërie e 
trazirash”.

Papa kujtoi edhe simbolikën e Bredhit të 
Krishtlindjes, lartuar plot vezullime, pranë 
Shpellës së Betlehemit, që sivjet vjen nga pyjet e 
Scurelle, rrëzë vargamaleve të Lagorai, vise me 
natyrë mahnitëse, me lule, bimë të blerta e burime 
kristaline, që rrjedhin anës shtigjeve. Bukuria e 
këtyre panoramave është ftesë për të kundruar 
Krijuesin e për të respektuar natyrën, vepër e 
duarve të Tij. Jemi të gjithë të thirrur ta sodisim 
Krijimin me mahnitje kundruese:

“Shpella e Betlehemit e Bredhi tingëllojnë si 
mesazh shprese e dashurie e ndihmojnë për të 
krijuar atmosferën e Krishtlindjes, atmosferë e 
favorshme për ta jetuar me fe misterin e Lindjes së 
Shëlbuesit, që vjen në botë me thjeshtësi e 
shpirtbutësi. Të mahnitemi, me shpirt fëmije, para 
Shpellës së Betlehemit, sepse aty kuptohet mirësia 
e Zotit e kundrohet mëshira e Atij, që u mishërua, 
për t'i zbutur shikimet tona”.

Në përfundim, urimet më të mira të 
pranishmëve, të afërmeve e vendeve të tyre si dhe 
ftesa: “Lutuni për mua!”.
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Urim

Shumë të dashur besimtarë,

E kremtja e Krishtlindjes, që gjendet në 
përfundim të vitit civil dhe në fillim të atij liturgjik, 
ka detyrën e dyfishtë të përmbushjes dhe të fillimit 
të një jete të re. 

“Përmbushjes”, sepse bart në vete pasuritë që 
Zoti na ka dhuruar si të krishterë në këtë tokë 
shqiptare me shenjtërimin e Nënë Terezës, Lumnimi  
i Martirëve tanë dhe krijimin e një kardinali në 
personin e Dom Ernest Simonit (Troshanit).

“Fillimit të një jete të re”, sepse viti që po 
përfundon ka pasur edhe anët e veta negative që 
nuk mund të vazhdojnë të mbeten të tilla, por duhet 
patjetër t’i hapen risisë që kujtimi i lindjes së Zotit 
Jezus mund të sjellë në jetën e secilit, të bashkësive 
të krishtera dhe të asaj civile.

Risia që na propozohet prej Hyjit përbëhet në 
themel prej një qëndrimi të ri që duhet të mbajmë 
përballë jetës sonë personale dhe asaj bashkësiore 
e shoqërore, i njëjti qëndrim që merret kur lind një 
fëmijë: mahnitje, gëzim, mirëpritje, dhurim.

Qëndrimi i “mahnitjes” na ndihmon të 
destabilizohemi, pikërisht siç do të ndodhte 
përballë diçkaje të papritur: nuk mund të 
vazhdojmë të jetojmë e të përballemi me ngjarjet në 

mënyrë sipërfaqësore.
Nëse u afrohemi situatave tona të jetës dhe 

personave që takojmë ashtu siç i afrohemi një gjëje 
të re, me mahnitje, ja që gjithçka ndryshon: do të 
lejojmë të na bëjë thirrje ajo ngjarje apo ai person 
dhe do të jemi më të gatshëm për të dhënë 
përgjigjen tonë në termat e angazhimit konkret. Në 
atë Fëmijë të Betlehemit realizohet premtimi i 
Hyjit: “Ja, po bëj një gjë të re!” (Is 43,19).

Ndiejmë nevojën për risi, sidomos përballë 
situatave të rënda që nuk i pëlqejnë askujt dhe 
përballë të cilave provojmë një ndjenjë pafuqie. 
Zoti dëshiron të bëjë për ne “një gjë të re”; pyetja 
është: po ne a e duam këtë?

Qëndrimi i “gëzimit” i jep jetës një shije të re 
dhe na jep mundësinë që të dalim prej formave 
depresive që e dëmtojnë në thellësi qenien tonë dhe 
veprimin tonë. Pikërisht si atëherë kur lind një 
fëmijë, çdo rrethanë, edhe ajo më negative, mund të 
përballohet me gëzim, duke pranuar aspektet 
pozitive dhe mundësitë që krijohen prej saj.

Pa dyshim, duhet një fe e madhe për të marrë 
këtë qëndrim edhe përballë vështirësive, si dhe 
njëfarë doze shprese, pa të cilat nuk do të mund të 
arrijë kurrë një jetë e re. Fëmija Jezus realizon 
profecinë e Isaisë: “Populli që ecte në errësirë, pa 

RISIA QË NA PROPOZOHET PREJ HYJIT
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një dritë të madhe; për banorët, jetonin në krahinën 
e hijes së vdekjes, zbardhi për ta drita. Ti e shtove 
gëzimin, e madhërove harenë; ata gëzohen në 
praninë tënde si njerëzit që i gëzohen korrjes, si 
gëzohen kur ndajnë prenë” (Is 9, 1-2).

Për ne besimtarët në Krishtin vetëdija se jemi 
liruar tashmë prej së keqes mund dhe duhet të na 
hapë ndaj gëzimit; mund dhe duhet të na nxisë në 
shpresën për të banuar në histori dhe për të 
ndërtuar kështu të ardhmen së bashku me Atë që 
është Zoti ynë dhe Shpëtimtari ynë.

Qëndrimi i “mirëpritjes” shoqërohet me atë të 
“dhurimit”. Një fëmijë që lind kërkon që të 
mirëpritet dhe kërkon po ashtu vëmendje e kujdes. 
Papa Françesku është duke na nxitur vazhdimisht 
që të kemi kujdes për “shtëpinë e përbashkët” që 
është bota e krijuar dhe, së bashku me botën e 
krijuar, për të gjitha ato situata që kërkojnë të 
drejtën që të trajtohen me ndjenjë përgjegjësie 
sepse na përkasin.

Një i krishterë nuk mund të mbetet indiferent 
përballë padrejtësive shoqërore, përballë 
korrupsionit që konsumohet në shumë mjedise: 
institucionale, gjyqësore, shkollore, shëndetësore, 
përballë bashkëpunimit në krim, përballë ikjes së 
burimeve dhe energjive më të mira të vendit që janë 
të rinjtë tanë. 

Në të vërtetë, një i krishterë ka detyrën që të 
gjitha këtyre t’u kundërvihet me veprimin e vet të 
paditjes së guximshme të së keqes në të gjitha 
nivelet, duke nisur nga ai familjar për të arritur tek 
ai institucional. Por edhe 
më shumë, një i krishterë 
ka detyrën t’u largohet të 
gjitha këtyre gjërave 
sepse ato janë mëkate të 
vërteta kundër Hyjit.

Pra,  mirëpri t ja  e 
dhurimi kërkojnë një 
ndërgjegje të drejtë, një 
aftësi të mirë leximi të 
r e a l i t e t i t  d h e  n j ë 
angazhim konkret në të 
gjitha fushat e jetës 
personale, bashkësiore e 
shoqërore, duke sjellë 
ndihmesën e vet. Le t’i 
lejojmë Fëmijës Jezus që 
të përdorë inteligjencën 
tonë, zemrën tonë dhe 
duart tona punëtore për të 
qenë ende edhe sot ai për 
të cilin flet psalmi 72, 4-7: 

“Ai do t’i gjykojë të vobektët e popullit, do t’i 
shpëtojë bijtë e skamnorit do ta përulë shpifësin. Ai 
do të jetojë sa dielli e hëna, nga breznia në brezni. 
Do të zbresë porsi vesa mbi bar, porsi shiu që e lag 
tokën. Në ditët e tija do të lulëzojë drejtësia dhe 
paqe e madhe derisa të jetë hëna”.

Shumë të dashur të krishterë, si bari i juaji, 
dëshiroj me gjithë zemër të mirën tuaj si dhe të 
mirën e kësaj toke ku jemi të thirrur të jemi kripë e 
dritë. Në këto ditë jemi duke kujtuar Krishtin dhe 
risinë e jetës së tij që Lindja e tij ka sjellë në botë. 
Pagëzimi që kemi marrë na aftëson të jemi prani e 
Krishtit në këtë botën tonë: na takon neve ta jetojmë 
personalisht dhe ta çojmë në të gjitha fushat ku 
jetojmë e veprojmë atë risi jete që bota pret prej 
nesh.

Pra, urimi që u drejtoj të gjithëve dhe secilit për 
këto festa është ai që të jeni ajo që ju është dhuruar: 
prani e gjallë e Krishtit, sy që shkëlqejnë prej 
mahnitjes, fytyra të hapura ndaj gëzimit, zemra të 
zbrazëta të gatshme për të mirëpritur e për të marrë 
përsipër të afërmin dhe situatat, duar të hapura dhe 
të gatshme për dhurimin e vetvetes.

Së bashku me urimin tim edhe bekimi im. 
Gëzuar Krishtlindjen dhe Vitin e Ri.

+ Angelo Massafra O.F.M.
Arqipeshkëv Metropolit I Shkodër-Pultit
President i Konferencës Ipeshkvore Shqiptare
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TË UNGJILLËZOJMË EVROPËN

Takimi i përvitshëm i CCEE, i cili këtë vit 
mbush dyzet e pesë vjet, është zhvilluar në 
Principatën e Monakos me ftesë të Arqipeshkvit 
vendas Mons. Bernard Barsi.

Punimet intensive dhe të dobishme janë 
zhvilluar në një klimë vëllazërie të konsoliduar  dhe 
me dashuri baritore për popujt e kontinentit. Duke u 
nisur nga përvoja e thellë e bashkimit të përjetuar në 
këto ditë, ipeshkvijtë kanë ripohuar angazhimin e 
tyre për të menduar mbi rrugët që duhet të 
përshkohen sot për të vlerësuar realitetet e 
ndryshme shoqërore dhe kishtare. Në vazhdën e 
shpalljes së temës të Sinodit të ardhshëm të 
ipeshkvijve, kryetarët kanë vendosur t’i orientojnë 
etapat e ardhshme të mendimit dhe të punës së 
CCEE drejt kujdesit baritor të të rinjve, të besimit të 
tyre dhe të gjykimit të thirrjeve.

Mbledhja e Monakos është pasuruar nga takimi 
me Princin Alberti II, që ka pranuar dhe pritur në 
audiencë në Pallatin Princor përfaqësuesit e 
ipeshkvisë europiane.

Në Monako, Kryetarët e Konferencave 
ipeshkvnore kanë zgjedhur Kryesinë re të CCEE 
për pesëvjeçarin 2016-2021. Në detyrën e 
Kryetarit, është zgjedhur Kardinali Angelo 
Bagnasco, Arqipeshkëv i Gjenovës dhe Kryetar i 
Konferencës ipeshkvnore italiane. Në detyrën e 
Zëvendës-Kryetarëve, 
K a r d i n a l i  V i n c e n t 
Nichols, Arqipeshkëv i 
We s t m i n s t e r - i t  d h e 
Kryetar i Konferencës 
ipeshkvnore të Anglisë 
d h e  U e l l s i t ,  d h e 
arqipeshkvi i Poznańit, 
Mons. Stanisław Gądecki, 
Kryetar i Konferencës 
ipeshkvnore polake. 

Asambleja plenare ka 
falënderuar anëtarët e 
Kryesisë që po largohet, 
Kardinalin Péter Erdő, 
Arqipeshkëv i Esztergom-
Budapest (Kryetar nga 
2006 deri në 2016) dhe 
Arqipeshkvin e Shkodër-
Pul t i t ,  Mons.  Angelo 
Massafra, për punën e 

kryer për të mirën e Kishës dhe për përkushtimin 
për të nxitur lidhjen vëllazërore mes ipeshkvijve 
evropiane. 

Ndër temat e diskutuara këtë vit: misioni i 
CCEE në Kishën në Evropë; gjendja e të 
krishterëve në botë, e në veçanti në Tokën e 
Shenjtë; marrëdhëniet me kishat ortodokse në 
dritën e takimit të kohëve të fundit të Kubës dhe të 
deklaratës së përbashkët të Papa Françeskut dhe të 
Patriarkut Kirill. Në këtë shkëmbim kanë marrë 
pjesë edhe përfaqësuesit miq të organizmave 
kishtare kontinentale për Afrikën (Secam), 
Amerikën Latine (Celam), Azinë (FABC) dhe 
Oqeaninë (FBCO) duke i informuar ndër të tjera 
pjesëmarrësit për sfidat e Kishës në kontinentet e 
tyre përkatëse. 

Në Nicë, ipeshkvijtë kanë shkuar pranë 
memorialit për viktimat e atentatit të 14 korrikut 
2016 në “Promenade des anglais” për një moment 
të shkurtër lutjeje dhe përqendrimi.

Gjatë takimit  janë dëgjuar raportet  e 
komisioneve të CCEE. Asambleja ka çmuar 
angazhimin dhe projektet duke konfirmuar 
mirënjohjen edhe vlerësimin për punën e bërë. 
Ipeshkvijtë pastaj kanë dëgjuar raportet e 
përfaqësuesve kishtarë që ndjekin veprimtarinë e 
Institucioneve europiane, duke treguar vlerësimin e 
tyre për shërbimin e kryer nga Nunciatura 

Asambleja Plenare e CCEE
Principata e Monakos, 6-9 tetor 2016
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Apostolike në Bruksel, COMECE dhe nga Misioni 
i përhershëm i  Selisë së Shenjtë pranë Këshillit të 
Europës.

Punimet janë mbyllur me adoptimin e një 
mesazhi të qartë dhe të fortë për dënimin e 
përndjekjeve kundër të krishterëve në botë dhe të 
formave të ndryshme të intolerancës dhe të 
diskriminimit që pësojnë të krishterët në Evropë. 
(Mesazhi është vendosur në fund të komunikatës)

Asambleja plenare e ardhshme do të zhvillohet 
nga 28 shtatori deri më 1 tetor 2017 në Mińsk 
(Biellorusi) me ftesë të Arqipeshkvit vendas, Mons. 
Tadeusz Kondrusiewicz, Kryetar i Konferencës 
ipeshkvnore Bielloruse.

**********

BESIMI NË HYJIN Ë
SHTË GARANCI ZHVILLIMI

Mesazhi nga Asambleja Plenare CCEE
Principata e Monakos, 9 tetor 2016

Si Ipeshkvij Kryetarë të konferencave 
ipeshkvnore të Evropës, të mbledhur në Principatën 
e Monakos për asamblenë tonë të përvitshme, kemi 
diskutuar urgjencën dramatike të dukurive të 
përndjekjes së shumë të krishterëve në rritje në 
pjesë të ndryshme të botës. Shprehim me forcë 
dënimin tonë të vendosur për këto ngjarje që 
cenojnë të drejtat e njeriut dhe në veçanti lirinë 
fetare. Janë shprehje të një dhune të paarsyeshme e 

ushqyer, shumë shpesh, nga 
referimi ndaj motiveve fetare 
që përbëjnë një abuzim dhe një 
fyerje ndaj vetë Emrit të Hyjit.

Ç m o j m ë  j a s h t ë  m a s e 
mësimin e ndritur të Papa 
Françeskut i cili, në raste të 
s h u m t a ,  k a  d e n o n c u a r 
referimin e padrejtë ndaj Hyjit 
në praktikimin e dhunës, i 
nënvizuar edhe nga deklarata e 
përbashkët e Papa Françeskut 
dhe Patriarkut Kirill (12 shkurt 
2016) dhe që e kemi shqyrtuar 
në punimet tona. 

N e  i p e s h k v i j t ë ,  t ë 
mbledhur më Monako të 
shtyrë nga një shqetësim 
baritor, u kërkojmë atyre që 
j a n ë  v ë n ë  n ë  k r y e  p ë r 
qeverisjen e popujve dhe të 

kombeve, në planin kombëtar dhe në atë 
ndërkombëtar, të punojnë për të garantuar dinjitetin 
dhe integritetin e personave dhe të bashkësive, 
sidomos më të dobtve.  

Fetë, kur janë të vërteta, përpiqen të jenë 
gjithmonë faktor i rritjes njerëzore dhe i zhvillimit 
integral. Në këtë këndvështrim, urojmë që edhe në 
Evropë, ku shenja të shumta social-kulturore 
shkojnë në drejtimin për t’i dhënë krishterimit një 
rol anësor nëpërmjet praktikave diskriminuese, të 
vlerësohet me vëmendje se një laicitet i shëndoshë 
nënkupton njohjen e vlerës së vërtetë të feve në 
shoqërinë dhe në jetën e popujve.   

Heqja ose mohimi i qytetarisë ndaj Hyjit të Jezu 
Krishtit nuk është garanci zhvillimi, por është 
shkak i atij varfërimi shpirtëror e moral që 
karakterizon kohët tona dhe që, me kalimin e kohës, 
shkakton edhe varfërim shoqëror, ekonomik e 
kulturor.  

Motrave dhe vëllezërve të krishterë që pësojnë 
mënjanimin dhe diskriminimin, dhe sidomos atyre 
që janë të përndjekur, dëshirojmë t’ju themi se jemi 
afër jush. Nuk do të heshtim dhe sidomos nuk do 
t’ju braktisim.

Me mendimin e drejtuar tek ata që kanë vdekur 
duke dëshmuar besimin e tyre në Krishtin, kujtojmë 
vlerën e ndritshme të dëshmisë së tyre dhe 
angazhimin e dëshmisë sonë.  

Në Vitin e Mëshirës, e dimë se shpresa jonë 
është e rrënjosur në personin e Jezu Krishtit, 
Ungjillin e faljes dhe të paqes për të gjithë të cilin ua 
shpallim me gëzim popujve të kontinentit. 
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DOM ERNEST SIMONI – TROSHANI 
Kardinal i Kishës Katolike

Me 9 tetor 2016 në 
mediat zyrtare të Selisë 
së Shenjte u dha lajmi për 
e m ë r i m i n  e  1 7 
kardinalëve të ri, ku në 
mesin e tyre u lexua edhe 
e m r i  i  D o m  E r n s t 
Troshanit.  Në të kthyer 
në Tiranë, me 11 tetor, 
Troshani tha se nuk e 
priste këtë vendim të Atit 
të  Shenj të ,  pas i  s iç 
theksoi, në meshën e së 
dielës ishin mbi 1000 
përfaqësues të Kishës 
Katolike nga vende të 
ndryshme të botës. "Zoti 
e  r u a j t e  a t ë  q ë  m ë 
a r r e s to i " .  Kësh tu  u 
s h p r e h  K a r d i n a l i 
shqiptar, Dom Ernest 
Troshani, 88-vjeç, i sapo kthyer në aeroportin "Nënë 
Tereza". 

Në këtë ditë të shënuar për të, Dom Ernest 
Troshani përcolli edhe një mesazh: Të përhapim 
dashurinë dhe vëllazërinë kudo. Veprat tona të 
shërbejnë për të mirën e njerëzve. Çdo njeri, 
vëllazëri, paqen, lutje, ndihmë, bashkëpunim e 
harmoni. Mesazhi më i madh është, o Zot shtijau  
mendjen të gjithëve. Veprat e mira e ndjekin shpirtin 
kudo ku shkon. Katolikë, myslimanë e baktashinj 

kanë vetëm një Zot. Të gjithë besimtarët kemi një 
Zot", u shpreh Troshani. 

Me 19 nëntor 2016, Kardinali ri shqiptar dom 
Ernest Simoni Troshani, gjatë kremtimit të 
Koncistorit të Papës në Romë mori simbolet e këtij 
funksioni: kapelën e kuqe, dorëzimin e unazën 
kardinalore dhe të diakronisë. Kështu  Papa 
Françesku e krijoi kardinal priftin shqiptar të 
kryedioqezës së Shkodër-Pultit, dom Ernest 
Simonin. 

Po, Papa Françesku përkulet i pari mbi këtë 
meshtar të thjeshtë, të 
martirizuar në një skaj të 
Ballkanit për 30 vjet, 
g j y s m ë n  t ë  h a r r u a r 
fshatrave, ku shërbeu deri 
në këtë çast madhështor, të 
papritur në jetën e tij, dhe i 
j e p  n j ë  p ë r q a f i m  t ë 
paharrueshëm. Përqafon, 
kështu, në figurën e këtij 
Njeriu të moshuar,  të 
thinjur, të thyer më dysh 
nga torturat e nga motet, 
tërë popullin shqiptar të 
shumëvuajtur, 38 martirët, 
që sapo u shpallën të 
Lumtur e dhjetëra bij të 
tjerë të Kishës katolike e të 
popullit të Shqipërisë, që e 
ndjekin nga qielli këtë 



ceremoni, në të cilën janë me të vërtetë të pranishëm, 
sepse petku i kuq kardinalor, është ngjyer në gjakun e 
tyre. E kjo ngjarje zhvillohet para syve të gjithë botës! 
Është kardinali i dyte, (pas Mikel Koliqit në vitin 
1994,)  i Kishës Shqiptare i cili mori një pozitë kaq të 
lart në Kishën Romake.

Kardinal, Ernest Simon Troshani

Dom Ernest Troshani ka lindur në Shkodër, më 18 
tetor 1928, nga baba Ndoja dhe nëna Prende. Është 
pagëzuar në Katedralen e Shkodrës më 26. 10. 1928 
nga Dom Ndrekë Plani. Mësimet e para i ka krye në 
Shkodër, ndërsa të Mesmen në Kolegjin Françeskan 
dhe në Liceun “Illyricum”. U shugurua meshtar më 8 
prill 1956, nga Imzot Ernest M. Çoba. Në vitin 1957, 
qe famullitar i Barbulushit dhe njehërit administrator 
Malit të Jushit dhe Kuklit. Ai gjatë qëndrimit në 
Kukël të poetit Mjeda, rrëfen një sekret të kohës së 
komunizmit duke dëshmuar së në vitin 1958, në 
shtëpinë e Ndre Mjedës në Kukël, një grup nga 
sigurimi i shtetit kanë  marr disa relikte poetit si, 
makinën e shtypi e disa gjera të tjera, me pretekst së 
donin qe t’ i ekspozonin në Bullgari. Nga ajo ditë, 
thotë don Ernesti, nuk dimë se ku kanë përfundua ato 
relikte. 

Dom Ernesti arrestohet më dt. 24 dhjetor 1963, 

Natën e Krishtlindjes gjatë celebrimit të Meshës në 
Kishën e Barbullushit. Pas gjyqit që u zhvillua në 
Shkodër u dënua me 18 vjet burg me motivacionin e 
famshëm të asaj kohe “agjitacion e propagandë”. 
Burgun e vuan në Rubik, Vlorë, Laç (Krujë), Elbasan 
dhe pjesën dërrmuese 10 vjet në të tmerrshmin burg të 
Spaçit. Gjatë kohës para arrestimit ka shërbyer si 
famullitar në fshatrat Kabash, Pukë, Kukël, Gocaj, 
Barbullush, Mal i Jushit, Torovicë, Sumë.

  U lirua nga burgu në vitin 1981 mbasi e 
plotësoi krejtësisht dënimin. 

Më lirinë e besimit, mbas viteve ’90 ka shërbyer 
plot devocion në Famullinë e Barbullushit e Trushit, 
ku ka lanë vulën e tij të shërbimit të palodhur në 
përhapjen e Fesë së Krishtit. 

E paharrueshme do të mbetet dëshmia e tij para 
Atit të Shenjt Françeskut gjatë vizitës së këtij të 
fundit me 21 shtator 2014, në Tiranë, dëshmi e cila 
përloti vet Papën. Në kujtesën e të gjithëve do të 
mbetet figura e një meshtari të mirë e të palodhur në 
përhapjen e fesë së krishterë. 

Është pikërisht kjo arsyeja që papa Françesku më 
9 tetor të këtij viti, do shpall në Romë gjatë lutjes së 
Engjëllit të Zotit, Dom Ernest Troshanin për Kardinal 
të Kishës Katolike, duke nderuar kështu gjithë 
popullin shqiptar. 

9

Jetëshkrim
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Don NOSH GJOLAJ
Podgoricë

ME ÇDO KUSHT TË MPOSHTEN PARTINA APO
GRUPASIONET BRENDA GJIRIT FAMILJAR

(Pjesa e dytë)

b). Një shembull nga 
Besëlidhja e vjetër në mes 
të vjehrrës e të resë (Ruta)

Gjatë periudhës së 
gjyqtareve (rreth vitit 550 
pr. Krishtit), u bë zi buke 
në vend. Elimeleku nga 
Betlehemi shkoi për të 
jetuar me gruan e me dy 
d j e m t ë  n ë  d h e u n  e 
Moabit. Pasi që vdiq 
E l i m e l e k u ,  b u r r i  i 
Noemisë e  djemtë u 
m a r t u a n  m e  v a j z a 
Moabite. Njëra quhej 
Orfë e tjera Rutë. Pas 
dhjetë vitesh të martesës, 
vdiqën bijtë e Noemisë. 
Ajo vendosi për t’u kthyer 
prej dheut të Moabit në 
atdhe me të dy rejat. Përpara se do kthehet iu 
propozon rejave që të kthehen në shtëpinë e  tyre dhe 
të martohen dhe u mor ngrykë me to. Ato filluan të 
qanin me zë të lartë e thanë: “Duam të vijmë me ty te 
populli yt’ (Rut 1,10). Por ajo u përgjigj: “Kthehuni, 
bijat e mija! Pse doni të vini me mua? Pse a do të kem 
më fëmijë nga kraharori im që të shpresoni se do të 
merrni më burrë prej meje?” (Rut 1,11). Por Orfa 
kthehet përderisa Ruta mbeti me vjehrrën, e cila u 
përgjigj: “Mos m’u vër më që të lë e të shkoj: kudo që 
të shkosh ti, do të vij edhe unë, ku të jetosh ti, dua të 
jetoj edhe unë: populli yt do të jetë populli im, Hyji yt 
do të jetë Hyji im. Ai dhe që do të të mbulojë ty kur të 
vdesësh, aty do të vdes edhe unë e aty do të jetë vendi i 
varrimit tim. M’i çoftë Zoti të gjitha të këqija nëse më 
ndan prej teje tjetër gjë përveç vdekjes” (Rut 1,16-
17).

Vjehrra me Rutën kthehen në Betlehem. Gjatë 
korrjeve, Ruta shkojë në arën e Boozit për të 
mbledhur kallëza që u bien korrëtarve. Boozi ishte 
kushëriri i burrit të Rutës. Ashtu zëri i mirë i Rutës 
arrin deri te veshët e Boozit nëpër mes vjehrrës, cili i 
thotë Rutës: “Më kanë treguar gjithçka ke bërë për 
vjehrrën tënde pas vdekjes së burrit tënd dhe si i ke 
lënë prindërit e tu e vendin ku ke lindur, dhe ke ardhur 
në një popull që nuk e ke njohur më parë. Të 
shpërbleftë Zoti për veprën që e ke bërë e marrsh 

shpërblimin e plotë prej Zotit, Hyjit të Izraelit, tek i 
cili erdhe dhe nën krahët të të cilit u strehove” (Rut 
2,11-12).

Pasi Ruta kthehet te shpënia ia tregon vjehrrës 
sjellën e Boozit, por e vjehrra ia propozon martesën 
me të, edhe i thotë: “Do të mundohem të të gjej një 
vend të qetë që të jesh e lumtur, Boozin e kemi gjë nga 
gjaku, ai, me shërbëtoret e të cilit ke punuar në ara, 
sonte do ta hedhë elbin në lëmë. Ti, pra, lahu, lyhu, 
vishu mirë dhe shko në lëmë” (Rut 3,1-2). Ruta e 
pranoi këshillin e vjehrrës dhe bëhet gruaja e Boozit 
dhe nuk e lëshoi as vjehrrën për të cilën u kujdesuar 
deri në vdekje.

Është një shembull i rrallë i mirëkuptimi në mes të 
vjehrrës e në mes të resë, që vlen për të gjitha kohët.

c). Shembulli tjetër nga biografia e Shën 
Augustinit (nëna e Augustinit) 

Shën Augustin, e përshkruar nënën gjatë moshës 
së martesës së saj. Në fillim vjehrra apo gjyshja e 
Augustinit, e cila ishte mjaft e ndjeshme edhe e 
vështirë me ato mizat apo teket e çoroditura, që e 
tundonte të renë e vet, por e reja, nëna e Augustinit me 
mirësi, me durim të përhershëm e mposhti teket e 
vjehrrës nganjëherë në për hir të paqes e rrethe të 
birin, Augustinin, që ajo kërkonte për ta ndëshkuar 
edhe pse padrejtësisht. Djali e dëgjon nënë, e 
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rregullon shtëpi, i kryen të gjitha punët që ia 
detyrofshin e në fund për hir të qetësisë e pranonte për 
ta rrahur. Prej asaj kohës ajo aq e deshi të renë dhe 
jetojnë në një harmonit të pashoqë që nuk kishte kush 
që I ndatë. 

Edhe sot e kësaj ditë thashethemet e mjedisit 
hedhin vaj në zjarr për t’i ngatërruar vjehrrën e renë?

d). Shembulli nga koha e sotme 

Dy veta dashurohen dhe vendosin për t’u martuar. 
Pas dasme shkojnë në muajin e mjaltit. Menjëherë 
filluan problemet e brendshme por arritën për t’i 
kapërcyer. Pas një vitit lind fëmija. Pas disa muajsh 
lindin rishtas konflikti. Nëna e re rrëfehet: “këto ditë 
rishtas kam pasur një konflikt të rënd me vjehrrën”. 
Pse është krijuar grindja në mes juve? Sepse ju dhe 
bashkëshorti jetoni të damë nga vjehrri e vjehrra. 
Zotni, përgjigjet nëna e re: “nuk është në pyetje 
banesës, por është fëmija, ajo (vjehrra) nuk e kupton 
se fëmija është i yni. Vetëm grindemi mes vetes, e nuk 
mund ta bindi se djalin që e ka lindur, e ka lindur për 
tjetrin e jo për vete, po ashtu edhe unë e kam lind këtë 
fëmijë për tjetrin. Por grindjet bëhen të padurueshme, 
fyese e mos të themi nganjëherë kanibalë!” 

Sot është mjaft e hapur qëndrimi i gabuar ndaj 
vjehrri e vjehrrës në rolin e familjes, se gjoja ata janë 
shkaktarë e konfliktit, dasisë, zhurmës, izolimit dhe 
kundra edukatës ndaj nipave apo mesave etj. Sepse 
situatë e vjehrri  dhe e vjehrrës është në pamjen e 
vjetruara e të vjeshtës. Frytet e pjekura dhe 
shpeshherë me shumë vuajtje dhe ankth gjatë rrugës 
së jetës, që nuk u ka munguar vetëmohimi, tani 
dëshirojnë t’i vjelin dhe t’i kërkojë. Njeriu i përjeton 
këtë moment në veçanti gjatë lindjes në gjirin e 
familjes, siç është lindja e nipi apo e mesës (nipçes) 
dhe ai si i tillë bëhet gjysh apo gjyshe. Tani rritja e 
fëmijëve dhe vuajtjet rreth tyre është e kaluara, por 
tash ata e vazhdojnë, sepse fryti i tyre jep frytin e parë 
dhe ata e më së mirit e dinë ta çmojnë dhe ta 
edukojnë!

Nipi apo mesa u jep gjyshit dhe gjyshes qëllimin e 
ri të jetës dhe ashtu e ngrit gëzimi dhe kënaqësinë 
ndaj jetës.

Megjithatë si vjehrri ashtu edhe vjehrra duhet të 
mësohen dhe të jenë të kujdesshëm. Sepse fëmija i 
parë apo nipi është njëherë fëmija i parë i çiftit të ri, të 
cilët ende nuk kanë përvoja sa i përket rritjes së 
fëmijës. Çifti i tillë po sa ka dal nga varësia e prindit 
dhe tani ata e përvojën pavarësinë e vet. Kuptohet 
vetvetiu çdo ndërmarrje e gjyshit apo gjyshes veçanti 
e fundit një kujdes i tepruar ndaj nipit apo mesës 
ndikon negativisht ndaj çiftit martesor. Shpeshherë 
edhe rikthehet në konflikt të pashmangshëm. Këtë 
mund shumë lehtë pleqtë ta editojnë , po qe se e 

kuptojnë detyrën e tyre, duke frenuar vetveten dhe 
orvatjen e tyre ndaj ndihmesë çiftit martesor. Ata 
duhet detyrë e reja t’i mësojnë, për me qenë gjysh apo 
gjyshe e mirëseardhur në gjirin familjar.

Sepse gjyshi dhe gjyshja kanë mjaft mundësi për 
t’u kënaqur në rolin e ri, po qe se frenohen dhe janë të 
gatshëm për të dëgjuar. Atëherë çifti i ri do t’i 
përjetojnë prindërit e vet, të cilët kënaqën në arritjen e 
njeriut të ri, por ata me një sjellën diplomatike dhe të 
mirëfilltët do të ndikojnë në çiftin e ri në mënyrë 
pozitive. Ashtu çifti i ri do t’i ftojnë për këshilla dhe 
për ndihmë e tyre të paçmueshëm. Po qe se fëmija 
kërkojnë ndihmë nga të moshuarit, atëherë nuk bënë 
të mbesin të rezervuar, as nuk bënë të konkurrojnë 
resë (nuses). Po ashtu as nuk bënë nipin për ta fituar 
për veten duke mos të zgjidhet as mjetet për t’ia 
arritur qëllimin, sepse ashtu edhe llastohet fëmija. Në 
rastet e tilla kërkohet një pjekuri dhe maturi 
njerëzore. Së pakut duhet të përmbahen katër 
këshillave që i sjellë Karl Barth (1966) për gjyshin 
dhe gjyshen:

1) Duhet të jetë e qartë se gjeneratat e reja të dy 
gjinive nuk ecin po të njëjtë rrugën që ke ecur ti, as 
nuk e kanë mendësinë dhe pikëpamjet e tua, mos të 
flasim se ata nuk i kanë as të njëjtat dëshira dhe 
kërkesa për t’i realizuar përvojat personale, dhe jo t’i 
pranojnë recentet e tua të gatshme dhe të urta, ata 
dëshirojnë të jenë të fatlum sipas shijes së tyre dhe jo 
sipas shijes juaj.

2) Pikëpamjet e tua dhe përvojat e pleqërisë janë 
të mira dhe të bukura por ti kurrë mos u thirr në to dhe 
mos u impono çiftit të ri, sepse ato janë dhe mbesin 
vetëm shija e juaj subjektive.

3) Gjithherë të jesh i gatshëm t’i ikësh tundimit, 
që mos t’i lidhësh për vete fëmijën e fëmijëve (nipat 
apo mesat).

4) Mos u habit dhe mos u hidhëro po qe se e 
përjeton se çifti nuk ka kohë për ty, edhe pse ti u 
dëshiron të mirën dhe fatlumturin, edhe atëherë po qe 
se ata sjellen me ty në mënyrë arrogante në këshillat e 
tua.

Gjyshes apo vjehrrës është e nevojshëm që nga 
fillimi t’i shmanget instinktit të nënës dhe t’i frenojnë 
emocionet, dhe në mënyrë të vetëdijshëm ta 
përjashtoj nga brendia e vetvetes kuptohet në 
harmonin e moshës. Atëherë ajo do ta pranojnë dhe 
do ta përjetojnë baraspeshën e qetësisë që e bënë 
gjyshe dhe gjyshin aq të nevojshëm për familjen duke 
vdekur gjinisë. Gjyshi e ka më lehtë t’ia arrin këtij 
pozicionit, sepse ai e ka një tjetër natyrë. Gjyshit apo 
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vjehrri zakonisht flet shumë më pak se vjehrra 
(gjyshja). Ai nuk organizon dhe as nuk merret me 
punët e shtëpisë, por ai është i lidhur ngushtë me nipin 
apo mesën në një tjetër mënyrë. Ai për çdo ditë del me 
nipin apo me mesën në shëtitje, në natyrë, u flet për 
lufta dhe përralla. Gjyshi modest edhe e vozisin me 
automobil, ec këmbë, lundron, shkon në kinema që 
janë për fëmijë. Mendësia e gjyshit gëzohet në pyetjet 
që i shtron nipi apo mesa. Ai është i përshtatshëm për 
përgjigjet e mençme dhe përvoja i shpien deri në 
përgjigjet që fëmija dëshirojnë të dijë. Një gjysh i tillë 
do të mbesin në kujtimet e bukura dhe të përhershme, 
si njeri që ka durimin e pashtershëm, heshtjen dhe 
qetësinë e brendshme, dhe mençurin për ta mësuar 
nipin apo mesën, për ta dalluar të mirën dhe të keqen, 
kuptohet në folmen e fëmijës. Në këtë gjyshi nuk 
imponohet por në mënyrë spontane ai ndikon në 
psiken e fëmijës.

Po ashtu është e rëndësishëm edhe nga ana e 
prindit ashtu edhe të gjyshit dhe të gjyshes, t’u 
shpjegohet se pleqëria e thellë ndikon në psiken e në 
shëndetin e pleqve, për këta pleqtë janë më tepër 
nervoz dhe të padurueshëm se sa tjerët. Respekti ndaj 
pleqve është i nevojshëm dhe nëpër mes tyre edhe 
respekti ndaj njerëzit në përgjithësi.

e). Vjehrri e vjehrra askurrë nuk ishin të 
mirëseardhur!

Karakteristika e martesës është dasia nga gjiri 
familjar qoftë i vajzë qoftë i djalit. Çifti i ri shkëputet  
nga vartësia familjare, nganjëherë shkëputet edhe 
nga mjedisi në të cilin vend kanë kaluar vjetër e tëra, 
po ashtu këputen edhe nga lidhjet e miqve, shokëve 
apo shoqeve të dikurshme.

Deri në kohen e martesës nuk kishte pasur ndonjë 
shkëputje aq të dhimbshme. Tani është gjithçka 
ndryshe. Ta lëshosh shtëpinë e gjirin familjar nuk 

është asgjë tjetër përveç ikje, të veshësh sipas shijes 
së gruas nuk është asgjë tjetër përveç kontrata e 
harmonisë, të disponosh me para nuk është më si 
dikur, nuk mund të bësh çka të bie në mend.

Mjaft e rëndësishme janë edhe udhëtimet e muajit 
mjaltit dhe më vonë të pushimeve, në të cilën kemi fol 
ndër temat e kaluara, që nuk është asgjë tjetër përveç 
formimi i identitetit familjes së re dhe nevoja për t’u 
shkëputur nga e kaluara. Edhe pse i vizitojmë 
prindërit, miqtë, të njohurit tanë, por sjellja e jonë nuk 
është e njëjta siç ishte dikur e nuk lidhen në gjërat e 
përparshme.Por kuptohet shkëputja nga prindit kurrë 
nuk është e tërësishme, sepse është e pamundur të 
harrohen prindit edhe prindit nuk mund të pajtohen se 
e kanë humbur vajzën apo djalin. Në këtë dinamikë të 
shkëputjes fillon jo vetëm konflikti por edhe grindjet 
e llojllojshme që behën shkaktar mosmarrëveshjeve.

Mund të ndodhë se prindit pajtohen me situatën e 
re të shkëputjes por ata në mënyrë instiktive 
dëshirojnë të mbesin edhe më tutje prindër që kanë të 
drejtën ndaj fëmijës qoftë djalit qoftë vajzës. Me tjera 
fjalë prindit shumë vështirë pajtohen me faktin se 
fëmija e tyre jo vetëm se janë shkëputur nga gjiri 
familjar për gjithherë por ata e krijojnë familjen e re. 
Kjo mund të vërehet në shprehjet e prindit siç bie 
fjala: “Është më mirë për ju t’i kini takimet më të 
radha!” ose “ pse nuk vini të dielave te ne në drek!” 
Prindit mund ta shprehin këtë edhe me një tonin e 
ashpër dhe imponues, si bie fjala: “Kjo është 
falënderoja e juaj për të gjitha të mira që iu kemi sjellë 
deri tani e sa shpejt i paskeni harruar vuajtjet tonë që i 
kemi pasur për ju!”, ose “Asgjë nuk tregoni ... ne jemi 
asgjë për ju, menjë fjalë ne kemi vdekur...”

Herën tjetër nuk janë fjalët por shprehja e 
mimikës dhe lëvizjeve të gjymtyrëve të trupit. Si bie 
fjala kërkojnë prej djalit apo prej vajzës që t’i thirrin 
për çdo ditë në telefon, apo dëshirojnë që t’iu 
ndihmojnë ekonomikisht fëmijëve, edhe pse ata nuk 
kanë nevojë. Prap kërkojnë besim në sferën intime, 
posaçërisht nëna tani vjehërr dëshiron edhe më tutje 
t’ia hekurosin djalit këmishët, sepse nusja nuk ka 
kohë... Nganjëherë prindit i shohin qoftë në gruan e 
djalit qoftë në burrin e vajzës rivalitetin e 
kundërshtarin e tyre. Në këtë radhë ngarkohen 
raportet dhe gjenda bëhet e padurueshme.

Për çiftin e ri në të vërtetë nuk mund të shkëputet 
krejtësisht dhe të behet i pavarur që nga fillimi i 
martesës. Po qe se djali i refuzon prindit për hir të 
dashurës, menjëherë u mbet hatri. Nuk është lehtë ta 
zgjedhësh e të përcaktohesh, e si to të mbesin raportet 
e lidhjet me prindër. Për këtë duhen te dy përpara se të 
hyjnë në martesë të definojnë mirë raportet ndaj 
familjes përkatësisht ndaj prindit si të vajzës ashtu 
edhe të djalit, vetëm ashtu do t’u shmangen e do të 
kursejnë kokëçarje e hidhërime apo grindje të 
panevojshme.



13

Përkujtim
Don Lush GJERGJI
 Prishtinë       

ALBERT SCHWEITZER (1875 – 1965)

(Pjesa e fundit)

“Lypset që të shpëtohet personi njerëzor për 
ndërtimin sa më të më mirë të shoqërisë. Njeriu, pra, 
si një tërësi, në bashkim të trupit dhe të shpirtit, të 
zemrës dhe të ndërgjegjes, të mendjes  dhe të 
vullnetit, do të jetë qendër e tërë shqyrtimit tonë“.                
(GS 3)

 “Askush nuk mund të kuptojë që dëshira për t’i 
shërbye të afërmit, siç predikoi Jezusi, do të mund ta 
shtynte dikë që të ndryshojë jetën e vet. Edhe pse  të 
gjithë e  lexojnë Ungjillin, të gjithë besojnë në Jezu 
Krishtin…“   

Albert Schweitzer                                              

Lufta e madhe

Fatkeqësisht, parashikimi i tij doli plotësisht i 
vërtetë. Albert Schweitzer dhe bashkëshortja 
Helena, si qytetarë gjermanë që ishin, qenë të 
detyruar të kthehen në atdhe. Urdhri ushtarak ishte i 
qartë dhe i prerë: “Gjithë qytetarët gjermanë me 

qëndrim banimi në Gabon duhet që menjëherë të 
ngarkohen në anije e cila do t’i sjellë deri në Francë!”

Një kohë qëndruan në një kamp tubimi, më 
vonë u kthyen në Gjermani. E tërë Europa, në 
veçanti Gjermania, ishte sikur “varrezë” e të 
gjallëve.

Ja prapë sfida, ngacmimi, tundimi i ri: Çka të 
bëhet? Kah dhe nga të niset? Edhe nga Afrika arritën 
lajme të këqija. Shumë miq të vjetër i shkruan letra 
duke ia përshkruar gjendjen e mjerueshme. “I 
dashuri doktor, spitali gati është rrënuar. Këtu 
njerëzit kanë aq shumë nevojë për ty…E ndiejmë 
shumë rëndë mungesën tënde. Në Ogovë, hapësirë 
rreth 100 milje dhe në rrethinë, nuk kemi asnjë mjek. 
E gjitha prapë është në duar të magjistarëve…”

Gjendjen e tillë e keqësoi  edhe më shumë 
sëmundja e bashkëshortes Helena pas lindjes së bijës 
së  tyre Rene. Albert Schweitzer aq shumë luftoi për 
nderimin dhe mbrojtjen e jetës, kurse në Europë 
lufta, urrejtja, ndarjet, blloqet, në Afrikë varfëria, 
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sëmundja, shkatërruan pa mëshirshëm sa e sa jetë 
njerëzore. Në këto rrethana çka ka mundur të thotë 
motoja e tij: Të nderohet jeta? Nga kjo përvojë, pas 
shumë lutjeve dhe mendimeve, lindi vepra me titull 
Rrënimi dhe rilindja e qytetërimit.

         Duke mos gjetur tjetër mjet për 
sensibilizimin e njerëzve, Schweitzer i kthehet 
muzikës, që përmes saj të prekte “telin” e zemrës, 
thellësinë e qenies njerëzore, t’i zgjonte njerëzit nga 
kjo ëndërr e keqe, dhe t’i ripërtërinte ndjenjat e 
solidaritetit, bashkëpunimit, bashkëpërgjegjësisë. 
Muzika ia mundësoi udhëtimin nëpër botë duke 
bartë porosinë e dashurisë, vetëflijimit, dhurimit për 
të tjerët. Me muzikën e Bachut njerëzit patën 
m u n d ë s i  t ë  t a k o h e n  m e  “ t ë  b a r d h i n  e 
mrekullueshëm” nga Lambarene-a në Gabon, siç e 
quanin shumë   atë dhe e dëgjonin shkaku i nevojës 
për t’iu ndihmuar të gjithëve.

Muzika e bënë njeriun më të butë, ajo e begaton 
zemrën njerëzore, hap shpirtin për harmonizimin e 
simfonisë, frymëzon për të bërë vepra të mira,  zgjon 
dashurinë për të varfër, ndjenjat njerëzore, krijon 
solidaritet me ata që vuajnë.

Përsëri në Gabon

Albert Schweitzer me 24 shkurt 1924 kthehet 
përsëri në Gabon, kësaj radhe pa bashkëshorten dhe 
vogëlushen Rhene. Ndiente mungesën e “engjëllit” 
ngushëllues dhe inkurajues – bashkëshortes – e cila 
mbeti në Gjermani me të bijën. Mirëpo, ka 
bashkëpunëtorin e parë nga Europa, Noel Gillespie, 
studentin e medicinës.

Pritja ishte triumfale. Të gjithë kishin dalur për 
ta përshëndetur, për t’i uruar mirëseardhje, për ta 
falënderuar me lot gëzimi për atë që nuk i kishte 
harruar. Njerëzit mes veti flitnin: „Tani më nuk jemi 
të vetmuar. Me ne është Alberti, me ne është Zoti!“

Spitali më tepër i ngjante rrënojës se ndonjë 
ndërtimi. Varfëria, sëmundjet, magjistarët prapë 
ishin sfidat e vazhdueshme të misionarit. U deshtë të 
fillohet thuajse nga asgjëja! “Trio nga Europa”, 
Albert Schweitzer, Noel Gillespie dhe infermierja 
Mathilda Koltmann, janë të përgatitur të luftojnë 
kundër mjerimit, varfërisë, mosdijes, sëmundjes, 
besimeve popullore, ndarjeve rivale fisnore… 
Duhej të punonin të gjithat: punët e muratorit, 
ngjyrosjen, teknikun, zdrugdhëtarin…Së shpejti 
spitali mori një pamje tjetër.

Në fytyrën e Albert Schweitzer-it, si dhe në 
fytyrat e shumë të tjerëve, kthehet buzëqeshja. Së 
shpejti arriti edhe personi i katër, mjeku Victor 
Nessmann, njeri shumë i mirë dhe vetëflijues, i 
guximshëm. „Kvarteti“ muzika e shërbimit, 

dashurisë, kujdesit për njerëz „luante“ shumë më 
mirë, tani më është një orkestër i vogël, kor i vogël i 
mirësisë dhe dëshmisë së krishterë.

Në ditarin e Albert Schweitzerit hasim në këtë 
dëshmi: „Është bekim i fuqisë hyjnore të mund t’i 
thuash vetvetes në fund të ditës së mundimshme: 
jam shumë I lodhur.“

Me plotë të drejtë Gandhi thotë: “Vetëm 
shpirtrat heroikë, të frymëzuar me dashuri hyjnore, e 
dinë çka është dashuria!“. Ajo përvojë e fesë së gjallë 
shprehet në dashuri, në shërbim, njohja e fytyrës së 
njeriut në të tjerët, në fytyrën e vëllait apo motrës. 
Edhe më thellë dhe gjerësisht, në njohje të fytyrës së 
Hyjit, i cili na jep këtë mundësi ta duam, t’i 
shërbejmë, ta shërojmë, ushqejmë, veshim, ta kemi 
në trajtë të të afërmit. (Krhs. Mt 25, 31-45). Kështu 
jetohet dhe „shikohet“ Hyji me sy të fesë dhe fuqinë 
e dashurisë.

„Të dashur, në qoftë se Hyji na ka dashur ashtu, 
edhe neve na duhet ta duam njëri-tjetrin. Hyjin 
askurrë askush nuk e pa. Nëse e duam njëri-tjetrin, 
Hyji mbetet në ne dhe dashuria e tij në ne është e 
përkryer. Me këtë gjë e dimë se mbetemi në Të edhe 
Ai në ne: na e ka dhuruar Shpirtin e vet“ (1 Gjn 4, 11-
13).

Feja bëhet konkrete, realitet, na ndjek që të 
ballafaqohemi me jetën, me përditshmërinë, që të 
dalim nga koprracia për të pasur mundësi të 
kuptojmë-jetojmë-ndihmojmë të tjerëve. „Nëse 
ndokush thotë: »E dua Hyjin«, e këndej e urren 
vëllain e vet, është gënjeshtar. Sepse kush nuk e do 
vëllain e vet që e sheh, Hyjin që nuk e sheh, s’mund 
ta dojë.  Prej tij e kemi edhe këtë urdhër: Kush e do 
Hyjin, duhet ta dojë edhe vëllain e vet“ (1 Gjn 4, 20-
21).

Shekulli i njëzet është i shënuar me luftë të 
ashpër mes të mirës dhe të keqes, me dy luftëra 
botërore, bombën atomike e cila është „provuar“ në 
lëkurën e popullit, si dhe me armatim gjithnjë e më të 
madh dhe të rrezikshëm. 

         

Lufta e Dytë Botërore

Qysh vitin 1939 Hitleri sulmon Poloninë. Bota 
është rrugë e armëve dhe ushtrive, nuk ka më 
mundësi e as kohë për dialog, përgatitet për dhunë 
dhe shkatërrime. Në Luftën e Parë Botërore janë 
vrarë 9. 800. 000 njerëz, nga të cilët 5 % ishin civilë. 
Në Luftën e Dytë Botërore qenë vrarë 52. 000. 000 
njerëz, nga e cila numri i civilëve, grave, fëmijëve 
dhe të moshuarve nga 5 % është rritur në 48%. Çfarë 
tmerri! Çfarë qytetërimi! Çfarë përparimi!
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Dy qytete japoneze, Hiroshima dhe Nagasaki 
me bombë atomike janë fshirë nga faqja e dheut për 
disa sekonda. 

Albert Schweitzer në vitin 1945 tani është 60 
vjeçar. Me pikëllim mendon mbi këto ngjarje të 
tmerrshme. Çka dhe kujt i shërben e gjitha kjo që 
bëmë deri më tani? Shpëtuam ndoshta disa mijëra 
zezakë, kurse qytete të tëra me plotë njerëz në to,  u 
shkatërruan për një moment, po shndërrohen në hi 
dhe pluhur!?

Në çdo skaj të Gjermanisë sundon vdekja, 
rrënimet, tmerri, tërbimi, dhembja, dështimi, 
dëshpërimi. Konsiderohen të „lumtur“ ata cilët janë 
të vrarë, apo ata cilët tani më janë të vdekur. Njerëzit 
janë të hutuar dhe të tronditur, ende nuk i besojnë 
gjithë asaj që ngjau.  Çdo gjë duket sikur ndonjë 
ëndërr e keqe, kështu që pyetën: Çka është duke 
ndodhur me ne në të vërtetë? Sikur të ketë ardhur 
mbarimi I botës!

Në këso kushte dukej sikur është e pamundur të 
nxirret njeriu nga këto probleme, të kthehet besimi 
në mes njëri-tjetrit, të motivohen njerëzit për jetë, 
punë, rindërtim, paqe dhe falje. Vuajtja në shpirt dhe 
trup duket sikur ka mjegulluar dhe rrënuar çdo 
mendim, dije, dëshirë dhe fuqi për diçka të mirë,  më 
të bukur,  më bujare, humane.

Europa dhe, në një kuptim të caktuar edhe e tërë 
bota, dukeshin sikur deti i trazuar nga lufta, urrejtja, 
rrënimi, vrasjet të cilat kanë mundur të fshijnë edhe 
ata pak që mbetën e të cilët arritën të mbijetojnë.

Albert Schweitzer mendon, vrojton, vëren, në 
heshtje dhe lutje studion këtë gjendje të 
mundimshme dhe të mjerë. Nuk mjafton të kesh sy 
për të parë, veshë për të dëgjuar, arsye për të kuptuar, 
duar për të punuar…Është diçka edhe më e 
nevojshme, guximi, zgjidhja e fesë dhe dashurisë e 
cila beson në mrekulli, e cila bënë mrekulli, e cila 
frymëzon njeriun në lutje, në meditim, në veprim i 
cili shpëton, shëron, ndërton, ripërtërin jetën.

Kthimi në Europë

Vitin 1948, Albert Schweitzer përsëri kthehet 
në Europë. E këtu, “prania” e luftës është ende e 
gjallë, e pashme dhe prekshme në çdo hap. Ai i 
kthehet përsëri „dashurisë së parë“ të tij – muzikës, 
kësaj fuqie thuajse hyjnore e cila rilindë dhe 
ripërtërinë atë dhe të tjerët, ofron nxitje për jetë, në ta 
zgjon shpresën, mundëson përjetimin e të bukurës, 
kënaqësinë e harmonisë, jep fuqi që të fillohet dhe 
rifillohet gjithnjë, krejtësisht nga fillimi.

Schweitzer-i mbanë shumë koncerte, ligjërata, 

takime me muzikën e Bachut. Flet mbi të gjitha mbi 
nderimin  e jetës, mbi betejat të cilat i ka pasur në 
Afrikë për shpëtim e të mjerëve dhe të vuajturve, 
gjersa në Europë njerëzit vriten me armë, luftë, 
kampe të përqendrimit, me urrejtje dhe dhunë; në 
Japan bile edhe me bombë atomike! Kështu hap pas 
hapi ai u bë për Europën, më vonë edhe për tërë 
botën, zëri i ndërgjegjes, kuptimit, dashurisë, jetës, 
zbulimi i njeriut të ri, botës së re, e cila është dashur 
dhe do të duhej të ndërtohet në themelet dhe parimet 
e reja të dashurisë së krishterë. Mbante tribuna, 
ligjërata, në të gjitha anët e botës. Në Universitetin e 
Harvardit pati një seri ligjëratash mbi nderimin e 
jetës në përgjithësi. Në mesin e dëgjuesve ishte edhe 
Albert Einstein-i. I prekur thellë, i lumtur me 
paraqitjen, porosinë, me shpirtin e fuqisë së Albert 
Schweitzer, brohoriti: „Ja më i madhi njeri, i cili 
jeton në mesin tonë!“

Çmimi Nobel - vitet e fundit në Afrikë

Në vitin 1952 Albert Schweitzer mori çmimin 
Nobel për paqe. Një ngushëllim i vogël pas aq 
përpjekjeve, përvojave të rënda, flijimeve, 
tentimeve, për ta mbrojtur jetën njerëzore dhe 
dinjiteti I tij.

Edhe pse ishte i moshuar, i sëmurë, nuk deshi as 
nuk mund të mbeste edhe më tutje në Europë. 
Vendosi të kthehet në “mesin e zezakëve të tij“ në 
Gabon. Atje edhe ndërroi jetë me 4 shtator 1965. Sot, 
shumë të rinj e zbulojnë atë, sepse ai, e gjithë jeta dhe 
puna, mendimet e tija, përvojat dhe dëshmitë, 
shembulli i tij edhe më tutje mëson, paralajmëron, 
frymëzon dhe tërheq.

Muzika, në veçanti ajo e Bachut, për 
Schweitzerin është „akt urate dhe adhurimi“. Duke 
mbrojtur në çdo mënyrë dhe me çdo çmim, ai u bë 
shembull i madh dhe vlefshëm i fesë, dashurisë, 
shërbimit, lutjes e cila frymëzon jetën në shërbim të 
jetës. Duket sikurse në dyluftimin mes të Davidit dhe 
Goliatit në shekullin e njëzet fatkeqësisht dy herë 
ngadhënjeu  Goliati, e keqja, mëkati, djalli, lufta. 
rrënimi. Mirëpo, Albert Schweitzer gjithmonë ka 
besuar në ngadhënjimin e të mirës, jetës, dashurisë, 
altruizmit. Besoi dhe jetoi për këto ideale të mëdha të 
cilat janë sfida edhe për kohën dhe botën tonë.

Ai ishte filozof, teolog, mjek, muzicient, 
historian, misionar, por mbi të gjitha njeri – i 
krishterë - me jetë dhe me vepra, punëtor i 
palodhshëm në shërbim të jetës. Kështu thoshte: 
„Atë që mund ta bësh ti, është vetëm një pikë e vogël 
në oqean, mirëpo kjo i jep kuptim jetës tënde“.
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KRISHTLINDJA  NË KAMPIN E INTERNIMIT NË TEPELENË

TEPELENA.... Kanë kaluar dyzet vite, por kujtimet 
janë ende aq të gjalla e aq të pranishme. Këta rrjeshta, 
këto ndodhi, ju që i keni jetuar ndoshta nuk do t’i lexoni 
kurrë, por kush mundohet t’i ripërtërijë u a kushton juve, 
heronj të heshtur e të harruar të një tragjedie e cila, kur 
jetohej, nuk kuptohej sa e madhe dhe e thellë ishte.

Anxhela, Maria, Ana, Antoni, e mund të kujtoj ende 
qindra emra, e si pamje të njëmbasnjëshme të një filmi, 
shumë fytyra që rikthehen e më shohin, sy të trembur, 
çehre të zbehta të shënuara nga vetëdija e terrorit që 
shoqëronte çdo ditë jetën tonë.

Një fushë përqendrimi e pune të detyruar, një kamp, i 
populluar nga dymijë qenie njerëzore të ardhur, pothuajse 
të gjithë nga Veriu i Shqipërisë: pleq, gra, fëmijë, të 
shkulur në pak orë nga shtëpitë e tyre e të grumbulluar në 
pesë kazerma. E të mendosh se atëherë e gjithë popullsia 
shqiptare nuk arrinte në një milion! Vendi i zgjedhur ishte 
llogaritur deri në hollësitë më të imta: një ultësirë  e gjerë, 
gati si një fushë e vogël beteje, e rrethuar pikërisht nga 
kazerma, bazë prapavije e ushtarake për ushtrinë italiane 
gjatë luftës italo – greke në vitet e luftës së dytë botërore. 
Për rreth nuk shiheshin veç male, një erë e akullt  gjatë 
dimrit na e bënte jetën të pamundur, tela me gjëmba kudo, 
ndalim i rreptë për të ndezur zjarr për t’u ngrohur me 
rrezikun për të mbetur, të lidhur, gjithë natën jashtë në 
ngricë. Zgjimi bëhej në mëngjes herët. Katërqind vetë në 
çdo kazermë, shtrënguar njëri me tjetrin në dy kate 
shtretërish të pandërprerë dërrase në të gjithë gjatësinë e 

saj. Nuk ishin lejuar më shumë se gjashtëdhjetë 
centimetra për secilin prej nesh; dyshekët, për këdo që 
kishte fatin t’i kishte, dukeshin si rrugica të vogla e të 
ngushta. Bëhej thirrja e emrave, me ngut, pastaj nisja për 
në punë. Të gjithë të rinjtë në mal: nuk mjaftonin dy orë 
ecje për të arritur,  për t’u kacavjerrë më pas nëpër një 
shteg shumë të ngushtë e të pjerrët deri atje lart ku ishte 
pylli ku punonim. Duhet të kishe krahë e muskuj të 
fuqishëm, për të prerë drunjtë me sëpatë, për t’i shpënë në 
kurriz poshtë në një livadh të vogël të stivuar, për t’u 
kthyer përsëri sipër e për të zbritur disa herë i ngarkuar 
deri sa të plotësohej sasia e kërkuar nga ata që na 
shoqëronin, rojet e kampit. I shëmbëllenim një karvani 
që, në rresht indian, mezi ngjitej e zbriste i heshtur, me 
këmbët që dhembnin, herë të gjakosura, të mbathura me 
një copë lëkure derri që bashkë me lidhëset  merrte  formë 
sandalesh. Deri në mbrëmje me stomak bosh dhe gojën e 
shkrumbuar nga mungesa e ujit: në perëndim të diellit 
rreshti i gjatë i këtyre qenieve njerëzore vihej përsëri në 
rrugë për t’u kthyer “në shtëpi”. Ishim gjithmonë të 
ngarkuar me dru, copa të gjata e të trasha të lidhura me 
litar mbi kurrizet tona.

Ishte tashmë natë kur arrinim në kamp. Pleqtë, të 
sëmurët, prisnin kthimin tonë me ankth mbas murit të 
telave me gjemba; pastaj fëmijët. Nuk mund të harroj 
kurrë fëmijët tanë që na dilnin përpara, të zbathur, të 
rreckosur, fëmijët që i linim në mëngjes duke lutur Zotin 
t’i gjenim shëndoshë e mirë në darkë. 

“ Don Nikolla e At Gardini në mes nesh duka na ndihmuar. At Gardini organizoi korin: 
nuk ishin më shumë se shtatë a tetë gra e burra por i a dolëm në krye. Don Nikolli 

do të çonte meshën. U kthyem me vrap nga puna atë 25 dhjetor 1951.”
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Por sa nëna në kthim gjenin një kufome: sëmundjet, 
veçanërisht ndërmjet fëmijëve, korrnin viktima pa 
mëshirë. Nuk kishte barna. Një mjek, dhe ai i përndjekur 
mbasi nuk ishte komunist i besuar, aftësia profesionale e 
të cilit zbehej e pafuqishme para aqë fatkeqësish e aq 
mjerimi, vinte duart në kokë kur hynte në kamp. 
Megjithatë gruaja shqiptare, nëna shqiptare e atyre 
viteve kishte një vendosmëri stoike: me duart e veta 
varroste krijesën e saj, pa derdhur asnjë pikë loti. 

Nuk kishte më lot në sytë tanë, i kishim derdhur të 
gjithë! Të nesërmen shkohej në punë, e kështu vite me 
radhë. Një kazan me ujë të zier me ndonjë kokërr fasule 
brenda e një copë bukë, ky ishte ushqimi ynë; në mëngjes 
pak ujë me ngjyrë të errët që duhet të ishte “çaj”

Afroheshin Krishtlindjet 1951. Shokë internimi 
ishin me ne disa meshtarë, Don Nikoll Mazreku, At 
Viktor Volaj, At Jak Gardin, ky i fundit italian. Të tjerëve 
nuk u kujtoj më emrat. Menduam t’a lusnim atë 
Krishtlindje me një Meshë. 

Nuk kishte vetëm katolikë në kampin tonë, kishte 
myslimanë, ortodoksë, por nisma duhet t’ishte e jona e 
nuk qe e lehtë. Në 1951 ishin ende të hapura kishat e 
xhamitë, por ishin në përgatitje ligjet që do të miratonin 
mbylljen e tyre dhe do të vendosnin ateizmin si ”fe” të 
Shtetit. Kërkesën tonë drejtoria e kampit e kundërshtoi 
prerë: çdo të thotë “Krishtlindje” tha drejtori Xhaferr 
Pogaçe, ne nuk njohim veçse Pashkët. 

Me durim të pamasë i shpjeguam se Pashkët 
përkujtonin vdekjen e Jezuit tonë, por Krishtlindja ishte 
festa e gjithë njerëzimit sepse kremtonte lindjen e tij. 

Asgjë, për më tepër se Krishtlindjet nuk binin të 
dielën, por më duket se n’atë të largëtin 1951 në një ditë 
pune. I siguruam se do të shkonim të gjithë në punë, pa 
dallim, mjaft që të na lejonin të ktheheshim pak më 
shpejt, para se të errësohej. 

Nuk kishim drita, as qirinj, as dhe një bishtuk. Sa 
lutje burgoseve tanë, por qemë të gjithë në një fjalë, 
pavarësisht nga besimi i secilit, atje ku na mblidhnin për 
të nisur rrugën e malit në punën tonë, nuk lëvizëm deri sa 
na premtuam se mund të lusnim Meshën e Shenjtë që, në 

padijen e tyre, nuk arrinin të 
kuptonin çfarë ishte dhe pse ne e 
dëshironim aq shumë.
� Ku do të thuhej kjo Meshë? 
Na caktuan mbeturinat e një 
kazermë, pothuajse të shkatërruar 
nga granatat greke, ku vetëm një 
mur kishte mbetur mrekullisht në 
këmbë, por ku kishte vënd për të 
gjithë. Filloi kështu puna për 
pastrimin e vendit nga gurët, 
blloqet, barishtet e mbeturinat, 
gjithmonë mbas pune, n 'errësirë 
me flakën e copave të pishës së 
ndezur që shërbenin si pishtarë 
drite. Buzëqeshnin  Don Nikolla e 
At Gardini në mes nesh duka na 
ndihmuar. At Gardini organizoi 

korin: nuk ishin më shumë se shtatë a tetë gra e burra por i 
a dolëm në krye. Don Nikolli do të çonte meshën. U 
kthyem me vrap nga puna atë 25 dhjetor 1951. Kazerma 
e prishur ishte mbushur me gjind. Altari, i mbështetur në 
të vetmin mur të mbetur në këmbë, mbështetej mbi një 
grumbull gurësh të renditur mirë e të mbuluar nga një 
çarçaf i bardhë. Don Nikolli kishte ruajtur fshehtas një 
kupë dhe disa ostie e filloi meshën. Pothuajse pa u vënë 
re rojet e kampit u afruan “për të vigjëluar”, por besoj më 
shumë për kërshëri, për të parë se çfarë ishte ajo gjë për të 
cilën u ishim lutur aq shumë.
� Kush u dha zërave tanë aq fuqi sa dukej se 
jehona arrinte deri në qytet? ”Adeste fideles”, “Natë 
yjesh”, “Ti zbret nga yjet” u përhapën në hapësirë duke 
mallëngjyer të gjithë të pranishmit. Don Nikolli në 
predkun shqiptoi pak fjalë,  të thjeshta, të thella, si ato që 
vetëm Krishterimi mund të frymëzojë. Nuk dëgjohej as 
flladi më i lehtë; së fundi notat e këndshme e të thella të 
Ave Maria, ndërsa meshtari përsëriste si ndër shekuj “Ite 
Missa est” dhe qe një shpërthim lotësh e duarsh që 
ngriheshin lart drejt qiellit.. Atëherë të gjithë fuqishëm 
tonin “Christus vincit, Christur regnat”; tashmë ishte 
natë.
� Don Nikoll Mazreku e At Gardini janë ende 
gjallë, nuk di nëse do të lexojnë ndonjëherë këta rreshta 
të thjeshtë, por cilido që qe i pranishëm, si un, në atë 
ndodhi nuk do t'i harrojë kurrë.
� E kthyer në 1990 n 'Itali munda të shoh një 
Kishë, t'i afrohem një altari, të marr kungimin e shenjtë. 
Gjithçka është e bukur, magjepsëse, por asgjë nuk mund 
të barazohet me emocionin aq të thellë, aq të mirëfilltë të 
asaj Krishtlindjeje të largët 1951, mes kaq dhimbjeje, 
kaq vuajtjesh por edhe kaq shpresash në Virgjëreshën e 
Bekuar, Ruzari i së cilës shoqëronte kthimin tonë nga ajo 
punë çnjerëzore dhe e padrejtë, frut i një ideologjie të 
rreme e të mallkuar.

Elena Gjika  Merlika
Kujtimet e mija, 1991
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VATIKANI DHE SHQIPËRIA 

25 VJET MARRËDHËNIE DIPLOMATIKE

Konferenca përkujtimore më rastin e mbi 25 vjetorit 
të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Vatikanit dhe 
Shqipërisë u zhvillua  më dt.  2 dhjetor në Tiranë, 
organizuar nga  Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë dhe 
Nunciatura Apostolike në Tiranë.

Kjo konferencë kishte si qëllim të nxjerrë në pah 
marrëdhëniet e ndërsjellta ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë,  në të kaluarën si dhe 
në këto 25 vite pas rënies së regjimit komunist. 
Konferenca u përshëndet  nga Ministri i Jashtëm i 
qeverisë së Shqipërisë,  Ditmir Bushati dhe Ministri 
Çështjeve Sociale, Blendi Klosi. 

Më pas fjalën në këtë event  e morën:  Mons. Diego 
Causero, i dërguar i posaçëm i Selisë së Shenjtë për këtë 
rast dhe i pari i Ngarkuar më Punë në Nunciaturën 
Apostolike në Tirane dhe  Imzot Angelo Massafra në 
emër të Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë, i cili do të 
nxjerrë në pah edhe veprimtaritë e Kishës katolike në 
këto vite në Shqipëri.

Kumtesa kryesore u mbajt nga Dom Nikë Ukgjini 
më titull: "Reflektime nga historia e marrëdhënieve 
diplomatike Shqipëri-Vatikan". Kumtuesi shpalosi një 
historik të shkurtër të marrëdhënieve nga fillimet 
Apostolike e deri sot.

Po ashtu u paraqit  një  videokonferencë 
përshëndetëse me Ambasadorin e parë të Shqipërisë në 
Vatikan, Willy Kamsi.

Më pas u  ndjekë një film i shkurtër nga Ekspozita 
fotografike kushtuar jetës dhe veprës së shenjtores Nënë 
Tereza.

Drejtoria e Arkivit Historik dhe Dokumentacionit i 

MPJ  paraqiti një ekspoze historike me pasuritë 
arkivore të MPJ mbi vendosjen e marrëdhënieve 
Diplomatike të shtetit shqiptar me shtetin e Vatikanit.

Në vazhdim po paraqesim, fjalën e Imzot Angelo 
Massafra dhe Dom Nikë Ukgjinit:

ROLI I KISHËS KATOLIKE NË JETËN E 
VENDIT NË KËTO 25 VITE

I Nderuar Zoti Ministër, 
I Nderuar Imzot Causero, 
Eminencë Don Ernest Troshan, 
I Nderuar Mons. Romanus dhe të dashur Vellëzer  
në Episkopat,
Ministrat, Deputetë dhe Ambasadorë,
Autoritete Fetare,

Të nderuar pjesëmarrës,
Në emër të Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë 

përshëndes këtë Konferencë kremtuese me rastin e 25 
vjetorit të rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike 
ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë. 

Mund të thuhet me padyshim që fryma e kësaj 
marrëdhënie ka qenë shumë e mirë në këto vite. Por 
qëllimi im në këto rreshta është të përshkruaj në vija të 
trasha kontributin që Kisha Katolike, me barinjtë e saj, 
meshtarët, motrat dhe të gjithë vepruesit baritorë, është 
munduar të japë në këto vite për ringritjen shpirtërore, 
morale, shoqërore dhe ekonomike të vendit.
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Hapja e Shqipërisë dhe demokratizimi i saj dhe liria 
fetare ishin lajmet te mëdha për të gjithë. Menjëherë ata 
meshtarë e motra, që i kishin mbijetuar komunizmit, 
nisën punën e tyre për t'u ardhur në ndihmë shpirtërore e 
materiale katolikëve dhe të gjithë atyre që kishin nevojë. 
Qysh në vitet e para, gjthashtu shumë misionarë e 
misionare të Kishës Katolike, shumë fondacione e 
shoqata, organizma bamirësie, u angazhuan duke iu 
përgjigjur ftesës së Shën Gjon Palit II për të ardhur në 
Shqipëri e për të ndihmuar popullin shqiptar.

Në ato vite të para jemi përgjigjur si kemi mundur 
dhe sa kemi mundur ndaj nevojave shpirtërore dhe 
materiale të popullit Shqiptar, nëpërmjet ndihmave, 
ushqimeve, veshjeve, por edhe duke nisur veprën për 
rindërtimin e Kishave të shkatërruar nga komunizmi 
dhe e strukturave tjera shpirtërore, shoqërore, 
shëndetësore dhe arsimore. 

Në çdo emergjencë në këto vite Kisha Katolike, 
nëpërmjet Karitasit, famullive, meshtarëve, motrave 
dhe vullnetareve ka dhënë ndihmesën e saj. Të gjithë 
kujtojmë vitin '97, viti i marrëzisë kombëtare – si e quaj 
unë - në të cilin pjesa më e madhe e misionarëve nuk u 
largua nga Shqipëria; lufta e Kosovës (mars 1999) e pa 
Kishën Katolike të angazhuar në vetën e parë për të 
pranuar, strehuar dhe ndihmuar të shpërngulurit. Në 
raste përmbytjesh a fatkeqësish të tjera natyrore po 
ashtu Kisha katolike nuk u tërhoq në asnjë moment.

Përveç emergjencave, Kisha Katolike është 
munduar në këto vite të japë ndihmën e saj edhe 
nëpërmjet edukimit dhe institucioneve arsimore. 
Shkollat,  nga çerdhet, kopshtet,  filloret dhe 
nëntëvjeçaret, të mesmet deri te Universiteti, janë 
shprehje e dashurisë dhe angazhimit të Kishës Katolike 
për vendin tonë dhe formimin e brezave të ardhshëm; 
kujtoj edhe angazhimin për të sëmurët me ambulancat: 
Gjithçka që kemi bëre dhe e bëjmë edhe sot, ka bazën në 
parimin e subsidiaritetit. 

Po ashtu të gjithë ne ipeshkvijtë kemi besuar dhe 

besojmë se dialogu ekumenik dhe ndërfetar duhet 
promovuar dhe nxitur sa më shumë. Jemi munduar ta 
bëjmë këtë gjë nëpërmjet takimit me njëri-tjetrin edhe 
pse të ndryshëm nga njëri-tjetri.

Gjithashtu nuk kanë munguar në shumë raste edhe 
bashkëpunimi ndërmjet Kishës dhe Shtetit me nisma të 
përbashkëta në ndihmë të personave në nevojë, për 
shkollat, për kthimin e pronave edhe pse në këtë të 
fundit mbetet ende punë për t'u bërë së bashku. Këtu 
kujtoj mundësinë për  zhdoganimin falas të gjërave që 
vijnë në emër të Kishës dhe në veçanti dy marrëveshjet 
me Selinë e Shenjtë ne viti 2002 dhe 2008; dhe më lejoni 
të kujtoj edhe një herë se ende kemi problemet e 
pronave. Për këto e për problemet e tjera, ashtu sikurse 
parashikojnë edhe marrëveshjet e bëra, ne kemi kërkuar 
që të ngrihet një Komisioni ad hoc dypalësh: uroj që të 
ngrihet sa më shpejt ky Komisioni ad Hoc, si fryt i këtij 
25 vjetori.

Kisha katolike në Shqipëri e ndjen në natyrën e saj 
të thellë angazhimin shoqëror, si rruga për t'u afruar me 
njerëzit, për t'i shërbyer çdo njeriu, të vetëdijshëm se 
kështu i shërbejmë Zotit, si ka punuar Shenjtja Nëna 
Tereza dhe si kanë punuar 38 Martirë që u shpallen të 
Lumë me 5 nëntor 2016.

Uroj që marrëdhëniet e mira ndërmjet Republikës 
së Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë të ndikojnë edhe në 
bashkëpunimin ndërmjet Kishës Katolike në Shqipëri 
dhe Shtetit Shqiptar, dhe si fryt i kësaj dite të kemi sa më 
shpejt Ambasadorin në Selinë e Shenjtë. Ne si ipeshkvij, 
bashkë më popullin që udhëheqim, ndjehemi pjesë e 
gjallë e këtij vendi dhe dëshirojmë të vazhdojmë të 
japim kontributin tonë në të mirë të vendit, si na kanë 
nxitur Papa Gjon Pali II dhe Papa Françesku në vizitën e 
tyre në Shqipëri.  Faleminderit dhe Urime të gjithëve. 

Imzot Angelo Massafra 
Arqipeshkëv Metropolit i Shkodër-Pult
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Populli shqiptar si pasardhës i Ilirëve pati fatin, 
si asnjë popull tjetër, të jetë i lidhur ngushtë me 
mësimet e krishtërimit nga koha e Shën Palit, kur 
përshkoi Ilirinë në vitin 66 dhe  emërimi i ipeshkvit 
të parë në Durrës në vitin 58 i Shën Caesarit. 

Historia dëshmon se marrëdhëniet në mes 
popullit shqiptar dhe Selisë së Shenjtë, ka qenë e 
vazhdueshme, qoftë edhe në mënyrë virtuale gjatë 
pushtimeve osmane. 

Gjatë mesjetës, marrëdhëniet e shqiptarëve me 
Selinë e Shenjtë u intensifikuan duke njohur kulmin 
e tyre në kohën e heroit, Gjergj Kastrioti-
Skënderbeu. Ai që shpallur Atlet i Krishtit dhe u 
hartua plani për kurorëzimin e tij në vitin 1464, nga 
papa Pio II. 

Me rënien e trevave shqiptare nen Perandorinë 
osmane, për shkak të pushtimeve të egra, 
marrëdhëniet e drejtpërdrejta vërtet kanë qenë të 
ndërprera,  por,  populli në mënyrë indirekte ka 
vazhduar të jenë i lidhur ngushtë me Selinë 
shpirtërore, Romën. Këtë rol ndërlidhje, e kanë 
luajtur relatorët të ndryshëm të kryedioqezesë së 
Tivarit, si primat të Serbisë dhe përgjegjës për të 
gjitha trevat shqiptare si: Marin Bici, (1608-1624),  
Pjeter Mazreku, (1628-1634), Gjergj Bardhi (1635-
1644),  Andria  (1671-1694) dhe Vinçenz 
Zmajevich, (1701-1712), Lazer Vlladanji (1749-
1788), Karol Potten (1855 - 
1886) etj. Me ç’rast, relatorët 
informonin Propaganda Fide-n, 
përkatësisht Selinë e Shenjtë, për 
situatën në terren,  ndërsa, nga 
Republika e Venedikut, në emër 
të Selisë se Shenjte, bëheshin 
p r e s i o n e   p o l i t i k e  d h e 
diplomatike ndaj Perandorisë 
osmane.

Në këtë kuadër është e drejtë 
të rikujtojmë ngjarjen më të 
rëndësishme në marrëdhëniet 
shp i r të rore  e  d ip lomat ike 
ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe 
shqiptarëve, ardhjen në krye të 
Selisë së Shenjtë, në Shën Pjetër, 
të Papa Klementit XI, - papa 
Françesk Albani, (1700-1721). 
A i ,  k u j d e s i n  a t ë r o r  t ë 

jashtëzakonshëm ndaj shqiptarëve të robëruar nga 
Perandoria Osmane, e tregoi duke thirrur Kuvendin 
e Arbrit në vitin 1703 në Mërqi të Lezhës, 
nëpërmjet të deleguarit të tij, kryeipeshkvit të 
Tivarit,  Imzot Vinçenc Zmajevich.

Me kontratën në Campo Fermio, në vitin 1797 
dhe më pas në Vjenë në vitin 1815, në mes Selisë së 
Shenjte dhe Austro-Hungarisë, Vjena kishte marrë 
përsipër mbrojtjen e interesave të Kishës katolike 
në Ballkan. Kjo kontratë për trevat shqiptare filloi 
duke u materializua në vitin 1836, më rastin e 
takimit të Benjanin Albertinit, në Vjenë me Franc 
Jozefin. Në kuadrin e këtij protektoratit të kultit, 
ndërlidhjet diplomatike, fetare e kulturore të 
ipeshkvijve të dioqezave shqiptare me Propaganda 
Fide, në Romë, zhvilloheshin nëpërmjet Nuncit 
Apostolik në Vjenë dhe Konsullatës austriake në 
Shkodër. Gjatë protokultit Austro-Hungarez, 
shënohet një ringjallje e shqiptarëve, pa dallime 
besimi, në të gjitha fushatë e jetës. 

Selia e Shenjtë luajti një rol të rëndësishëm 
diplomatik edhe me rastin e Konferencës së 
Londrës, me 1913, por dhe të Parisit, në vitin 1919, 
kur kërcënohej edhe matej copëtimi i trojeve 
shqiptare. Më këtë rast kryedelegati shqiptar, Imzot 
Luigj Bumçi dhe sekretari, Atë Gjergj Fishta, duke 
vizituar në dy raste, më 6 mars dhe më 28 dhjetor 

Dr. Dom Nikë Ukgjini

REFLEKTIM NGA HISTORIA E MARRËDHËNIEVE DYPALËSHE

Konferencë më rastin e 25 vjetorit të marrëdhënieve Shqipëri – Vatikan
Tiranë, 2 dhjetor 2016.
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1919, papa Benediktin e XV, u shpëtua 
Korça  dhe  Gj i rokas t r a  që  do  t ë 
aneksoheshin nga Greqia.

Ref lekt ime  d ip lomat ike  pas 
pavarësisë së shtetit shqiptar

Shqipëria, e cila në fillim të shek. XX 
po përpiqej të konsolidohej si shtet, pati 
një përkrahje të madhe dhe një nxitje në 
fushën diplomatike me ardhjen në fronin 
papnor të Papa Bendiktit të XV. Papati, 
duke e kuptuar realitetin në Shqipëri, 
ndërmori hapa të nevojshëm për afrimin e 
dy shteteve, duke ngritur marrëdhëniet 
diplomatike me Shqipërinë në rangun e 
Delegatit Apostolik. Delegati i parë zyrtar i papatit 
pranë Shtetit Shqiptar ishte zgjedhur, më 12 dhjetor 
të vitit 1919, Ernesto Koci (Cozzi) (1920-1926), i 
cili duke punuar që në vitin 1904, si misionar në 
vendin tonë, shquhej si njohës i mirë i kulturës dhe 
politikës shqiptare. Më këtë veprim Selia e Shenjtë, 
cilësohej si vendi i parë që njohu shtetin e ri 
shqiptar. Koci, për t‘i përforcuar marrëdhëniet në 
mes dy shteteve, në vitin 1923, hartoi projekt 
konkordatin e ofruar Ahmet Zogut, i cili nga ky i 
fundit, nuk qe nënshkruar asnjë herë. Po i njëjtës 
linje politike qe dhe delegati pasues, Giovanni 
Della Pietra, (1927-1936), i cili prej shumë vitesh 
misionar në Shqipëri, shprehej se punoj  “tërësisht 
për Shqipërinë “ (totius  Albanie).

Si Della Pietra, po ashtu edhe pasuesi tij, 
Ildebrando Antoniutti (1936-1938), duke qenë 
diplomatë gjatë  pushtetit të mbretit Zog, krahas 
vullnetit të mirë nga Selia e Shenjtë, nuk arritën të 
gjejnë gjuhen e përbashkët me të, rreth shkollave 
katolike dhe nënshkrimit të konkordatit që do të 
thoshte një përparim në marrëdhëniet në mes dy 
palëve.

Leone Giovanni Nigris (1938-1945), misionar 
dhe diplomat i pasionuar. Veproi gjatë kohës së 
regjimeve totalitar fashist dhe atij totalitar stanilist, 
kur Ballkani digjej e piqej. Veprimtaria e tij në 
Shqipëri, për shkak të dinamizmit të ngjarjeve, 
ishte shumë e gjallë, por edhe e mundimshme. 
Gjatë pushtimit gjerman, thekson Nigris, “mbajta 
marrëdhënie të mira qoftë më qeveritë e ndryshme 
ashtu dhe më Këshillin e Lartë të Regjencës duke 
ndërhyrë atëherë kur interesat e veçanta e 
kërkonin”. Gjithashtu thekson se,  ka pasur 
kontakte normale dhe të vazhdueshme me çetat 
partizane, me kryeministrin dhe ministra të 
ndryshëm.Ai, luante politiken neutrale, vetëm e 

vetëm për të ruajtur jetë njerëzish. Në muajin  mars 
të vitit 1945, me urdhrin e Enver Hoxhës, u dëbua 
nga Shqipëria, duke ia mbyllur dyert Selisë 
Apostolike për 45 vite  me radhë, e cila aq shumë 
bëri për Shqipërinë dhe shqiptarët.

Pas largimit të Nigris, rolin formal të delegatit 
Apostolik e luajti Imzot Frano Gjini, ipeshkëv i 
Abacisë së Mirditës, deri në pushkatimin e tij në 
zall të Kirit në vitin 1948, krahas dhjetëra e dhjetëra 
klerikëve martirë të pushkatuar nga regjimi 
gjakatar.

Gjatë viteve të diktaturës komuniste e sidomos 
pas vitit 1967, edhe pse çdo gjë fetare, etike ishte 
rrënuar, rrëgjimi ateist nuk kishte arritur asnjëherë, 
në aspektin shpirtërorë, ta shkëpusë popullin 
katolik nga Selia Apostolike si vatër e rëndësishme 
e jetës së tyre fetare e kulturore.

Ringritja e marrëdhënieve diplomatike

Me ndryshimet e mëdha që ndodhen me rënien 
e Murit të Berlinit, kjo erë e demokracisë në vitin 
1990, përfshiu edhe Shqipërinë. Si rezultat i këtij 
fillimi të demokratizmit qe dhe celebrimi i Meshës 
së parë me 4 nëntor 1990, në varrezat e Rrëmajt në 
Shkodër, nga Mandela i kishës Shqiptare, Dom 
Simon Jubani.

Shqipër ia  e  g jendur  nen pres ionin  e 
diplomacisë perëndimore për përshpejtimin e 
demokratizimit të vendit, e detyroi udhëheqësin 
komunist, Ramiz Alia, më 29 prill 1991, të 
dekretojë versionin e ri të Kushtetutës së 
përkohshme, ku neni 7, thoshte  se: “Republika e 
Shqipërisë është shtet laik. Shteti respekton lirinë e 
besimit fetar dhe krijon kushte për ushtrimin e tij”.

Në vazhdën e hapjes ndaj shteteve perëndimore 
ku përfshihej dhe Selia e Shenjtë, delegacioni i parë 
zyrtar për në Shqipëri i dërguar  nga papati, ishte me 
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20-23 mars në vitin 1991, i kryesuar nga  imzot 
Claudio Celli. Ky delegacion, kishte si qëllim 
vëzhgimin e situatës nga afër të gjendjes së 
besimtarëve dhe krijimit të kushteve për rikthimin e 
marrëdhënieve diplomatike në mes dy vendeve, të 
braktisura që në vitin 1945.

Në kontekstin e përafrimit të kushteve për të  
bërë hapin final, me këtë qëllim më 5 korrik të vitit 
1991, Kryeministri Ylli Bufi, viziton Vatikanin, 
duke biseduar me papa Gjon Palin e II. Si rezultat i 
këtij takimi, ishte vendosja e marrëdhënieve 
diplomatike midis Shqipërisë dhe Shtetit të 
Vatikanit, më 7 shtator 1991, duke  emëruar si 
ambasador ( Nunci Apostolik), Imzot Ivan Dias. 
Më vonë pasuan, Imzot Giovanni Bulaitis (1997-
2008) dhe Imzot Ramiro Moliner Ingles ( 2008-
2016). Ndërsa,  ambasadori i parë i Shqipërisë 
pranë Selisë së Shenjtë në fund të vitit 1992, u 
emërua studiuesi, Willy Kamsi. Më pas, Pjeter 
Pepa, Jul Bushati, Zef Bushati, Rrok Logu dhe sot i 
ngarkuari më punë, poeti Visar Zhiti.

Ngjarjet, të cilat morën përmasa historike ishin: 
vizita e realizuar më 25 prill të vitit 1993, nga Papa 
Gjon Pali II në Shqipëri, me ç‘rast rikonstruktoi  
hierarkinë e re në ketë vend dhe vizi ta  
mbresëlënëse e Papa Françeskut më 21 shtator të 
vitit 2014 në Shqipëri. Vizitat shërbyen si nxitje e 
mëtejshme e jetës shpirtërore dhe vëllazërore në 

mes tri komuniteteve,  por edhe të avancimit të 
marrëdhënieve të bashkëpunimit në fusha të 
ndryshme mes dy shteteve. 

Pikë afrimi dhe vlerësim për vuajtje të Kishës 
në Shqipëri, të shkaktuara nga diktatura komuniste, 
ishte dhe zgjedhja më 30 tetor 1994, nga Papati, të 
Kardinalit të parë shqiptar pas rënies së rregjimit 
diktatorial në Shqipëri, dom Mikel Koliqit. Po 
kështu vlerësohet dhe kardinali tjetër, më 9 tetor, 
2016, dom  Ernest SimonTroshanit. Këto dy figura 
sa janë  me peshë diplomatike, aq janë dhe 
honorike,  për shkak të emërimit të tyre në moshë të 
thyer. (Sa për kujtesë, kardinalin e parë më nocion 
etnik shqiptare në vitin 1065, kemi Bonnnifatie 
Albanensis). 

Shprehja e një vlerësimi të merituar për Kishën 
në Shqipëri është edhe shpallja të lumtur të 38 
martirëve katolikë, më 5 nëntor 2016, në Shkodër.

Në fund, duke theksuar se rolin që  ka luajtur 
Kisha katolike, në formimin e identitetit kombëtar, 
në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës, letërsisë, 
kulturës dhe bashkimit të kombit, në lidhje me 
marrëdhëniet në mes dy palëve, mendoj së  sot ka 
akoma hapësirë për t’i avancuar ato.

Marrë nga: Shqiptarja.com, 
dt. 3 dhjetor 2016.
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GJON BUZUKU, SAKRIFICA E SHPËTIMIT
(Pjesa e parë)

Gjon Buzuku është sakrifica e shpëtimit. Në të gjitha 
pikëpamjet dhe në të gjitha mundësitë e pashtershme të 
mbijetesës. Shekuj më parë nga një tërmet hyjnor u ça 
muri i Forumit të Romës. Banorët e Romës u munduan 
me çdo kusht që ta mbyllnin këtë të çarë të frikshme. 
Hodhën në të gurë shkëmbinj por një fuqi e llahtarshme i 
thithte në çast. Atëherë njerëzit shkuan tek Sibila e 
Kumës që rronte e mbyllur brenda një shpelle të 
terrshme mes pishtarëve që digjeshin por nuk 
konsumoheshin asnjëherë.

E pyetën Sibilën se si mundet të mbyllej e çara e 
Forumit. Sibila u përgjigj se duhej hedhur në të gjëja më 
e çmuar e Romës. Atëherë njerëzit mblodhën thesaret 
dhe i hodhën aty, vajzat e bukura dhe virgjëresha hodhën 
zbukurimet e arta, pontefikët paganë hodhën skeptrat me 
gurë të çmuar, fitimtarët hodhën kurorat e tyre të 
praruara. E çara e Forumit nuk u mbyll. Vetëm një 
kalorës romak, djalë i ri i quajtur Kurci siç dëshmon 
historiani Tit Livi e kuptoi të vërtetën.

Ai u paraqit përpara të gjithëve i hipur mbi kalë, i 
armatosur dhe me shikimin e vetëtimtë të syve të 
mëdhenj dhe të kaltër si sytë e hyjnive. Gjëja më e çmuar 
është jeta njerëzore. Kurci mes një heshtjeje të 
lemeritshme dhe një adhurimi që mund të kthente në 
çmenduri gjithçka u hodh bashkë me kalin në të çarën 
fatale dhe menjëherë e çara u mbyll me një zhurmë më të 
madhe se të njëqind tërmeteve. A nuk veproi kështu edhe 
Gjon Buzuku duke u hedhur në të çarën e shekujve dhe të 
gjuhës shqipe. Amen!

***

… Tha Zoti, Zoti, Buzuku im është edhe i juaji mos e 
harroni o të padenjë dhe të paemërt, ideja e orgazmës 
mendore është fillesa e shkrimit, ideja është lëvizje, 
shkrimi është hipnozë e fiksuar, e ngulitur, kjo 
palëvizmëri është e amëshuar, Buzuku na ruhet  si 
palëvizshmëri, vetëm si i tillë na flet, enigmatik mbas 
vdekjes është njëmijëfish enigmatik para vdekjes, Niçja 
në essenë 276 (“Përtej së keqes dhe së mirës”) thotë: në 
të gjithë tipat e fatkeqësive shpirtrat më primitive dhe më 
të pagdhëndur ndodhen në një pozitë më të mirë dhe të 
përshtatëshme se sa të kultivuarit – të një hardhuce 
humbja e një gishti është e zëvendësueshme, te njeriu 
jo”, Buzuku është i pazëvendësueshëm dhe i pabëshëm 
sërish më, Buzuku është shtrëngatë mesjetare e 
ngërthyer në një kristal të modernitetit të keqkuptuar dhe 
të keqpërdorur, Buzuku është një kalë që fluturon në ajër, 
bën të bjerë në det – deti i zhdukur, i humbur i Zbulesës, 
po nuk bjen, as nuk trokon mbi pllaja, as nuk është 
“undergraund” si lumenjtë dhe trenat e nëntokshëm, 
lundrimi i vërtetë i Buzukut ka vdekur, po fluturimi i tij 

prej ëndërre ka mbetur, funksionon si një makinë 
alkimiste dhe futuriste, nëse kinemaja moderne na 
dorëzon një farë përjetësie të rreme, spektatorët janë 
vampirë të qetë, Buzuku është një përjetësim e 
regjistruar, arkiv, Nikia e Samothrakës së gjuhës shqipe, 
lexuesit e tij janë gjithashtu një lloj race vampirësh, 
s’mbijetojnë dot pa pirë gjakun e fjalëve amtare, çdo 
libër i madh flet kryesisht për sensin e pafuqisë dhe të 
dëshpërimit që ndjejnë njerëzit kur nuk arrijnë të 
kontrollojnë ngjarjet, që i kontrollojnë jetët e tyre, libri i 
Buzukut është pikërisht i tillë, por sa e vështirë është që 
të kuptohet kjo gjë, plogështia dhe paburrëria na e lejojnë 
luksin e papërsosjes, përsosja nuk do të na lejonte të 
shkruanim dhe të botonim libra, Buzuku është një 
vegimtar mistik, një realitet shqiptar transcedental, 
Buzuku është Rojtari i Spermës së Shenjtë për ribërjen, 
plazmëmbirjen dhe universrritjen e librave, shekujt janë 
para tij si kafshët e plagosura, i ulërijnë, por nuk e 
kafshojnë dot, skërmiten por nuk e çjerrin, w.

Blake ka zbuluar se “nëse Portat e Perceptimit do të 
hapeshin çdo gjë do të shfaqej ashtu siç ishte, e pafund”, 
Buzuku është, duam s’duam, Porta e Perceptimit të 
Gjuhës Shqipe, Buzuku do shtonte: “njeriu i cili do të 
kthehet nga Portë në Mur nuk do të jetë më ai i njëjti që ka 
hyrë, por ndonëse do të jetë më i mençur, do të jetë më 
pak kryelartë, më i kënaqur nga jashtë vetes, por pa 
harmoni të pëlqyeshme brenda vetes, më i thjeshtë, pasi 
ka kuptuar se sa injorant është, më tepër i pajisur me 
fakte për të shpjeguar raportet që lidhin Fjalën me 
Sendet, do të jetë më i matur mbi misterin e 
pallogaritshëm që ai kërkon, duke u përpjekur më kot që 
ta kuptojë”, nuk dyshojmë për të përkohshmen, se jemi 
vetë të përkohshëm. Harresa është ndërvjedhësja dhe 
gishtahumbësja e Buzukut, harresa është vetë e Vonuara 
e Damkosur, Platoni e merr iluzionin rrëfimtar të 
priftërinjve të rreptë të Egjiptit për ekzistencën e 
Atlantidës si të vërtetë fabuleske, Buzuku nuk na jep 
iluzionin e librit, por vetë librin. Floberi, kur po 
shkruante “Salambone”, ndenji 113 ditë pa e nxjerr dot 
nga goja fjalën që do të shkruante, Buzuku improvizon 
me shpejtësi dhe pakujdesshëm, ai çan me shpatë, nuk 
limon me limë të vogël të bizhuve, Buzuku nxitohet se 
nuk ka kohë, vetëm kështu do ta tejkalojë kohën, Buzuku 
nuk e ndjek kohën, koha e ndjek Buzukun, Dielli ndërton 
qytete fantazmagorike në qiell, Buzuku ndërton qytetin e 
tij të shkrimit për pasardhësit në tokë, Buzuku është një 
utopi e besueshme dhe e vërtetueshme e shkrimit në 
botë, Buzuku është një martir i shenjtë i shkrimit ashtu si 
është gomari profet në Izrael, a krokodil totem hyjnor në 
brigjet e Nilit, Buzuku është Agimi i Librit Shqip, lindja 
e Diellit është gjithçka, është fillimi, është përkufizimi i 
kozmosit, fantazma dhe harmonia e elementeve, intriga 
dhe e vërteta e së ardhmes, fjala e parë dhe e fundit e territ 

Moikom ZEQO
Tiranë 
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dhe e ngazëllimit, pitagoristët hidheshin 
përtokë para lindjes së Diellit, po këtë gjë 
bënte edhe Sokrati që qe kundërshtar i 
pitagoristëve, popujt dhe qytetërimet 
jetojnë vetëm prej fjalëve të dikurshme, 
zhduken heroizmat e mëdha, hyjnitë 
hibride, njerëzit e rrallë, veprat e 
mahnitshme të të gjitha llojeve, por 
mbijetojnë fjalët e mëdha, kështu ajo që 
gjenia e lashtë greke ka dhënë në skulpturë 
dhe në arkitekturë s’është gjë tjetër veçse 
plastika e fjalës së tij të shkëlqyer, e 
Homerit dhe e Eskilit, që ishte shprehja e tij 
më e lartë, plastika e fjalës shqipe tek 
Buzuku na dëshmon artin e skulpturave dhe 
arkitekturave që sot nuk ruhen më, Arti Shkrimor 
buzukian është një analogji e ndryshme e ikonografisë 
onufriane, apo e latinitetit barletian, të shkruarit te 
Buzuku është midis godmës dhe aventurës, është një 
realitet i ndërmjetëm dhe sinkron i quajtur "“ielltokë"” 
Buzuku është një ekstazë panteistike, Buzuku nuk është 
vetëm për vehten, por edhe për të tjerët.

Buzuku e dinte të shkruarin shqip, të tjerët nuk e 
dinin, Buzuku është Prometeu me zhgunin franceskan që 
u dha analfabetëve shekullorë bashkëkombas, gërmat e 
alfabetit, çdo gërmë është pishtar rrugëhapës, 
diturithithës, zemra shkon mbas Diellit, mendja mbas 
shkrimit, trupi mbas erës, shpirti mbas pafundësisë, 
ashtu si klasifikimi anatomik edhe klasifikimi 
psikologjik mund të bëhet te fjalët, ç’rezerva 
psikologjike ka konservuar libri i Buzukut, ç’pandehma 
të pikëllimit, të shpresëtarisë dhe të gëzimit, të vajtimit 
dhe të proverbave të urta, një komb udhëhiqet nga të 
vdekurit më tepër se sa nga të gjallët, të vdekurit si 
Buzuku janë zotër të padiskutueshëm të të gjallëve, 
natyra nuk ndryshon, ndryshojnë vetëm subjektet mbi të 
cilët aplikohet ajo, nuk ka gjyq më shkatërrimtar se sa 
pluhuri i zotave të vdekur, (prandaj nuk reshti së ulurituri 
Niçja I çmendur), Buzuku është shën Maria që lindi 
Krishtin Libër të Shqipes, perandorët romakë besonin se 
ju bindën Fatit duke braktisur perënditë mbrojtëse të 
vjetra që i bënin të dështonin, për Zotin e Ri të të 
krishterëve,m përtëritja konstandiniane me krishtërimin 
qe një iluzion shekujsh, si fe universale krishtërimi 
vetëm mund t’i shpërthente strukturat perandorake dhe 
pagane romake, Roma u bë kështu një mitër vigane 
kombesh edhe  gjuhësh, ajo që quhet krishtërimi romak 
është mbijetesa nga shkatërrimi i qytetërimit romak 
perandorak, Krishti në “Apologjinë” e Platonit është në 
herëshmëri i quajtur me emrin e parë Sokrat, katër 
ungjijtë sinoptike të Dhjatës së Re fare mirë mund të 
përshkruanim pasionet e Sokratit të mbiquajtur si Krisht, 
tragjizmi i tyre është hyjniteti i tyre, për Buzukun mund 
të skalitet ky epigram latin: “Hic mortui vivunt, hic muti 
loquuntur” (“Këtu të vdekurit jetojnë, këtu të pagojet 
ligjërojnë”) konceptimi teologjik është konceptimi i 
kishës, por jo plotësisht i Krishtit, Krishti ka predikuar 
në sinagodat dhe në Malin e Ullinjve, nuk tha gjë për 
kishat, sepse vetë Krishti qe një kryekishë e gjallë, në 

lumin Bunë ka pirë ujë Buzuku i etur, rrjedhin ujërat e 
vagëlluara, shkumat martirizuese të shekujve, ky lumë 
del që nga Bibla, ka çaste kur shpirtërorja shkëputet nga 
materialja, fryma e brendshme e librit të Buzukut 
shkëputet nga gërmat e tipografuara, Luteri qe nxënësi i 
shën Agustinit, Kalvini nxënës i Senekës, Luteri është 
reformator, Kalvini është një jurist i moralit, Luteri është 
poet, Kalvini gjykatës, Luteri i hapi rrugën Napoleonit 
më shumë se sa Robespierit, Kalvini po të qe në Spanjë 
do të qe Torkuemada i dytë, sepse në Gjenevë qe një 
shpërfytyrim i një Savonarola i dytë, Luteri i bën atentat 
Papës për të shpëtuar Krishtin, Kalvini e varros Zotin të 
gjallë në altar, reforma gjermane dhe zvicerane e kthen 
çdo individ në një gur shpirtëror të popujve – kështjella 
të krishtërimit, masakra e natës së shën  Bartolomeut të 
kujton martirizimin e të krishterëve të hershëm në 
epokën e Dioklicianit dhe të Neronit, feja universale nuk 
bëhet, as nuk përcillet nga një filozof, Mark Aureli qe 
njeriu më i ditur i kohës, por fenë e krijoi Krishti 
nazaretas, feja bëhet nga hyjnorët, të magjepsurit dhe të 
iluminuarit me sinqeritet dhe me vizion, Sokrati bëri 
llogjiken, por jo mistiken, profeti Buda qe ëndërrimtar 
dhe poet, Krishti adhuronte qiellërisht mbi gjithçka 
fëmijët – lërini të mblidhen mbas meje – imitonte 
Krishtin dhe Naim Frashëri, te Buzuku ndihet duhma 
fosforeshente dhe universlindëse e Grigorit të Madh, 
Arnoldi i Breshias dhe Françesku i Asizit, Cvingu nga 
Berna është pionier i skizmës, Anton Fromani është 
heretik i egër, heretikët e zhvilluan besimin reformator 
me plebeshit, reforma qe plebeshitare në të gjitha 
aspektet, herezia e qyteteve që herezia zyrtare e 
mesjetës, reformatorët e mëdhenj të shekullit të XVI 
ishin në thelb mistikë të mëdhenj, kërkesa për t’u kthyer 
në krishtërimin origjinar, në kohërat apostolike, është 
dhe kërkesë e barazisë para Zotit të çdo pjesëtari të 
komunitetit, teokracia vertikale kthehet në një 
republikanizëm horizontal, ëndrrat hiliastike në kohën e  
Buzukut kapërcenin caqet e krishtërimit të feudalizuar 
për një humanizëm të krishtërizuar, anticipimi i reformës 
është anticipimi i marrëdhënieve borgjeze moderne, 
Luteri u ngrit kundër Sodomës katolike romake, Buzuku 
në shqipërimin e Biblës është luteran, si katolik romak 
është kundër Luterit, Buzuku është Shqiptëria 
shpirtërore midis Skilles së Reformës dhe Karibdës së 
Kundërreformës. 
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Kështu të bashkuar për të përkujtuar dy figura të 
shquara kombëtare në vitin e lindjes, 450 vjetori i 
Pjetër Budit (1566- 1621) dhe 150 vjetori i Ndre 
Mjedës (1866-1937).

Ditë plot diell e 19 Nëntorit bashkoi studiues, 
shkrimtarë dhe poetë në Kishën ku punoi e jetoi i 
madhi Ndre Mjeda. 

Të ardhur nga Tirana, Shkodra, Durrësi,  Mali i Zi 
dhe Kosova , personalitete të shquara të botës së 
letrave shqipe u pritën nga Dom Nikë Ukgjini, klerik 
katolik, studiues, drejtor i Qendrës “Ndre Mjeda”. 

Qendra Muzeore "Ndre Mjeda " është një befasi 
për atë që shkon për herë të parë, por një dëshirë 
pambarim për të qenë të pranishëm vazhdimisht.

Një kompleks arkitektonik ku mëshirohet tradita 
me kohën e sotme e ndërthurur me natyrën e virgjër 
rreth e qark. Një Kishë famëmadhe ku predikoi fenë 
dhe njëkohësisht u mësonte gjuhën shqipe fëmijëve, 
i madhi Ndre Mjeda. Një manifestim puritan i 
lektorëve që kumtuan për veprat e Pjetër Budit dhe të 
Ndre Mjedës, ku poetët zbukuronin kumtesat e tyre 
me poezi të  të goditura dhe emocionale si ato të 
Alfred Çapalikut, Anton Gjuravçaj, Vladimir Muçës, 

etj.
Imzot Pjeter Budin, figurë e ndritur klerikale i ka 

kushtuar gjithë energjitë e veta hartimit dhe 
përkthimit të veprave fetare e letrare dhe poezive 
origjinale, atyre të botuara sa edhe atyre të humbura, 
për ta nxjerr popullin nga errësira e mos diturisë. 
Budi është fare vetjak dhe autentik. Budi digjej nga 
dëshira e zjarrte për ta parë popullin e vet të lirë nga 
zgjedha e egër osmane. Këtë e dëshmon edhe rasti i 
përpjekjeje për organizimin e  Kryengritjes se Tretë 
Ballkanike kundër Osmanlinjve, në vitin 1621. 

Ndre Mjeda një figurë shumëplanëshe (klerik, 
poet, gjuhëtar, studiues, legjislator), liriku klasik i 
shqipes, është personalitet i njohur i botës shqiptare, 
tashmë i vendosur në historinë kulturorë kombëtare. 

Protagonist i jetës kulturore shqiptare: në 
vendimin për alfabetin e shqipes, në kodifikimin 
letrar të shqipes e në hartimin e teksteve shkollore. 
Ligjërues i filozofisë e i metafizikës, shqyrtues teorik 
i fenomeneve letrare dhe i çështjeve gjuhësore. 
Shqyrtimi e vlerësimi i veprës së Ndre Mjedjës ne 
nivel akademik shtrohet sot si domosdoshmëri  
kulturore e komunikimit të brezave të krijuesve e të 

“BUDI DHE MJEDA - FIGURA TȄ NDRITURA KOMBȄTARE”

“ Ditët  e Mjedës “Edicioni i XII një manifestim studimor dhe letrar, me 19 nëntor 2016, në qendrën 
Muzeore "Ndre Mjeda" , Kukël.
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studiuesve.
Në Konferencën shkencore, krijimtaria dhe 

veprimtaria e Ndre Mjedjes u vështrua në disa fusha 
themelore:

-  P e r s o n a l i t e t i  i  M j e d ë s ; K r i j i m t a r i a 
poetike;Studimet letrare;Kërkimet gjuhësore; 
Shkrimtaria fetare; Mjeda për moshën feminore; 
Studimet për Mjedën.

Behar Gjoka, Alisa Velaj, Hamdi Hysaka, Alfred 
Çapaliku, Zamira Shkreli, Aida Uruçi, Fatmir 
Minguli sollën aspekte sa interesante aq dhe me vlera 
në zbulim të veprave madhore të Pjetër Budit dhe 
Ndre Mjedës. Ishte një homazh dinjitoz për jubileun 
e 450- vjetorit të lindjes së poetit klerik Pjetër Budi 
dhe 150 vjetorit të lindjes së poetit të madh Ndre 
Mjeda. 

Gjithçka u referua në Kishën e hershme aty ku 
jetonte e punonte vetë Ndre Mjeda, aty ku ngjitur 
është Qendra Muzeore e ngritur me dashuri dhe 
përkushtim atdhetar nga Dom Nikë Ukgjini, aty ku 
gjithçka është ruajtur me kujdesin më të madh. 

Filmi dokumentar"Pasqyra e të rrëfyemit" 
kushtuar Pjetër Budit me skenar dhe produksion të 
vetë Don Nikë Ukgjinit ishte befasia e radhës për të 
gjithë pjesëmarrësit.

Një dokumentar plot të dhëna për Pjetër Budin, 
poet dhe klerik, për jetën e tij midis malësorëve për të 
cilët ai krijoi poezi e shumë vepra të tjera. 

 Të studiosh veprën e Pjetër Budit dhe të Ndre 
Mjedës është një punë e pafund sepse vepra e tyre 
është shumë e thellë dhe akoma e pastudiuar deri në 
fund. Pikërisht  këtë bënë kumtesat e lexuara në 
manifestim. 
 Kështu që secili aty dha kontributin e tij duke e 

pasuruar më tej 
veprën shumë 
vëllimesh të 
mjedologut të shquar 
Mentor Quku.
Në fillim ishin fjalët 
përshëndetëse nga 
Dom Nikë Ukgjini, 
Drejtor i Qendrës 
Muzeore ” Ndre 
Mjeda”: Ne emër të Z. 
Zef Hila Kryetar i 
Bashkisë Vau  Dejës,  
përshëndeti Sekretari i 
Këshillit Bashkiak, z. 
Ndoi, pastaj 
përshëndeti prof.  
Mimoza Priku,  
Dekane e Fakultetit  
Shkencave Shoqërore. 
Më pas u vijua me 

kumtesat:
Jeta dhe vepra letrare e Pjetër Budit.mbajtur nga 
Behar Gjoka
Shtegtimi poetik në kohë i poezisë së Budit mbajtur 
nga Alisa Velaj
Mesazhe artistike nga analiza dhe komenti i poezisë 
së Pjetër Budit mbajtur nga Hamdi Hysuka
Agjigrafia e Mjedës për Gonzagen mbajtur nga 
Alfred Çapaliku
Trajtimi i përemrave pronor tek Mjeda e Xanoni 
mbajtur nga Aida Uruçi
Fjalësi i Mjedës për moshën fëminore mbajtur nga 
Zamira Shkreli, Anisa Kosteri:.
Filmi dokumnetar, "Pasqyra  e t' Rrefyemit" kushtur 
Pjetër Budit, me skenar të Dom Nikë Ukgjinit.
Të gjithë bashkëbiseduan, bënë fotografi më 
tavolinën e punës  të Ndre Mjedës duke marrë edhe 
një bekim për frymëzime të mëtejshme.

Me pas vazhduan bisedimet në Bibliotekën e 
pasur të Qendrës Muzeore" Ndre Mjeda " përveç 
diskutimeve të shumta midis pjesëmarrësve, 
moment për tu shënjuar  ishte dhe dhurimi i librit 
shkencor " Kisha katolike në trevat shqiptare " për 
periudhat e shekullit XI deri sot. shkruar nga Dr. 
Dom Nikë Ukgjini, një botim i qendrës Botuese " 
Shoqata e jezuitëve"2016.
Në fund një darkë shumë e përzemërt shtruar nga 
organizatoret dhe shoqëruar me gaz e humor nga të 
pranishmit si dhe improvizimet e këngëtarit të 
mirënjohur popullor Gjon Frroku.

Përgatiti:  Ndoc SHABEN



Fillesa e Dom Ernest Troshanit si Kardinal (Romë, 19 nëntor 2016) 

Mesha e parë e Kardinal Ernest Troshanit (Shkodër, 27 nëntor 2016) 
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