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KISHA E SHËN NIKOLLIT E IDEUAR QË NË VITIN 1878

Ringritja e Kishës së re, një vlerë e shtuar për qytetin e Shkodrës! 
Shkodër, 19. Qershor 2021

Pas 54 vitesh nga rrënimi i saj nga rrëgjimi 
komunist, rindërtimi i kësaj Kishe kushtuar Shën 
Nikollit dhe tashme dhe i kambanores, në rrugën 
Canej, lagja Rus, me të drejte i gëzon besimtaret dhe 
banoret e qytetit të Shkodrës. Kambanorja dhe 
kambanat të rrenuar në vitin 1967, nga regjimi i 
atëhershëm për të ndaluar përhapjen e 
fesë së krishterë, tashme thërrasin 
besimtaret në lutje e bashkim të të gjithë 
besimtarëve të qytetit tonë. Bekimin e 
kambanores dhe katër kambanave e bëri 
Imzot Angelo Massafra. Në meshën e 
shenjtë morën pjesë Nunci Apostolik i 
Shqipërisë Imzot Luigi Bozzani, 
meshtar dhe besimtaret të shumtë. 

Gurthemeli i rindërtimit te Kishës 
me iniciativën e Dom Ndoc Nogaj ka 
qenë vendosur më 17.03.2003, duke 
përfunduar në vitin 2008 dhe më 19.06. 
2021 u inaugurua kambanorja e 
rindërtuar. 

Pas ndërtimit të katedrales së 
Shkodrës në vitin 1865, për shkak 
shtimit të popullatës katolike në 
Shkodër, në vitin 1878, ishte hedh ideja 
për ndërtimin e një Kishe tjetër modeste 
në lagjen Rus. Truallin për ndërtimi e 
saj e kishte dhëne, Zoga e Mati Gjekes. 
Në luftën për mbrojtjen e Shkodrës, nga 
sulmet serbe e malazeze në vitin 1913, 
ka të ngjarë se Kisha në lagjen Rus ka 
qenë dëmtuar rendë. Meqë ishte e 

dremitur, në vitin 1932, Imzot 
L a z e r  M j e d a ,  e  p a  t ë 
nevojshme që krahas Kishës 
se vjetër të amortizuar të filloj 
nderimi i Kishe së re po në të 
njëjtin truall. Projekti për 
ndërtimin e Kishës së re u 
realizua nga Atë Gjergj Fishta 
dhe Dom Ndre Mjeda, me 
realizimin teknik të Kolë 
Idromenos i cili e projektoi 
edhe Kambanoren.  Pas 
gjashtë  viteve ndërtimi, 
Kisha dhe Kambanorja e stilit 
neoklasik, u inauguruan me 
30 tetor 1938, nga krye-
ipeshkvi ,  Imzot  Gasper 
Thaqi, me prezencën e vet 
autorit ende të gjallë, Atë 
G j e rg j  F i s h t ë s .  ( S h i h , 
Kumbona e se Dielles, nr 6 
dhe 11, 1938).

Kisha dhe kambanorja e 
t a n i s h m e ,  e d h e  p s e  s i 

arkitekturë kanë pësuar disa ndryshime në krahasim 
me Kishën e vjetër, janë një begati e çmuar për 
qytetin e Shkodrës.

Dom Nikë Ukgjini
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Ungjillëzim

PAPA FRANÇESKO: 
NGANJËHERË LUTJA BËHET BRITMË PËR NDIHMË, LARTUAR ZOTIT

Në lutjen e Engjëllit të Tënzot, Papa nënvizoi 
posaçërisht se “gjumi” i Jezusit mbi barkën e jetës 
sonë, na nxit edhe ne, kur vihemi në provë nga jeta, 
të ngremë zërin drejt Tij e t'i lutemi, me besim të 
patundur  se  p ikër ish t  forca  e  ëmbël ,  e 
jashtëzakonshme e lutjes, është ajo që bën mrekulli.

Fragmenti i Ungjillit të sotëm na sjell 
menjëherë në mendje lutjen e Papës Françesku më 
27 marsin 2020, në Sheshin e Shën Pjetrit bosh, nën 
shi, kur, megjithatë, askush nuk u ndje i vetëm, 
pavarësisht prej distancave e kufizimeve të krijuara 
nga pandemia. E pikërisht  frika e stuhisë, heshtja e 
Jezusit, gjumi i tij, u rikthyen në fjalët e Papës gjatë 
Engjëllit të Tënzot, që e nisi duke shfletuar, si 
zakonisht, faqen ungjillore, sot atë të Markut, ku 
përshkruhen dishepujt, në barkën që tundet e 
shkundet nga valët, sa mend mbytet. Jezusi është 
me ta, në pupë, e fle. Ndërsa ata, të pushtuar keqas 
nga frika, i ulërijnë në vesh:“Mësues! A nuk e 
shikon se jemi të humbur?”.

Sa herë, edhe ne, të vënë në provë nga jeta, 
ngremë zërin drejt Zotit e i lutemi: “Pse hesht, o 
Zot? Pse nuk bën asgjë për mua të mjerin?”:

Ose akoma - vijoi të kujtojë Papa - në çastet kur 
nuk kemi më forca për të shkuar përpara, sepse na 
mungon puna ose një diagnozë e papritur na 
tmerron, duke na kujtuar se mund të humbasim 
ndonjë njeri të dashur a vetveten.

R. SH. - Vatikan

“Posaçërisht kur na duket se po fundosemi, 
sepse dashuria a plani, mbi të cilin i mbështetëm 
gjithë shpresat, zhduket; ose kur tundemi e 
shkundemi mbi valët e ankthit; a kur e ndjejmë 

veten të rrëmbyer nga  rrjedha e problemeve,  a të 
humbur në mes të detit të jetës, pa timon e pa port”.

Edhe ne frikësohemi, si dishepujt

Sa herë lartojmë drejt Zotit britmën tonë 
për ndihmë

Në situata të tilla e në shumë e shumë të tjera, që 
na ngatërrohen nëpër këmbë gjatë jetës  - vijoi të 
kujtojë Papa në lutjen e Engjëllit -  ne dridhemi nga 
frika e, si dishepujt, nuk arrijmë të shikojmë çka 
është më e rëndësishme. Po Jezusi është mbi barkë, 
edhe pse në gjumë të thellë:
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Ungjillëzim

“Është aty, mes të tijve. Ndjek gjithçka ndodh 
përreth. Gjumi i tij, që nga njëra anë na çudit, nga 
ana tjetër na vë në provë. Zoti  pret që t'i lëshojmë 
një zë, ta thërrasim, ta vëmë në qendër  të ngjarjes, 
që po jetojmë. Gjumi i Tij na nxit ne të zgjohemi. 
Sepse, për të qenë dishepuj të Krishtit nuk mjafton 
të besosh  se Zoti është, se ekziston, por edhe se 
duhet të veprojmë me Të,  ta ngremë me Të zërin, e 
të bërtasim me Të”.

Kemi nevojë për Zotin
Duke jetuar këto çaste dramatike të jetës së 

dishepujve, nuk mund të mos pyesim: cilat erëra 
tundin e shkundin jetën time? Cilat dallgë ma 
pengojnë lundrimin?

“T'ia themi gjithçka Jezusit, t'ia rrëfejmë 
gjithçka. Ai e do këtë, e dëshiron kërkon të kapemi 
pas Tij për të shpëtuar nga dallgët e furishme të 
jetës”. Ungjilli na tregon sesi dishepujt i afrohen 
Jezusit, e zgjojnë, i flasin. E ky është fillimi i fesë 
sonë - nënvizoi fort Papa në lutjen e Engjëllit - ta 
pranojmë se të vetëm nuk mund të rrimë përmbi ujë, 
se kemi nevojë për Jezusin, që ta gjejmë drejtimin. 
Feja nis nga çasti kur e ndjejmë se nuk i mjaftojmë 
vetvetes, nga çasti kur e ndjejmë se kemi shumë 
nevojë për Zotin.

Kur e mundim tundimin e mbylljes në vetvete, 
kur e kapërcejmë fenë e rreme, që nuk do të 

shqetësohet nga Zoti, kur e lartojmë kah Zoti zërin 
në kupë të qiellit, Ai mund të bëjë në ne mrekullira! 
Është forca e butë e jashtëzakonshme e lutjes, që 
bën mrekulli!
       Pse keni frikë. Nuk besoni akoma?

Larg tundimit të mbylljes në vetvete

Pas lutjes së dishepujve Jezusi i paqton erën e 
valët. E u drejton pyetjen, tejet domethënëse për 
njerëzit e të gjitha kohërave: “Po a ende nuk 
besoni?”.

Dishepujt ishin kapëthyer nga frika, sepse ia 
kishin ngulur sytë valëve, jo Jezusit. Njëlloj si ne: 
sa herë rrimë të ngrirë, duke shikuar problemet 
tona, në vend që të shkojmë te Zoti e t'i lëmë në Të 
ankthet, që na e brejnë zemrën:

“Sa herë e lëmë Zotin mënjanë, në fund të 
barkës së jetës, për ta zgjuar vetëm në çastin e 
nevojës!”.

Të kërkojmë hirin e një feje, që kërkon Zotin

“Maria, që në jetën e saj nuk pushoi kurrë së 
besuari në Zotin,  e rizgjoftë në ne nevojën jetike 
për t'ia besuar vetveten Atij, çdo ditë!”.

Të kërkojmë sot - ishte ftesa e Papës në 
përfundim të lutjes së Engjëllit të Tënzot - hirin e 
një trokitjeje tek porta e zemrës së Tij.

Thirrje e re për Mianmarin
Në përfundim të lutjes mariane, Françesku 

bashkoi zërin me atë të ipeshkvijve të Mianmarit, 
që e bënë të vetën dhimbjen e popullsisë së uritur. 

“Zemra e Krishtit - u lut - i 
prektë zemrat e të gjithëve e 
të sjellë paqen në Mianmar”

Së fundi, përshëndetja 
drejtuar besimtarëve të 
shumtë e,  posaçërisht , 
Shoqatës së Prijësve e 
Skautëve katolikë italianë:  
delegacionit të Nënave 
mësuese në shkollat italiane 
si dhe të rinjve të Qendrës 
“Atynë”  t ë  Pa l e rmos , 
themeluar nga don Puglisi.

Më pas Papa kujtoi 
Ditën Botërore e Refugjatit, 
themeluar  nga Kombet e 
Bashkuara, duke i ftuar të 
gjithë njerëzit vullnetmirë 
“t'i ndihmojnë ata, që ikin 
nga luftërat e nga dhuna, për 
të  kr i juar,  kështu,  n jë 
bashkësi   g j i thnjë  më 
njerëzore”.
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Homeli

NE JEMI KY POPULL PRIFTËROR, PROFETIK DHE MBRETËROR!

Homeli - Mesha Krizmale
20/05/2021

Imzot Angelo Massafra OFM

Qoftë levduar Jezu Krishti!

Shumë të dashur vëllezër në priftërinë e 
përbashkët dhe në atë mbarështuese!

Ju falënderoj që keni pranuar ftesën që të 
pr isni shër imin t im për ta kremtuar me 
solemnitetin e duhur këtë festë të thirrjes dhe të 
zgjedhjes sonë si popull i shenjtë, vazhdim i 
Krishtit në kohën dhe në historinë njerëzore.

Në mënyrë që ta kuptojmë më mirë këtë bërje 
sipas tij, Mesha e shenjtë e Krizmës na bën që ta 
përqendrojmë vëmendjen tonë te Krishti, i Lyeri, 
Mesia, që Leximi i parë na e paraqet si të 
zgjedhurin, të shuguruarin për përmbushjen e një 
misioni lirues: fjalë që Jezusi do t'ia atribuojë 

vetvetes në sinagogën e Nazaretit, siç kemi 
dëgjuar në Ungjill: “Shpirti i Zotit është mbi mua 
sepse Ai më shuguroi! Ai më dërgoi t'u kumtoj të 
vobektëve Ungjillin, t'u shpall robërve çlirimin 
dhe ta shpall vitin e hirit të Zotit”. “sot shkoi në 
vend kjo pjesë e Shkrimit shenjt që e dëgjuat me 
veshët tuaj!”

Kjo është një kohë përndjekjesh të mëdha për 
besimtarët në Krishtin në shumë vende të botës 
dhe, në mënyrë të veçantë, për ne katolikët për 
shkak të qëndrueshmërisë së parimeve që 
përfaqësojmë dhe që janë “një provokim-ftesë” 
për ata që duan të jetojnë sikur Zoti të mos 
ekzistonte.

Fatkeqësisht, edhe ne jemi subjekt i shpirtit 
shekullarist dhe shpesh Ati i shenjtë na kujton 

Autori i Librit të Zbulesës në Leximin e dytë 
na ka thënë: ai “na çliroi nga mëkatet tona me 
gjakun e vet” dhe “na bëri Mbretëri, priftërinj për 
Hyjin, Atin e vet”.

Vëllezër dhe motra, ne jemi ky popull 
priftëror, profetik dhe mbretëror; ne, përmes 
bashkëngjitjes sonë me Krishtin Zot kemi 
trashëguar, nëpërmjet pagëzimit, dinjitetin e 
bijve me të cilin krenohemi, por që bota nuk e njeh 
sepse nuk e njeh Krishtin. 

Kjo festë zakonisht bie midis fundit të 
Kreshmës dhe fillimit të festës të Pashkës, por 
duke qenë se e festojmë këto ditë kjo gjë na jep 
mundësinë e rimendimit të Rrëshajëve në 
kuptimin e tyre më të vërtetë, domethënë atë të 
përmbushjes së Pashkës. Me veprimin e tij 
shenjtërues, në fakt, Shpirti Shenjt realizon 
plotësisht te besimtarët atë që Krishti bëri për ne 
me vdekjen dhe ngjalljen e vet, duke na bërë 
krijesa të reja, në përngjasimin e tij.
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Homeli

besn ikë r inë  nda j 
Ungjillit, pa të cilin 
nuk është e mundur 
një dëshmi e mirë; 
dhe nëse nuk ka një 
dëshmi të mirë, nuk 
do të jemi në gjendje 
të jemi as lajmëtarë 
t ë  b e s u e s h ë m  t ë 
Krishtit, me qëllim 
që bota të besojë.

K y  k r e m t i m , 
ndërsa na rrënjos më 
shumë në identitetin 
t o n ë  s i  n d j e k ë s 
besnikë të Krishtit 
Zot, na kujton gjith-
ashtu përgjegjësinë 
tonë misionare dhe 
na ofron ato elemente të shenjta, që, falë 
sakramenteve të Kishës, na forcojnë në luftën 
kundër të keqes, na ndihmojnë në realizimin e të 
mirës dhe na lehtësojnë në dobësinë tonë: vajrat e 
shenjtë që ne do të bekojmë dhe do të shugurojmë 
pas pak çastesh.

Në këtë kremtim do të lutemi në mënyrë të 
veçantë për ata që Zoti i ka thirrur nga mesi i 
popullit të Tij për ta përfaqësuar përmes 
mbarështimit profetik të Fjalës, atë mbretërore të 
barinjve dhe të udhëheqësve dhe atë priftërore, që 
janë ndërmjetësues të hyjnores me njerëzoren: 
për mua ipeshkvin tuaj dhe për të gjithë 
priftërinjtë. Më lejoni, atëherë, që t'ju drejtohem 
juve në këtë moment, shumë të dashur sivëllezër 
në mbarështimin priftëror për të kujtuar, me fjalët 
që Papa Françesku i shqiptoi në homelinë e 
Meshës së shugurimit të presbitërve të këtij viti 
dhe që do t'jua jap si dhuratë në fund të këtij 
kremtimi, “që duke ushtruar mbarështimin e 
doktrinës së shenjtë do të jeni pjesëmarrës të 
misionit të Krishtit, mësuesi i vetëm. Do të jeni 
barinj si ai”. Dhe Papa vazhdon duke folur për 
katër llojet e afërsisë, që karakterizojnë stilin e 
bar iu t :  nda j  Hyj i t ,  nda j  ipeshkvi t ,  mes 
priftërinjve, me popullin. Afërsi me Hyjin përmes 
lutjes, sepse “një prift që nuk lutet ngadalë shuan 
zjarrin e Shpirtit brenda vetes së vet”. Afërsi me 
Ipeshkvin, “sepse te Ipeshkvi ju do të keni 
njësinë”. Afërsi mes jush, duke u kujdesur që të 
mos flisni keq për tjetrin. Afërsi me popullin, 
sepse “ju u zgjodhët, u morët nga njerëzit e Hyjit” 
në mënyrë që të mos humbni “nuhatjen e popullit 
të Hyjit”.

Pas pak çastesh do të ripërtërijmë premtimet 
tona priftërore: mos qoftë vetëm një rit! Çdo fjalë 
që do të shqiptojmë gjeftë jehonë të madhe në 
mendjen dhe në zemrën tonë , por edhe 
bashkëngjitje të madhe të shpirtit.

Dhe Papa Françesku shpjegon çdo pikë në 
predikimin e tij, të cilin ju kërkoj që ta lexoni dhe 
ta rilexoni me shumë kujdes: mua më ka bërë 
shumë mirë meditimi i atyre fjalëve. Por më e 
rëndësishmja nga të gjitha besoj se është: “Do të 
jeni si Ai”. Është një çështje identiteti, që nuk 
mund të shkëmbehet me asgjë dhe për të cilin 
duhet të kujdesemi më shumë sesa për jetën tonë.

Dhe ju nxis edhe juve, të dashur besimtarë, që 
të mos lini të kalojë një ditë pa u lutur për 
priftërinjtë tuaj dhe për thirrjet për meshtari: 
lutjuni mëshirës së Hyjit për barinjtë tuaj dhe 
luteni me ngulm të Zotin e të korrave që të dërgojë 
punëtorë të shenjtë në të korrat e veta. Të dashur 
prindër, nxitini të rinjtë tuaj që t'ia bëjnë vetes 
pyetjen nëse Zoti është duke i thirrur që t'i 
shërbejnë Atij dhe popullit të tij në mbarështimin 
meshtarak, jo vetëm, por edhe mos i pengoni që të 
pergjigjen po Zotit!: pa një angazhim serioz dhe 
pa një dëshmi të mirë të jetës së priftërinjve dhe të 
besimtarëve nuk mund të shpresojmë të kemi 
priftërinj të rinj!

Në këtë kremtim t'i lutemi Shpirtit Shenjt që 
të ripërtërijë mrekullinë e Rrëshajëve duke 
nxitur dëshmitarë të guximshëm të Krishtit të 
Ngjallur në bashkësinë tonë dioqezane: një 
popull të shenjtë dhe, në mes të popullit, 
priftërinj të shenjtë dhe rregulltarë të zjarrtë për 
Kishën tonë.   Ashtu kjoftë!
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Sociale

DON NOSH GJOLAJ
Podgoricë

KULTIVIMI I DURIMIT DHE I NJOHJES-
MOS TE SHKELET VIJA E KUQE!

(Pjesa e parë)

Si marsianët, ashtu dhe venusianet harruan se 
vinin nga botë të ndryshme dhe se, për rrjedhojë, 
qenë të ndryshëm. Vetëm gjatë një mëngjesi 
gjithçka që ata kishin mësuar u fshi nga kujtesa e 
tyre. Dhe që nga ajo ditë meshkujt dhe femrat 
jetojnë në konflikt ndërmjet tyre.” (fq 13)

1. Krejtësisht ka ndryshuar! 

Bashkëshortja zakonisht ankohet: “Burri im ka 
ndërruar krejtësisht, ai ka ndryshuar shumë, 
pothuaj se nuk është ai që ishte përpara martesës, 
nuk është më ai i dashuri im, në të cilin isha 
dashuruar, dhe me të cilin vendosa ta ndaj 
dashurinë dhe fatin me të, në martesën e shenjtë. 
Përpara se e njoftova, ishte djalosh simpatik, 
tërheqës, plotë dashuri dhe mirësi. Ishte mjaft i 
durueshëm dhe tolerant, me një fjalë kavalier i 
vërtetë. As një ngarkesë nuk ishte e rënd për të. Për 
hir të dashurisë që e kishte ndaj meje, ai shkonte me 

kilometra këmbë. Me një fjalë, ai u flijonte deri në 
fund, duke mos kursyer as kohën dhe as shëndetin. 
Deri në martesë ishte gjithçka në rregull, pothuaj 
ishim çift ideal. Por pas martesë, si ta kishin pi 
shtrigat, ai ndërroi për krye nate dhe u zbuluar në 
një pamje tjetër: i tmerrshëm, i padurueshëm, 
arrogant, vetëm mendon për parimet dhe 
pikëpamjet e tija, nuk është më tolerant. Ai, princi i 
kalit bardh u zhduk pas kodrave të largëta por si 
rrufeja!”

Më parapëlqen mendimi i John Gray, i cili 
pohon se “meshkujt vijnë nga Marsi dhe femrat nga 
Afërdita (Venera). Një ditë, shumë kohë më parë, 
duke parë me teleskopët e tyre, marsianët zbuluan 
venusianet. Kjo mjafton për të zgjuar ndjenjat tyre, 
deri në atë çast të panjohura. Ranë në dashuri dhe, 
gjithë nxitim, shpikën udhëtimet kozmike, duke 
arritur kështu në Venera.

Dashuria ndërmjet venusianeve dhe marsianëve 
kishte një cilësi magjike. Ndienin kënaqësi të 
madhe duke ndenjur bashkë, në bërjen e gjërave së 
bashku dhe në ndarjen e gjithçkaje me  njëri-tjetrin. 
Edhe pse të ardhur nga botë të ndryshme, i çmonin 
ndryshimet reciproke. U kushtuan muaj të tërë 
studimit, qëmtimit dhe vlerësimit të nevojave të 
njëri-tjetrit, preferencave dhe mënyrave respektive 
të sjelljes. Për vite të tëra shkuan mirë bashkë dhe 
gjetën mirëkuptim.

Venusianet i pritën marsianët krahëhapur. E 
kishin ditur gjithmonë që kjo ditë do të vinte dhe 
zemrat e tyre u hapën ndaj një dashurie të paprovuar 
kurrë më parë.

Pastaj vendosën të vinin në Tokë. Në fillim 
gjithçka ishte një mrekulli e vërtetë. Por pastaj , 
efektet e atmosferës tokësore filluan të ndiheshin 
dhe një mëngjes të bukur , në zgjim, të gjithë u 
ndien të prekur nga një tip i veçantë harrese...

Po ashtu pothuaj se nuk ka ndonjë çift martesor, 
që nuk ankohet pas martesës. Ideali i dashuruarve 
për para martesës zbehet pothuaj për krye nate. I 
dashuri apo e dashura ndryshojnë pas martesës dhe 
e marrin atë pamjen reale (objektive). Përpara 
martesës si djali po ashtu edhe vajza orvaten për 
çdo kusht për t'u martuar. Ata nuk tregohen në 
pamjen e sinqertë, por ata e veshin vetes një maskë 
kamuflimit, apo ngjyrosen me maskën e dashurisë 
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Jeta në bashkësinë e martesës, i ka edhe ato 
ligjet e veta, të cilat nganjëherë janë mjaft të ashpër 
ta  siç pohon urdhëresat pronësuese: “Në qoftë se 
ka pranuar të martohet me mua, atëherë nuk i 
mbetet tjetër, përveç të mësohet sa më parë me më 
dashur ashtu siç jam!“ Partneri thotë me vete: 
“Mjaft kemi arkëtuar njëri ndaj tjetrit, tani duhet t'i 
hiqen maskat. Jemi së bashku në martesë edhe nuk 
kemi çka të fshihemi më njëri prej tjetrit. Pikërisht 
mua më neveritë arkëtimi, nuk kam më durim të 
tregohem me atë pamjen e xhentëlmenit, nuk kam 
më duresë të përmbahem dhe t'i frenoj ndjenjat e 
mia!”

Pjekuria e njeriut është pikërisht në vetëmohim 
dhe në përmbajtje e përhershme, i cili dinë ta 
mbajnë në dorë timonin e jetës dhe nuk ia lejon 
vetes ta kalojnë vijën e kuqe, sepse nga nënvetëdija 
shpërthejnë fuqitë e errëta, të cilat jo vetëm se e 
shëmtojnë unin (egon) e personit por edhe 
bashkësinë e martesë dhe mos flasim për frytin e 
dashurisë - fëmijën. Fisnikëria është gjithherë në 
korrigjimin e vetvetes, edhe ata me një orvatjet të 
përhershme, që nuk bënë askurrë të lodhet çifti 
martesor. Ikja nga orvatje dhe vetëpërmbajtja nuk 
është asgjë tjetër përveç rikthimi (regresioni) në 
fazën e fëmijës. Individi i tillë zakonisht   është i pa 
situate në vetvete, me egon labile që dyshon në 
aftësitë e vetvetes. Si edhe  e përjetojnë veten të 
paaftë dhe të pavlefshëm dhe shkojnë kah 
rezignacioni total. Në rastet e shumët, individi i tillë 
e shfrytëzon bashkësinë martesor për krijuar vetes 
një farë sigurie që nuk e ka, po ashtu partneri është 
objekt i shfryrjes pasionit seksual. Tek individët e 

tillë zakonisht lajmërohet egoizmi vetjak, individ i 
padurueshëm, i  përshpirtshëm, arrogant, 
shfrytëzues etj. 

dhe mirësisë, mos flasim edhe për dashurin e 
verbër. Por pas martese, posa shpejt bie maska, 
dalin me ato fytyra tjera, me një fjalë me fytyrat e 
realiteti. Sepse pas martese shumica e çifteve 
pohojnë: “Tani ajo është e imja (i imi), nuk kam më 
nevojë të luftoj për ta fituar për vete. Nuk është më 
nevoja t'i tregohem në dritën e bukur të një 
xhentëlmenit!” Kuptohet e bukur është veshja 
madhështore, posaçërisht fustani i bardh i nuses, po 
ashtu as partneri i saj nuk mbetet mbrapa me 
gardërobën e zgjedhur. Por pas martesës si nusja 
ashtu edhe partneri i zhveshin fustanin e bardh 
martesor dhe gardërobën festive, si njëri ashtu edhe 
tjetri i veshin veshmbathjen e përditshme, e cila 
është plotë e përplot me vrima, të vogla dhe të 
mëdhaja, me danga e llojllojshëm, me  arna e arnuar 
etj. për të cilën veshmbathje as njëra palë nuk ka 
diskutuar përpara martesës, por janë koncentruar në 
veshmbathjen festive dhe martesore! 

Mes tjerash qarkullon një anekdotë mbi sjelljen 
e dashnorëve në kohën e dashurisë së parë të fejesë 
dhe pas martesë. Ja pamja figurative: Pamja e parë, 
një ditë me shi, në rrugë dalin djali dhe vajza, djali e 
mbanë ombrellën mbi kokën e dashnores dhe vetë 
laget. Në ombrellë është mbi shkrimi: “ të 
dashuruarit”. Në pamjen e dytë: djali e mbanë 
ombrellën në mes vetes dhe dashnores, pikërisht në 
mjedis, laget vetëm njëra pjesë e trupit si e djalit 
ashtu edhe e vajzës. Në ombrellë është mbi shkrimi: 
“fejuarit”. Pamja e tretë: djali e mbanë ombrellën 
mbi vete, dhe dashnorja laget krejtësisht nga shiu. 
Në ombrellë është mbi shkrimi: “ të martuarit”.

Në rastet e shumët, përpara martesës nuk është 
dhe nuk ka s inqeri te t i  mes dashnorëve. 
Mbretërojnë pikëpamjet tradicionalë dhe 
patriarkale, ku prindërit e martojnë vajzën dhe 
djalin, ata lidhin kontratën e martesës (familja me 
familje), të cilët mund ta pyesin djalin apo vajzën 
për pëlqimin e tyre, por vendimtare është fjala e 
familjes (prindit). Një martesë e tillë jo se nuk është 
e ndershme por nuk ka elementet e dashurisë dhe të 
lirisë së plotë për t'u përcaktuar vet, individi. Në 
vetvete një martesë e tillë sipas ligjit kishtarë është 
e pavlefshme (shiko Kan 1055 - 1165). Po ashtu 
nuk është e drejtë, që njeri nga partnerët të bëhet i 
sinqertë vetëm në martesë. Përgatitja e martesës 
duhet gjithherë të frymëzohet me shpirtin e 
sinqeritetit, duke zbuluar edhe shpreh edhe 
dobësitë dhe mbeta njëri dhe tjetrit, asgjë nuk bënë 
të fshehët apo të kamuflohet. Jo vetëm se e bërë 
kurorën krishterë të pavlefshëm, por krijon më 
vonë pa kënaqësi, mosbesim dhe bëhet njëri - tjetrit 
barrë dhe ngarkesë fajësimit.

Jeta e përditshme dëshmon, se nuk janë vetëm 
djemtë ata që më tepër kamuflojnë, por as vajzat 
nuk mbesin gjë mbrapa. Sepse në psikologjinë e 
femrës është e ngulitur martesa me çdo kusht. Për 
këtë duhet të dashurohesh me djalin që është 
simpatik, ose ia ka vu syrin siç thotë populli. Asaj 
nuk i intereson dashuria reciproke apo e dyanshme, 
por mjafton ta lidhin djalin për vete. Ajo me një farë 
mjeshtërie di të kamufloi dashurinë dhe fisnikërinë, 
që e mahitë djalin, i cili nuk është i aftë për t'i 
shtruar pyetjet serioze dhe të sinqerta mbi jetën që i 
pret. A u përputhet karakteri? a mund të kalojnë së 
bashku në bashkësinë e martesës? a mund të jenë 
partnerë të barabartë në jetë? Dashuria në shikimin 
e parë dhe simpatia nuk janë garanci i bashkësisë 
martesore! Zakonisht, shumica e femrave 
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Në të kundërtën, kemi meshkujt, edhe ata 
rrëfehen dhe pohojnë dështimin e jetës nëpër mes 
martesës, që nuk u ka sill fatlumturi: “Zotëri, nuk 
mund t'ia fali vetes! Me të vërtetë isha i papjekur! 
As sot nuk e kuptoj si kam vendos të martohem me 
këtë “shtrigë”, e cila mi kishte pirë mendtë e kresës, 
me një fjalë isha krejtësisht i verbët. Në mënyrë 
djallëzore më mahitet. Por sa hyra në bashkësinë e 
martesë, nuk përjetova asnjë ditë të fatlum. Nuk 
kalon dita pa shamata, fluturojnë pjatat, fshesat, 
mobilet e shtëpisë, mbi kokat tona! Në vend t'i 
krijojmë vetes një jetë së pakut normal, jemi bërë 
terroriste dhe kanibal! Çka bëjë tani?” 

Disa të tjerë ankohet se janë martuar prej pa 
vullnetit. Sepse vajza me të cilën kanë kaluar, 
papritmas dhe nga pa kujdesit kanë mbetur 
shtatzënë, fëmija është i tyre. Si djali ashtu edhe 
vajza, gjinden përpara një presonit të rënd dhe të 
pavolitshëm. Nga njëra anë është presioni i mjedisit 
(i rrethit) dhe nga ana tjetër presioni i brendshëm. 
Vetvetiu kuptohet ata dy nuk janë të aftë për të 
vendosu në mënyrë objektive. Në shumicën e 
rasteve ndodh ajo më e keqja: bëhen vrastarë qenies 
njerëzore, që nuk është fare fajtor. Jo vetëm se i 
lyejnë duart në gjakun e pafajshëm, por herët apo 
vonë u hakmerret, posa fillon të rikthehet 
ndërgjegjja. Vuajtjet e tilla janë aq të mëdhaja, sa 
nuk gjejnë më rahati të brendshme. Ky fajësim 
zakonisht i shoqëron deri në vdekje, në rastet e 
shumët individët e tillë ikin në alkool, drogë, ose 
pasojnë ngarkesa e rëndë që tejkalojnë ndonjë 
sëmundje dhe çrregullime psikike, apo histerike 
deri te çmenduria e plotë. 

mendojnë se pas martese të gjitha gjërat do të 
rregullohen vetvetiu, vetëm tani ta bind dashnorin, 
për të hyrë në martesë. Po ashtu mashtrohen shumë 
femra, të cilat mendojnë: se me anën e martesës do 
të zgjidhen të gjitha problemet e jetës! Pikëpamjet e 
tilla herët a vonë do të hakmerren, dhe në vend të 
një fat lumturisë aq të pritur krijohet ferri i 
tmerrshëm dhe terrori martesor mos themi 
kanibalizmi!

Në rastet e tilla, të cilat nuk janë të pakta, 
partnerët nuk janë të aftë për t'u ulur pranë tryezës 
dhe për t'i zgjedhur problemet në mënyrë objektive, 
duke gjetur një kompromis, sepse askush nuk 
pranon humbjen. Po ashtu janë të paaftë për ta 
dëgjuar njëri-tjetrin deri në fund. Për para se fillon 
të flasin, tjetri ia kthen përgjigjen. Sepse i kalon 
dritat e kuqe dhe nuk ka durim për ti pritur dritat 
jeshile. Në rastet e shumët, partneri i ik këtij ferrit 
familjar, duke gjetur ngushëllimin në alkool, deri sa 
bëhet edhe i varur nga gota! 

Në qoftë se ata përcaktohen për opsionin e dytë, 
do të thotë për martesë. Prapë janë të ngarkuar me 
fajësim, njëri ndaj tjetrit, ndoshta për tërë jetën. 
Supozimet në këtë rast janë të shumët, po qe se djali 
nuk e merr vajzë për grua, ajo nga frika e prindit apo 
mjedisit bënë vetëvrasje; ndoshta vetë prindit i saj, 
po sa e dëgjojnë për gjendjen e saj i kërcënohen me 
vdekje si djalit ashtu vajzës. Supozimi tjetër, po qe 
se nuk martohen, fëmija do të mbesë gjysmak pa 
babë dhe pa nënë, tërë jetën varfanjak! Një 
ngarkesë të tillë psikike nuk janë të aftë për t'i 
tejkaluar në mënyrë objektive, dhe ashtu në rastet e 
shumët do ta pranojnë martesën, edhe pse nuk 
posedojnë dashurinë, lirinë e plotë, vullnetin. 
Zakonisht fillon urrejtja nga ana e djalit, posa e 
njohët ojnë se vajza me të cilën kalon është 
shtatzënë. Sepse ai nuk kishte qëllimet e martesë, as 
nuk ishte i përgatitur për një bashkësi martesore  me 
atë vajzë, përpos thjeshtë ka kaluar me të! Një jetë e 
tillë martesore nuk sill asgjë të mirë, përveç 
brengave, fajësime, tmerr, ankth, frik. Jo vetëm se 
ata nuk do të përjetojnë fat lumturinë dhe 
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Opsioni i parë nuk vjen në konsideratë, as një 
mënyrë: se është akt vrastar, përderisa opsioni i 
dytë, nuk preferohet, në qoftë se nuk ka mes 
partnerëve dashuri të sinqertë, pjekuri dhe aftësi 
përgjegjësie. Më mirë është opsioni i tretë, që fare 
mos të hyjnë në bashkësinë e martesës, as për hir të 
fëmijës, as për hir të mjedisit, as për hir të vajzës 
apo djalit, as për hir të babës dhe të nënës. Por 
kuptohet vetvetiu si njëra ashtu edhe tjetra palë, 
duhet pa kusht me marr mbi vete përgjegjësinë dhe 
obligimet ndaj fëmijës, i cili është në rrugë dhe nuk 
është fajtor, as shakatar i papërgjegjësive tyre. Një 
qëndrim i tillë është i qartë: po qe se në bashkësinë e 
martesës nuk mund t'i arritët me gjithë vullnetin e 
mirë një dashurisë reciproke, fat 
l u m t u r i s ë ,  h a r m o n i s ë  s ë 
përbashkët, atëherë është keqja 
më e vogël, që të dëmtohet njëra 
palë, në këtë rast vajza, se sa t'i 
mbesin në qafë njëri - tjetrit, duke 
krijuar ferrin e përbashkët dhe 
martesën e shterpët (sterile) pa 
dashuri. Nga ana tjetër e marrin 
në qafë edhe fëmijën! Në të 
kundërtën do të kujdesohen për 
fëmijën me një përgjegjësi 
serioze, si njëra ashtu edhe tjetra 
palë, për ta edukuar, shkolluar, 
deri që të arrësin pjekurin 
njerëzore (personale), duke 
ruajtur për mos të ngarkohet me 
fajësimin e prindit. Kjo do të 
ishte keqja më e vogël!

dashurinë, por me sjelljen e vetë vetëdijshëm apo 
pa vetëdijshëm ndikojnë në fëmijë, i cili do të 
ngarkohet me ngarkesat e llojllojshme të frustrimit, 
i cili nuk mund të shkarkohet gjatë jetës. Duke 
menduar: prindit janë martuar për hirin tim! 

Fjala e urtë thotë: “Kush di të 
dalloi mirë do të mësoi mirë!” 
Zakonisht njeriu i sotëm, nuk i 
dallon ndjenjat e përkohshme 
dhe fat lumturinë e përhershme. 
Një është ndjenjat (emocionet) 
dhe tjetër është  njeriu në tërësi, 
si person. Njeriun nuk e bënë të 
f a t l u m ë  a s  m a r r ë d h ë n i e t 
seksuale, as mirëqenie materiale, 
por harmonia dhe qetësia e 
brendshme, e cila është vetëm 
vlerë shpirtërore. Për njeriun e 
sotëm është një iluzion apo 
mashtrim, që nuk mund ta 

tejkalojnë, siç është pikëpamjet e kënaqësive 
trupore, për t'u kënaqë me orgazme deri në orgjie e 
llojllojshme, dhe në anën tjetër mirëqenieje 
materiale. Por jeta dëshmon të kundërtën. Mjafton 
të hysh nëpër ordinancat psikiatrike ose në çdo hapë 
ballafaqohemi me fytyrat e brengosura, të 
mërzitura, të pavullnetshme, paqëllimsie jete, 
dëshpëruar në jetë, paaftësi për barten e kryqit dhe 
paaftësi për t'u flijuar etj., me një fjalë, njeriut të 
sotëm, posaçërisht rinisë i mungon dimensioni 
shpirtëror nga i ka rrënjët edhe dashuria e sinqertë.

Vetvetiu nga kontekstin në fjalë, shihet qartas, 
se nuk preferohet marrëdhëniet seksuale përpara 
martese mes djalit dhe vajzës, sepse një përgatitje e 
tillë për martesë, nuk është asgjë tjetër përveç një 
mashtrim ose iluzion, duke manipuluar me trupin 
dhe ndjenjat e njeriut, në emër të dashurisë. Provoja 
e jetës e tregojnë të kundërtën.



12

Katekezë

Moter Marjeta Gjoka
Punëtore e Vogel e Zemrave të Shenjta 

MARIA EDUKUESE  E IDENTITETIT TË KRISHTERË

«Të gjithë këta ishin të përqëndruar prore së bashku në uratë me disa gra, 

me Marinë, Nënën e Jezusit, dhe me vëllezërit e tij!» (Vap 1, 14)

Familja është vendi i parë për promovimin 
njerëzor dhe fetar. Në të nëna kryen një detyrë të 
pazëvendësueshme, pasi falë saj është e mundur 
të zbulohen vlerat që formojnë shoqërinë 
njerëzore. 

Kështu ndodh në kishë, në familjen e bijëve 
të Hyjit, ajo si nënë duhet t'u japë një edukim të 
tillë që e gjithë jeta e tyre të përqendrohet në 
shpirtin e Krishtit, (Gravissimum educationis, 
nr. 2). Kisha gjen prototipin e saj te Maria, një 
mision besuar asaj si Nënë, nga Krishti i 

Kryqëzuar, (Krh. Gjn 19, 25 - 27), ajo është si një 
pasqyrë në të cilën Kisha mund të njohë 
identitetin e saj, afeksionet e zemrës, qëndrimet 
dhe gjestet që Zoti pret nga ajo. Siç vihet re ne 
duhet të pranojmë që Maria e Nazaretit, pikërisht 
për shkak të përvojës së saj të thellë fetare të 
përditshme, është në gjendje të na transmetojë 
këtë mësim, çdo kulturë sado e provuar, mund të 
hapet në horizonte të reja. Ajo çfarë ka ndodhur 
tashmë në të, është që një grua hebreje, kalon tek 
risia e krishterë pa mohuar vlerat shpirtërore të 
fituara. 

Maria veçanërisht u akt ivizua për të 
transmetuar  vlerat që kishte trashëguar tradita e 
mbi të gjitha ajo u aktivizu me ato risi të sjella nga 
Biri i saj. Në fakt, tek ajo shohim kalimin nga 
J u d a i z m i ,  n ë t ë  c i l i n  a j o  u  f o r m u a n ë 
adoleshencën e saj, në Krishtërim të cilin e 
përjetoi që nga lajmërimi. E njohim rëndësinë e 
gruas dhe Nënës në kontekstin socio-kulturor 
hebre, edhe nëse asaj i mohohet pjesëmarrja në 
jetën publike. Në familje ndikimi i saj është 
padyshim vendimtar pasi ajo është shpirti i 
familjes dhe mbrojtëse e traditës. Gruaja 
garanton përkatësinë e popullit të Izraelit,  
transmeton vlerat fetare fëmijëve të saj, ajo është 
përgjegjëse për ndezjen e dritave për darkën e 

Duke ju referuar Marisë disa nga teologët 
shprehen me këto fjalë, fytyra e një populli merr 
formë në familje. Është pikërisht familja ku 
anëtarët e saj marrin mësimet themelore  dhe ata 
mësojnë të duan ashtu siç janë dashur falas, ata 
mësojnë respektin e çdo personi tjetër ndërsa ata 
respektohen, ata mësojnë të njohin fytyrën e 
Zotit ndërsa marrin zbulesën e parë nga një baba 
dhe një nënë plot vëmendje.

Maria e "bija e Sionit" dhe e krishtera e 
parë: risi në vazhdimësi

Maria është ajo që mëson se çfarë është dhe si 
të rizbulojmë identitetin e krishterë, përbën vetë 
shembullin e patejkalueshëm të dishepullit, 
qëndrimet themelore të së ciles e bëjnë atë të 
zbulojë humanizmin e vërtetë të krishterë duke 
treguar veten si një pasqyrë e jetës së mirë sipas 
ungjillit, dhe më në fund e shoqëron të krishterin 
në udhëtimin e tij edukativ përgjatë fazave që 
çojnë në pjekuri në përputhje me Birin e saj Jezus 
dhe në bashkësi të plotë me të.
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Maria mëson identitetin e të krishterit

Përgjigje e lashtë

Në historinë e teologjisë kur lind pytja pse 
Maria hyn në kushtetutën e Kishës dhe të 
përshpirtërisë, gjejmë të paktën dy përgjigje: një 
e lashtë e formuluar nga Shën Ambrozi dhe një 
bashkëkohore e përpunuar nga teologët Karl 
Rahner dhe Hans Urs von Balthasar

Përgjigja e lashtë bazohet në ngjashmërinë 
midis Kishës dhe Marisë, në të vërtetë në 
tipologjinë e Marisë në lidhje me Kishën. Kur 
Shën Ambrozi e quan Marin si një model Kishe, 
ai do të thotë që në Marinë përqendrohen dy cilësi 
thelbësore të Kishës: të qenit e virgjër dhe të 
qenit grua e frytshme, domethënë Nënë. 
Realitetin që Maria, të jetë një model Kishe, 
përfaqëson jashtëzakonisht dhe ndan me Kishën 
amësinë virgjërore, që nënkupton dy qëndrime 
themelore: aderimin total ndaj Krishtit përmes 
besimit, dhe lindjen e Krishtit në botë. Në këtë 
kupt im, kapi tu l l i VIII i Lumen gent ium 
interpreton në mënyrë të pëlqyeshme tipologjinë 
mariane:     

Virgjëra e lume […] është edhe e lidhur 
ngush t me Kishen : Nëna e Hy j i t  ë sh të 
shëmbëlltyrë e Kishës (typus Ecclesiae), ashtu 
siç na mësonte Shën Ambrozi, domethënë në 
rendin e fesë, të dashurisë dhe të bashkimit të 
përsosur me Krishtin. Në të vërtetë,  në misterin e 
Kishës, e cila gjithashtu me të drejtë quhet nënë 
dhe virgjër, Virgjëra e lume Mari zë vendin e 
parë, duke u paraqitur në mënyrë të shkëlqyer 
dhe të veçantë si virgjër dhe si Nënë. Kjo sepse 
prej fesë dhe dëgjesës së saj lindi në tokë vetë 
Birin e Hyjit, pa njohur burrë, por e mbuluar prej 
Shpirtit Shenjt, si një Evë e re duke i besuar jo 
gjarprit të lashtë, por, pa asnjë ngurrim lajmëtarit 
të Hyjit. Pastaj nxori në dritë Birin që Hyji e ka 

Maria është si një pasqyrë në të cilën Kisha 
mund të njohë identitetin e saj. Atëherë, cili është 
identiteti i Kishës dhe i të krishterëve individual? 
Lëmë mënjanë përgjigjen themelore të Romano 
Guardini, e cila identifikon Krishterimin me 
personin e Jezu Krishtit , por nuk tregon 
qëndrimet jetësore që rrjedhin nga kjo e vërtetë. 
Prandaj, vendosemi  në nivelin antropologjik, 
duke përcaktuar se si Maria paraqet me përvojën 
e saj shpirtërore vizionin autentik të Kishës dhe 
të të krishterëve individual. 

pashkëve. Në këtë drej t im, Clara Costa 
Kopciowski vëren: roli i grave në Judaizëm është 
shumë i nuancuar, në disa raste shfaqet në një 
gjendje të dukshme të inferioritetit ndaj burrave. 
Ne nuk duam të argumentojmë se për të gjitha 
gratë është ose ka qenë gjithmonë kështu, shumë 
varet nga vullneti dhe aftësia e shquar e gruas. Do 
të thotë se në përgjithësi, në Judaizëm  gruaja e 
aftë për të shqyrtuar ka hapësirë   të jetë 
protagoniste në kohën e saj, duke filluar nga roli 
që ajo ka në familje, një rol themelor nga 
pikëpamja edukative.

Maria e Nazaretit shfaqet si e tillë sipas 
dëshmisë së Ungjillit të Lukës, një grua e cila 
jeton në besnikëri të mësimeve të Torahut 
zbuluar në Sinai dhe për këtë arsye mund ta 
edukojë Jezusin në traditat e popullit të Izraelit. 
Prova e kësaj është pjesëmarrja e djal i t 
dymbëdhjetë vjeç në pelegrinazhin në Jeruzalem 
për Pashkë (Krh. Lk 2,41-52). Në të njëjtën kohë 
Virgjëra është në dispozicion për të mirëpritur 
risinë e krishterë, duke pranuar një amësi të  
papritur dhe jo pjesë e projektit të saj të 
virgjërisë. Nëse deri atëherë Maria si grua i duhej 
të qëndronte në një oborr të tempullit larg altarit, 
tani reja e pranisë së Zotit e bën atë vendbanimin 
e shenjtëroreve të shenjtërve (Krh. Lk 1, 35). 
Gjatë jetës publike të Jezusit, Maria nga nënë dhe 
edukuese që ishte bëhet dishepull e Birit të saj 
dhe përvetëson mësimet e Tij (Krh. Mk 3, 35; Lk 
11, 27). Më në fund e shohim atë të përfshirë në 
bashkësinë pas-Pashkëvore të Jeruzalemit, me të 
cilen ajo shpall veprimet e Ringjalljes së Zotit, 
(Krh. Vap1,14). 

Mund të shprehemi me fjalët e Elena Lea 
Bartolini, Maria në të njëjtën kohë është një grua 
besnike ndaj traditës me iniciativë e mençuri, e 
rrënjosur në mësimet e popullit të saj, por e 
gatshme të mirëpresë me guxim një r isi 
absolutisht të paparashikueshme, nga e cila ajo 
njeh amësinë Hyjnore. Tek Ajo,  kategoria e 
"bijës së Sionit" gjen një realizim të veçantë 
sipas një risie në vazhdimësi,  në aspektin 
individual (bija e Sionit sepse ajo është një bijë e 
popullit të Izraelit) dhe në atë kolektiv (bija e 
Sionit në të cilin "Jeruzalemi" ka arritur 
shpëtimin e Zotit).

 Me të kaluarën e saj hebraike dhe jetën e saj 
të projektuar drejt Krishtit, Maria mund të 
kualifikohet si mësuese për njerëzit e Zotit që u 
bënë Kishë. Ky kualifikim vjen nga një magjister 
i  ma tu r dhe d i sk re t ,  po r i  t he l l ë dhe i 
domosdoshëm, i cili shtrihet në aspekte të 

ndryshme të krishterimit, duke filluar me thelbin 
e tij. 
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Për të kuptuar se si Maria i ndihmon 
besimtarët të kuptojnë vetveten në identitetin e 
tyre të thellë, mjafton t'i referohemi mendimit të 
Karl Rahner i cili fillon nga përkufizimi "njeriu 
dhe i krishteri". Në pyetjen, kush është njeriu? 
Teologu përgjigjet, është një frymë që në thelb 
qëndron në dëgjimin e mundshëm të zbulesës së 
Hyjit..., qenia që domosdoshmërisht ka për 
detyrë të dëgjojë mbi zbulesën e mundshme të 
Hyjit që dhuron liri. Me fjalë të tjera, qenia 
njerëzore është dëgjuesi i fjalës. Dhe e tillë është 

Maria kur dëgjon fjalën e Zotit e manifestuar asaj 
nga engjëlli Gabriel që i përgjigjet me "Po" 
mirëseardhjes së përsosur. Nëse krishterimi në 
formën e tij më të plotë është mikpritje e pastër e 
shpëtimit të Zotit të amshuar dhe Trinitar që 
shfaqet në Jezu Krishtin, Maria është e krishtera 
e përsosur , qenia njerëzore plotësisht e 
krishterë, sepse në besimin e shpirtit dhe në 
kuptimin e saj të bekuar, me trupin e saj, me 
gjithë shpirtin e saj dhe me të gjitha forcat e 
qenies së saj, e ka pranuar dhe e ka mikëpritur 
Fjalën e amshuar të Atit. Maria në fakt bëhet 
prototipi i Kishës së shpenguar dhe realizimi i 
krishterimit të përsosur, tek personi i saj konkret 
shkëlqen vetë identiteti, origjina dhe fati i 
Kishës. Nuk ekziston asnjë qenie njerezore, në 
cilësinë e saj si një krijesë e shpëtuar që të 
përfaqësojë thelbin e krishterë origjinal më mirë 
sesa Virgjëra Mari. Jo vetëm për Kishën, por 
edhe për njeriun Maria zbulon thirrjen për të 
qenë gjithnjë e më shumë në imazhin e Hyjit, 
duke marrë pjesë në jetën e Tij dhe duke iu hapur 
Krishtit me besim në dhurimin e vetvetes. Kur ne 
kremtojmë festat e Marisë, mund të themi se ne 
kremtojmë një mënyrë të krishterë për të kuptuar 
ekzistencën e njeriut në përgjithësi, e kremtojmë 
atë si fjala e Zotit e thënë për ne,  e kremtojmë në 
një mënyrë sublime për të kuptuar ekzistencën 
tonë, ne e kremtojmë dhe shpallim idenë e 
krishterë për njeriun. Së fundmi ne i referohemi 
Marisë pasi ajo është një model antropologjik i 
një personi që vendos me përgjegjësi, por 
gjithashtu përbëhet nga relacioni. Nëse Heinrich 
Köster paraqiti Marinë si personalitetin e 
kr ishterë që i përgj ig je t me përgjegjës i 
propozimit shpëtues të Zotit, sot ndihet nevoja 
për të përceptuar tek ajo personin e përbërë nga 
relacioni. Në fakt, ajo në mishërim është e para 
që përjeton veprimin e Trinisë në vetvete dhe për 
këtë arsye bëhet një ikonë e Përsonave Hyjnor që 
kanë vepruar në të. Jeta e saj ishte një pro- 
ekzistencë, themeluar në hapje ndaj Tjetrit dhe 
ndaj të tjerëve të mbledhur në një amësi 
universale. Maria mbetet një rrugë për të 
rikoperuar në jetë Zotin Trini dhe për të 
kontribuar sepse Kisha dhe madje shoqëria të 
bëhen ikon e Trinisë, domethënë i një komuniteti 
ku ka respekt maksimal për personin në kërkim të 
unitetit. Nga kjo rrjedh se referimi mbi Marinë 
nuk ndodhet vetëm në fushën e përkushtimit o të 
bujarisë, e shikojmë atë si një pasqyrë, e cila 
zbulon identitetin e saj. I drejtohemi Marisë për 
tu kuptuar si qenie njerëzore dhe të krishterë.

vendosur si të paralindur ndër shumë vëllezër 
(Krh. Rom 8, 29), domëthënë ndër besimtarët, në 
r i l i nd jen dhe fo rmimin e t ë c i l ëve a jo 
bashkëpunon me dashuri nëne (Lumen Gentium 
63).  

Teologu Stefano De Fiores shprehej, amësia 
e Marisë është amësi edukuese, ajo nuk ka 
tendencë të bllokojë besimtarët në një gjendje 
infantilizmi shpirtëror, por synon zhvillimin e 
tyre drejt një krishterimi të rritur dhe të 
përkushtuar me përgjegjësi. Maria bashkëpunon 
në formimin e të krishterëve, ajo nxit me 
ndikimin dhe angazhimin e saj një aktivitet 
asimilimi në jetën e Krishtit, dhe një gadishmëri 
ndaj planeve Hyjnore që mobilizojnë njeriun 
përgjatë ecjës së ekzistencës së tij tokësore (Krh. 
Stefano De Fiores, Maria në misterin e Krishtit 
dhe të Kishës). Në përfundim, Kisha gjen te 
Maria një person të gjallë, që i tregon asaj kush 
është dhe sa duhet të arrijë në botë, duke qenë e 
virgjër me besim të plotë në Krishtin, të qenurit 
Nënë duke lindur Jezusin në kulturat e kohës.

Për Koncilin e II të Vatikanit integriteti 
virgjëror i Marisë është një shenjë e dhurimit 
total dhe definitiv ndaj Hyjit dhe mikëpritëse e 
fjalës së Tij, kjo është një shprehje e një virgjërie 
të brendshme dhe shpirtërore, sipas asaj që Maria 
besoji,  jo gjarprit të lashtë, por pa hezitim  i 
besoj të dërguarit të Hyjit (Krh. Lumen Gentium 
63). Amësia e Marisë gjithashtu shkon përtej 
brezit të Birit të Hyjit sipas natyrës njerëzore, 
duke arritur për të përqafuar të gjithë dishepujt e 
Krishtit. Specifikon koncili që ajo bashkëpunon 
me një dashuri nëne në rilindjen dhe formimin e 
besimtarëve (Krh. Lumen Gentium 63). Duke 
bashkëpunuar në ngritjen e jetës Hyjnore, Maria 
vazhdon veprën e saj amnore duke shoqëruar 
besimtarët në rritjen dhe pjekurinë e tyre të së 
njëjtës jetë derisa Krishti të formohet plotësisht 
në to (Krh. Gal 4, 19).  

Përgjigje Bashkëkohore
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DIEGO MATTEI S.I

NËSE DO TË MUND TË UDHËTONIM NË KOHË

Nëse do të mund të udhëtonim në kohë, cilin 
moment do të donit ta rikthenit? Kjo është një 
pyetje në  romanin “Derisa kafja është e nxehtë”, e 
shkrimtarit japonez Toshikazu Kawagucchi. 
Historia globale është e lehtë. Ajo zhvillohet brenda 
një lokali, një kafeje  të vogël të Tokios, e cila fsheh 
një sekret: mundësinë për të udhëtuar në kohë. 
Ama, ekzistojnë disa rregulla të forta, të cilat 
kushtëzojë kushtet e udhëtimit. E para është ajo që 
të motivon më pak, duke qenë se e tashmja nuk 
mund të ndërrohet. Përballë këtij kushti, 
shumëkush tërhiqet. -Çfarë kuptimi  ka,- thonë 
shumë përdorues të kafeve,- që të kthehemi  pas në 
të kaluarën, kur të tashmen nuk mund ta 
ndryshojmë? Argumenti i dytë është se mund të 
kthehemi  në kohë, vetëm në brendësi të mureve të 
lokalit. Argumenti i tretë është se është një karrige 
në cepin e lokalit dhe retrospektiva në kohë mund të 
ndodhë kur ajo të lirohet nga fantazma e një gruaje, 
e cila zgjohet një herë në ditë për të shkuar në banjë. 
Rregulla e  katërt është se mund të kthehesh në të 
kaluarën edhe mund të qëndrosh atje aq kohë sa një 
kafe të mos ftohet.

Derisa kafja është e nxehtë- Diego Mattei S.I

Kur unë drejtoj një orkestër, zërat vijnë nga lart, 
kalojnë në duart e mia edhe unë i kthej pas, si të 
ishte një instrument që koordinon diçka të 
pranishme në pafundësi. Tregohet kështu, në 
revistën “Të besosh”. Me këto  fjalë fillon Damiana 
Nata l i ,  p ianis te ,  dre j tuese  orkes t re  dhe 
kompozitore italiane, pjesëmarrëse në “18 marsi 
2021, për Memorialin e një rilindjeje;- meditime në 
muzikë”- e zhvilluar në katedralen e Bergamos, për 
celebrimin e Ditës së Parë Botërore, në kujtesë të 

Përballë  këtyre rregullave, shumëkush heq dorë 
nga udhëtimi në kohë. Janë disa që nuk heqin dorë; 
janë protagonistët e katër historive, që tregohen në 
roman. Ajo çfarë i lidh këto gra edhe i  detyron që të 

udhëtojnë pas në kohë, është dëshira për të pasur një 
fjalë të ndryshme: ajo që na ka ngelur peng është se 
nuk kemi thënë, dëgjuar apo lexuar një fjalë kur 
ishte momenti. Nuk e treguam se çfarë ndodh në 
secilën histori, në brendësinë e të cilave shikohet 
një ndryshim, i cili nuk ka të bëjë me të tashmen, 
por me personin. “E tashmja nuk kishte ndryshuar, 
por dy personat: Kotake dhe Hirai ishin kthyer në të 
tashmen, me zemër të transformuar.” Në 
thjeshtësinë e tyre, romani na kujton se ajo që ka 
rëndësi, nuk është aq ndryshimi i së tashmes, por 
mënyra se si zgjedhim ne që të qëndrojmë në të 
tashmen. Është ky mësimi më i mirë dhe më i 
mbushur me shpresë, pasi hap mundësitë e një të 
ardhmeje të ndryshme.

Shikimi i zotave në muzikën e Damiana 
Natali – Claudio Zonta S.I
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Mbretëresha e gurëve – Angelo Stella S.I

viktimave të Covid-19,  po ashtu ka drejtuar 
orkestrën simfonike “Ars Armonica”, e krijuar nga 
ajo vetë dhe drejton korin. Përveç muzikës së 
trajtuar te “Gloria” e Vivaldit, të “Requiem” e 
Moxartit dhe të “Messiah” e Handel. Ajo ka 
drejtuar dhe “Dona pacem” për korin dhe orkestrën, 
që ajo vetë e ka formuar në 2016, për t'i dhënë një 
përgjigje dhimbjes dhe vdekjes së prodhuar nga 
atentatet  e tmerrshme terroriste.  Është një 
muzikë korale dhe simfonike që simbolizon që 
vetëm bashkë mund të ndërtojmë një botë tjetër, 
përmes proceseve të paqes, që ashtu siç muzika, 
është  rezul tat  i  zërave të  ndryshëm, që 
harmonizohen mes tyre. Ditëve të sotme është  një 
muzikë që na kujton se kush ishte viktimë e 
pandemisë ,  s i  n j ë  sh tysë  pë r  t ë  nx i tu r 
bashkëpunimin njerëzor për të ndërtuar një botë më 
t ë  p ë r g j e g j s h m e  d h e  t ë  k u j d e s s h m e .          
Fillon  me zërat e korit, me ankesa insistuese, që 
gjithnjë  e më shumë marrin trajtën njerëzore, në 
një klimë që bie lehtë në një tapet të mbuluar me 
zëra të lartë a akut. Tensioni në dramacitetin e vet 
është pasion, i cili është elementi që mbizotëron në 
pjesën më të lartë të shkrimit muzikor. Zërat e korit 
disa herë mbështeten nga orkestra simfonike e 
nganjëherë duken sikur ato mbajnë një qëndrim 
antagonist ndaj saj. Që në momentet e para 
dëgjojmë violinat e para që vrasin, duke krijuar disa 
prerje në shijimin e harmonisë. Pjesa mbyllet me 
një shkrim të shtrenjtë, solemn e me një frymë të 
madhe, duke thënë “dona pacem” dhe “amen” si një 
dëshirë e thellë. Sigurisht që paqja mund të vijë mbi 
këtë tokë dhe dhimbja dhe e keqja të mos ta kenë 
fjalën e fundit. 

Mbretëresha e gurëve është një miniserial i cili 
transmetohet në Netflix. Ai ka marrë çmime të 
ndryshme, duke e risjellë këtë  lojë. Kjo seri, 
trajtohet nga një roman i Aalter Tevis, i vitit 1983, i 
cili ka për protagoniste Beth (Anya Taylor- Joy), 
një vajzë të vogël e cila i  ka humbur prindërit. Në 
jetimoren që e mbron, ajo zbulon talentin e saj për 
lojën e shahut, por bie në një rrugë që e bën të varet 
nga qetësuesit e vazhdueshëm dhe alkooli.        
Rrëfimi, i mbushur me avancime të kohës dhe 

kthime pas të saj, është e shoqëruar nga një 
përfshirje që fillon që në  pjesën e parë, ku Beth një 
vajzë 20 vjeçare, në Paris shkon me vonesë në një 
ndeshje loje (fill pas saj ngjarja kalon paralelisht 
duke na kujtuar kur ajo hyn në jetimore 8 vite më 
parë) dhe durojnë shumë pak ethet e lojës,  pasi ajo 
e humb atë për shkak  të vonesës. Nga këtu 
vazhdohet në një mënyrë lineare deri në serinë e 
shtatë dhe të fundit. Përfshirja tregon dinamikën 
vetëshkatërruese të njohjes së Beth, e cila edhe pse 
e aftë dhe brilante, zhvillon varësitë, vetminë, 
vullnetin për të mohuar ndjenjat më të thjeshta deri 
në këtë pikë, ajo i jeton lidhjet si guri i saj i 
preferuar,  si  e mbretëreshës, merr pranë vartëse
vetes sugjerime dhe braktis kundërshtar e miq te 
tjerë. Pikën më të fundit, skenën ikonike të serive, 
Beth e arrin me ardhjen e Venusit të Shocking Blue: 
një hyjni e zezë si  natë e errët.   

Vëmë re përfshirjen e brendshme, si një vend i 
cili ofron dhe stimulon përfshirjen e kufizimeve: 
udhëzuesja e jetimores i jep që të pijë qetësuesit e 
parë, e ëma adaptuese ia sugjeron alkoolin, e ëma e 
vërtetë duke u vetëvrarë ia rrezikon jetën Bethit. 
Njerku është i sfomuar, në mungesë: shquhet për 
braktisjen. Por, është personazhi i zotit Schaibel, 
mbrojtësit që i jep asaj njohje, mbrojtjen dhe 
besimin. Kështu ajo përballet me pafundësi të 
shëndetshme, i jep mundësinë që të jetojë një jetë 
fitimtareje dhe duke vdekur i jep edhe një herë 
mundësinë që të ulet mbi çatinë e jetimores, vendin 
e saj të preferuar, që i rri në kujtesë. Në këtë mënyrë 
ajo mund të rifitojë, si simbol, thellësinë e vërtetë: 
të japësh autorizimin, të fitosh në një mënyrë të 
ndritshme fitoren e fundit. Është pikërisht këtu që 
Beth gjen në lidhje jo instrument të fitores, por miq 
që bashkëpunojnë. Ajo gjen një skuadër. Zbritja  e 
saj shoqërohet nga Ave Stella Maris” himn i Nënës 
së Zotit, e përfshirë si një astar i ndritshëm, për t'u 
përfshirë në paqe.          

Në verën e vitin 2017, Renato Chiocca dhe 
Andrea Ferraris takohen në Nogales, një qytet i 
ndarë përgjysmë mes Meksikës dhe SHBA-së. Ajo 
ka një nga pikat e pafundme të udhëtimit të 
meksikanëve që kërkojnë që të kalojnë ilegalisht 
kufirin, për të bërë një jetë të re, duke i ikur varfërisë 
dhe mizërisë.  Në këtë qytet të Arizonës gjendet 
një mur për të cilin kemi dëgjuar shumë të flitet 

Mbretesha e gurëve fiton, sepse jeton 
mundësinë e një historie të shpjeguar, duke filluar 
që nga sfidat e një pasioni, i cili si gjithnjë, ushqen 
ndjeshmërinë dhe shpresën.

Siç pohon Damiana Natali: “Muzika është 
sintezë e pastër e botëve në dukje të ndryshme”. 
Shkruhet bardh e zi, por mban mbi të mijëra ngjyra. 
Orkestra është  bashkimi i të gjitha këtyre ngjyrave, 
që luajnë njëkohësisht dhe e bëjnë të pavdekshme 
imazhin e një ylberi të madh. Të njëjtin me të cilin 
Zoti na buzëqesh.”

Mbresa – Leoardo Vezzani S.I. 
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viteve të fundit. Kjo mbresë e madhe dhe e 
pafuqishme, mbresa është fjala që i jep titullin këtij 
romani për fëmijë: ndarja përgjysmë e një qyteti, i 
cili vëzhgohet fort nga rojet e kufirit dhe nga bandat 
lokale. Megjithatë, pavarësisht nxehtit të 
shkretëtirës, pranisë së kafshëve të rrezikshme kanë 
dhe frikë se mund të vdesin përgjatë udhëtimit, vdes 
afërsisht  një njeri në ditë. Janë gjitha këto arsye pse 
ato  përpiqen, kërkojnë të ikin për të bërë një jetë më 
të mirë.      

Kur kemi hequr dorë së kuptuari botën –një 
roman i Benjamin Labatut- Paolo Belrame S.I.

Është interesante të vëzhgosh se si  në shoqërinë 
dhe kulturën e sotme gradualisht po zhvillohet një 
interes më i madh për konceptet e fizikës 
bashkëkohore, sidomos për mekanikën kuantike. 
Pozicionet filozofike që modeli kuantik përfshin, 
janë karakteri paradoksal dhe enigmatik, por 
gjithnjë bashkëpunues e realitetit që ajo tregon 
duke zbuluar një tërheqje gjithnjë e më të gjallë 
edhe për një pikëpamje artistike dhe letrare.       
Romani i Benjamin Labatut, autor kilian i lindur në 

Roterdam, më 1980, “Kur kemi hequr dorë së 
kuptuari botën” përfshihet në këtë fillesë. Ajo na 
prezanton fizikën kuantike përmes një historie, ku 
heronjtë parësorë, si Heisenberg, Schrodigner, De 
Broglie, vetëm sa për të cituar ndonjë, shfaqen si 
aktor të ndriçuar nga drita kalimtare. Ato i tregojnë 
punët  tyre dhe dramat  tyre, sa histori të veçanta aq 
dhe kolektive; sa intime po aq dhe shpirtërore.       
Në roman, ëndrra metafizike dhe ndjenja lidhen me 
shkencoren dhe me objektivin; progresi shkencor 
shfaqet si një rrugëtim mahnitës dhe në të njejtën 
kohë, fatal. Fizika merr trajtat e Afërditës 
mahnitëse, të guximshme dhe djallëzore- dhe të 
perëndeshës së madhe Kali, të tmerrshme, të 
paqëndrueshme  e të dhënë pas elegancës në rrallë 
të parë. Shkenca dhe e mahnitshmja “Blu e Prusisë” 
si dhe cianuri i pavdekshëm dhe i  vdekshmi 
Zyklon B, i përdorur nga nazistët në kampet e 
përqendrimit. 

Një perëndeshë pushtuese dhe e pandalshme 

Është pikërisht në këtë dualizëm që duket  se 
prodhohet fizika kuantike. Sipas fizikës së re, drita 
ekziston në dy mënyra të ndryshme dhe 
kontradiktore: ajo është e formuar si nga re 
(rrezatimi elektromagnetik) si nga grimca 
(fotonet). Nuk është vetëm drita ajo që shijon këtë 
veçori: e gjithë sa ekziston , e gjithë materia e  
gëzon këtë dualizëm. Fizikanët e fillimit të 
shekullit të kaluar kanë ideuar diçka që as  ato vetë 
nuk kuptonin. Si është e mundur kjo? 

Teoria kuantike kishte zbuluar një realitet më të 
mistershëm sesa ajo çka vetë shkencëtarët mund të 
prisnin. Në realitetin kuantik bota nuk është e 
populluar nga fakte dhe evente të pavarura e 
konkrete, por është një skenë në të cilën ndeshen 
mundësi të pafundme dhe histori paralele, të gjitha 
të propozuara dhe të përshkruara ndaj formalizmit 
matematikor. Ideja e reales u vra dhe varros. 
Tranzicioni mes të mundshmes dhe reales bëhet i 
mundur vetëm përgjatë aktit të vëzhgimit dhe 
matjes. E gjitha kjo për shkencëtarët e shekullit të 
XX,  mes të cilëve dhe Albert Ajnshtajni. U duk 
sikur po tradhtohej vetë shpirti i shkencës. Fizika 
deri në atë moment ishte i themeluar nga kështjella 
e vet njohëse dhe predikuese, që kishte lidhjen 
shkak/efekt. Por çdo gjë u pastronte nga principet e 
të riut Heisenberg.          

Mundësia letrares e Labatut konsistonte në 
prezantimin madhështor të rezultateve shkencore, 
të cilat do u dukeshin të papranueshme për dikë që 
njeh pak formalizmin matematikor. Një nga 
përfaqësuesit e tregimit afirmon se si fizikanti, po 

Në këtë karton, vendosemi përballë një grupi 
vullnetarësh, që vendosen rresht dhe në faqet e 
pakta  të  t reg imi t /  repor tazhi t ,  mund të 
hamendësohet ekuilibri kompleks mes agjentëve të 
policisë, vullnetarëve dhe migruesve. Shumë 
shpejt, në fakt,  kuptojmë që ekziston një ekuilibër 
delikat, që e bën Nogales dhe të gjithë vendet 
fqinje, një territor të mbushur me tensione të larta 
shumë, të cilat mund të shpërthejnë papritur në një 
mënyrë katastrofave, duke lënë pas vetes shumë 
vdekje dhe dhimbje dramatike. Mes leximit, duke 
dëgjuar dhe vëzhguar historitë e migruesve, jemi 
ngritur lart nga një valë,  e cila hyn brenda në 
rrëfim,  me intervale të rregullta, e cila afrohet 
gjithnjë e më shumë, duke marrë me vete çdo gjë që 
sheh dhe të krijon përshtypjen e një lëvizjeje të 
pandalshme. Ky mur kaq i largët bëhet familjar, 
pikërisht për rrugën e detit, si Deti Mesdhetar, i cili 
është në fund të “shenjës” italiane, madje 
evropiane. Atë që shtypi e përshkruan si një 
fenomen mërgimtar të zhvilluar, në këtë karton 
transformohet në një bashkësi historish personale 
dhe unike: histori vullnetarësh, migruesish dhe 
ruajtësish kufijsh. Janë histori që kemi dëshirë të 
vazhdojmë t'i dëgjojmë dhe t'i njohim. “Shenja” 
është një roman intensiv edhe për shkak se është i 
shkurtër, vetëm 36 faqe, të vjen keq që të takon të 
ndahesh kaq  shpejt nga libri.  

Një botë me mundësi të pafundme
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Marrë nga revista kulturore – fetare “La 
civiltá cattolica”,  2020.

Jo si rezultat në vazhdën e romanit, eksperiencat 
e fizikantëve janë të lidhur ngushtë me vepra 
poetike dhe letrare. Heisenberg gjatë formulimit të 
tij, në ishullin Helgolant, përfshihet në leximin e 
veprave poetike të Gëtes. Romancieri shkruan edhe 
se strukturat matematikore,  matricat,  që 
Heisenberg kishte konceptuar, dhunonin rregullat 
që  përdoreshin nga algjebra tradicionale, për t'ju 
bindur vetëm logjikës së ëndrrave. Është e vërtetë 
që ky afirmim është i ekzagjeruar nga pikëpamja 
shkencore, por ka një efekt të madh poetik dhe 
letrar. Labatut mund të na shtyjë që të mendojmë që 
fizika u nda në literaturën metafizike. Mund të 
thuhet qartësisht që fizika kuantike lidhet ngushtë 
me formalizmin matematikor dhe gjen në të, 
mrekullinë. 

Një mrekulli madhështore

ashtu edhe poeti , nuk duhet të përshkruajë faktet e 
botës, por duhet të krijojë metafora dhe lidhje 
mendore: kur flitet për atome, gjuha mund të 
përdoret si poezi. Natyra kuantike e botës ka 
kërkuar një gjuhë të re.       

Pa dyshim që libri i Labatut është një  libër me  
shumë rëndësi dhe nuk kërkon që të jetë një  tekst i 
fizikës teorike. Nga ana tjetër  njihet si bota  
sublime  dhe bindëse, me anë të së cilës autori 
mundet  për shembull që të rrëfejë dhe të zbërthejë 
deba t in  mes  Schrod inge r,  k r i jues i  i  t ë 
ashtuquajturës “mekanikë ”,dhe ondulatorë
Heisenberg, krijuesi i “mekanikës së ”. matricave
Dy shkencëtarët e mëdhenj, në pamundësi për të 
përdorur mekanikën klasike, të krijuar shumë 
shekuj përpara Galileut dhe Njutonit, për të 
përshkruar fenomene subatomike, zbuluan që të dy 
modelet janë të afërt mes tyre dhe ranë dakord. Por, 
a do të arrijnë që “të pajtohen”, vetëm pas 
kontrasteve të shumta në numër, ndonjëherë dhe 
irracionale?! Në fund, bashkësia e shkencëtarëve i 
jep përparësinë dhe pohimin e pashmangshëm, 
metodave të Schrodinger dhe Heisenberg, duke 

inauguruar kështu “mekanikën kuantike”.            

   
A  mund të  shpëtojmë?
Romani i prezanton shkencëtarët ashtu siç ato që 

zbulojnë botën kuantike dhe që kanë ngritur një 
pjesë të vellos së madhe të kozmosit. Këto janë fjalë 
të cituara nga Ajnshtajni: “Kanë pranuar një rreze të 
vogël drite, mbi këtë  dilemë të madhe, e cila është  
më e tmerrshmja e kësaj dileme të madhe, që është 
më e tmerrshmja e brezit tonë.         

Labatut, të cilin e përsërisim disa herë, nuk është 
një  shkencëtar i njohur si p.sh.: Schwarzschild, 
astronomi i madh, fizikani dhe matematicieni, i pari 
që ka arritur të “mbledhë” rrezen nga gropat e zeza, 
ndërsa ishte në krye të Luftës së Parë Botërore. Ai 
pohon se tashmë  e kemi arritur pikën më të lartë të 
civilizimit tonë, e që nga këtu e në vazhdim vetëm 
mund që të biem. Dramë humane dhe dramë 
historike, e lidhur fort mes tyre. Figura e një Zoti të 
mirë, provincial dhe dhurues i shpëtimit, është 
praktikisht në mungesë. Natyra, nëna jonë, një 
super organizëm, i cili na dhuron ne jetën, është një 
forcë irracionale dhe e çmendur, që ka tendencën e 
tejngopjes. Pikërisht kjo mbingopje shkakton 
vdekjen e fëmijëve të tij të panumërt: një vdekje 
ideologjike, intelektuale e madje dhe shpirtërore. 

Por që nga ai moment as vetë shkencëtarët nuk 
ishin në gjendje që të kuptonin botën. Sigurisht që u 
mësua se si të përdorej mekanika kuantike. Ajo 
dukej  në fakt, se punonte falë një mrekullie. Mbi 
këtë planet duket që nuk është asnjë në gjendje që ta 
kuptojë në të vërtetë. Këtu parafrazuam fjalët e 
fizikanit të  madh, që ka marrë çmimin Nobel, 
Richard Feynman.

 Përktheu: Bernardina Shahini

Pyetjes se kur kemi hequr dorë nga të kuptuarit e 
botës, Labut i përgjigjet se vetë fizika kuantike ka 
vendosur një limit absolut, asaj që mund të njihet. 
Autori nuk tenton në fakt që të ndriçojë misterin e 
asaj që mund të jetë përtej këtij limiti, e duket se na 
lë me një buzëqeshje të lehtë plot dëshpërim. Në 
roman haset një thirrje konstante dhe insistuese për 

të admiruar përjetësinë, për të cilën në fakt, 
asnjëri nuk ka kohë që ta mendojë. Vetëm 
fëmijët e bëjnë. Fëmijët dhe njerëzit e dehur, por 
jo personat serioz, si për shembull shkencëtarët, 
të cilët janë në pikën e ndryshimit të botës. Apo 
vetë shkencëtarët janë fëmijë apo pijanecë? 
Është pasioni dhe ndjenja për të bukurën, ose për 
një të pafundme absolute: a do të shpëtojmë?
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SHËN PALI, THEMELUESI I KISHËS SONË NË ILIRI!

Predikimi për bekimin e kambanores ne Kishën e Shën Kollin në Shkodër
Dt. 19 qershor 2021 - Imzot Angelo Massafra OFM

Prandaj, te kambanat ne njohim zërin e vetë 
Hyjit që na thërret: një zë i fuqishëm, siç kënduam 
në psalm.  Zëri i Hyjit, jo një shenjë e madhështisë 
sonë si qenie njerëzore. Shumë shpesh kemi bërë që 
madhësia e kambanareve tona të përkojë me 
madhësinë tonë si të krishterë. Por kambanarët nuk 
na përfaqësojnë ne, pasi ata janë Zëri i Hyjit; 
prandaj ato nuk duhet të jenë arsye krenarie ose 
madhështi, por një nxitje për ta njohur parësinë e 
Hyjit në jetën tonë.

Nga ky fakt para së gjithash kuptojmë se Hyji 
nuk përdor gjithmonë fuqinë për të hyrë në 
marrëdhënie me ne, por zgjedh mjete të thjeshta që 
janë pjesë e gjuhës njerëzore, të tilla si simbolet. 
Simbolet mund t'i quajmë edhe "sakramente", 
domethënë shenja të dukshme të një realiteti të 

padukshëm. Kështu, tingulli i kambanave të kishës 
kryen një veprim simbolik, sepse është një sinjal 
dëgjimor që na bën të kuptojmë vlerën e asamblesë 
së krishterë, por edhe vlerën e lutjes për ne të 
krishterët.

Kjo është arsyeja pse i kemi bekuar kambanat: 
pikërisht sepse janë një simbol (sakrament) që 
shpreh vlerën e takimeve tona dhe të lutjes për të 
cilën ato na thërrasin. Me të drejtë, pra, kur bien 
kambanat, besimtarët bëjnë shenjën e kryqit: një 
traditë që absolutisht nuk duhet ta humbasim dhe që 
duhet ta mbajmë dhe t'ua mësojmë edhe fëmijëve 
tanë.

Në këtë kremtim kaq solemn, si në të gjitha 
kremtimet e tjera të Kishës, pranuam ftesën për t'u 
mbledhur në emër të Zotit për të shprehur fenë tonë, 
për të dëgjuar Fjalën e Zotit dhe për të bashkëndarë 
Bukën Eukaristike, prani e gjallë e Krishtit në mes 
të popullit të tij dhe në ne, besimtarët e tij, që e 
marrim me respekt dhe devocion.

Por në zanafillë të të qëndruarit tonë së bashku 
ekziston, si gjithmonë, nisma e Hyjit. Është Hyji ai 
që e thërret popullin e tij, e thërret që ai ta dëgjojë 
Atë, e fton që t'i zbatojë mësimet e tij dhe e dërgon 
në mision, që është dëshmimi i tij.

Është domethënëse sesi në leximin e parë Zoti e 
urdhëroi Moisiun që të bënte bori për ta thirrur 
popullin dhe se si duhej t'u binin atyre, në mënyrë 
që në varësi të tingullit populli të kuptonte edhe 
arsyen e thirrjes.
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Gjithçka qoftë për lavdi të Hyjit, të cilit i 
lartësohet lavdi ynë, dhe të cilit i shkon nderi dhe 
lavdia në shekuj të shekujve. Amen.

Prandaj, sa herë që dëgjojmë të bien kambanat, 
nuk mjafton të bëjmë shenjën e kryqit si një gjest 
mekanik dhe nuk mjafton as të vijmë në kishë për 
t'u lutur, nëse e gjithë kjo dhe veprimet tona të tjera 
të përditshme nuk bëhen me dashuri. Dashuria 
është kripa që u jep shije ditëve tona, i bën të lehta 

vështirësitë e jetës, bën që t'i kapërcejmë konfliktet 
dhe na çon drejt paqes. Tani e tutje, kur të dëgjojmë 
tingullin e kambanave do të kujtojmë se kemi marrë 
vetëm një urdhërim nga Zoti Jezus: atë të dashurisë 
dhe do ta ripërtërijmë angazhimin tonë për të qenë 
dëshmitarë të dashurisë.

Po e përfundojmë reflektimin tonë duke i 
ripërtërirë falënderimet tona ndaj Hyjit për 
realizimin e kambanares: e vetmja gjë që mungonte 
në rindërtimin e njërës prej kishave historike të 
Shkodrës të shkatërruar nga komunizmi. Rektori, 
Dom Kristjani, na kujtoi se kambana e parë u 
kushtohet Martirëve të Lumë të Shqipërisë të 
shekullit XX dhe në kujtim të Dom Ndoc Nogës, i 
cili, së bashku me besimtarët, mori këtë copë tokë 
dhe i shërbeu Shën Kollit për shumë vite në një 
barakë llamarine dhe në kishën e rindërtuar dhe të 
ri-shuguruar më 29 nëntor 2008. Personalisht, e 
konsideroj rindërtimin e kësaj kishe 13 vjet më parë 
dhe ndërtimin e kambanares sot, monumentin që 
ne, katolikët e sotëm, i ngrejmë “Kishës Martire” në 
Shqipëri.

Dhe përveç Zotit, ripërtërijmë falënderimet 
tona për të gjithë ata që kanë kontribuar 
financiarisht në realizimin e saj, emrat e të cilëve do 
të kujtohen me një pllakë të madhe që do të bëjmë 
më vonë në kujtim të kësaj dite.

Por, ndërsa simbolika e kambanave për ne të 
krishterët është një ftesë për lutjen personale apo 
bashkësiore, për të gjithë të tjerët duhet të japë 
idenë e një bashkësie të krishterë që mblidhet, e një 
populli të thirrur për të hyrë në një marrëdhënie me 
Hyjin e tij dhe që do të dalë prej kësaj kishe me një 
mandat misionar shumë specifik të marrë nga vetë 
Zoti: atë të dëshmimit të tij me fjalë dhe vepra.

E dëgjuam në Ungjill: Jezusi i dërgon nxënësit e 
tij për t'ua shpallur lajmin e mirë të Ungjillit të 
gjithë popujve, duke përçuar mësimet e Mësuesit, 
në mënyrë që të gjithë të besojnë në të. Por kemi 
dëgjuar edhe që Jezusi i qorton ata që nuk besojnë 
se ai është ngjallur. Po, sepse mund të ndodhë që ne 
ta quajmë veten të krishterë, por pastaj me jetën 
tonë tregojmë të kundërtën.

Ia vlen të kujtojmë këtu atë që na thotë Shën 
Pali, themeluesi i Kishës sonë në Iliri: "Po t'i flisja 
gjuhët e njerëzve e të engjëjve, por po të mos kisha 
dashurinë, do të isha porsi bronzi që kumbon e porsi 
cimbali që tingëllon" (1 Kor 13, 1). Shën Pali thotë 
se veprat tona duhet të pasurohen me dashuri, 
përndryshe janë të padobishme. Dhe përdor 
imazhin e bronzit që kumbon, si ai i kambanave 
tona.
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KAMBANAT JANË, “ZËRI I HYJIT”

Bekimi dhe inaugurimi i kambanores së Shën Nikollit në Shkodër 
Shkodër, 19.06. 2021

Domethënien e vërtetë të 
realizimit të një kambanoreje dhe të 
kambanave e ka shpjeguar shumë 
mirë Imzot Angelo Massafra në 
homelinë e datës 19 qershor 2021 në 
Meshën e ndjekur nga Riti i Bekimit 
dhe i inaugurimit të kambanores së re, të 
kambanave dhe të sistemit të ri të 
sahateve të kishës së Shën Kollit të 
Shkodrës.

Muzeu Dioqezan i Shkodrës ka një seksion 
kushtuar ekskluzivisht kambanave: "Zërat që 
thërrasin një popull", një element semantik që 
shpreh në mënyrë identifikuese adhurimin e 
krishterë. Në fakt, pamja e një kambanoreje, qoftë 
edhe nga larg, të ndihmon të gjesh vendndodhjen e 
një kishe dhe, topologjikisht, bëhet një pikë 
orientimi në hartën e një vendi.

Në shoqëritë krejtësisht të krishtera, 
kambanarët, përveç funksionit të thirrjes për lutje 
dhe mbledhjes së asamblesë liturgjike, sidomos në 
të kaluarën, kishin edhe vlerë sociologjike: ato 
ritmonin orët, falë sahateve që 
s h p e s h  s h o q ë r o h e s h i n  m e 
kambanat; apo shënonin ngjarjet e 
rëndësishme të vendit; apo, në rast 
të një alarmi meteorologjik ose 
sulmeve të armikut, shërbenin për 
të sinjalizuar rrezikun; ndërsa valët 
e zërit të kambanave kishin fuqinë 
për të zvogëluar dëmin që mund të 
shkaktonte një stuhi breshëri për të 
korrat.

Prandaj, te kambanat ne njohim zërin e vetë Hyjit që 
na thërret: një zë i fuqishëm, siç kënduam në psalm. Zëri i 
Hyjit, jo një shenjë e madhështisë sonë si qenie njerëzore. 
Shumë shpesh kemi bërë që madhësia e kambanarëve tona 
të përkojë me madhësinë tonë si të krishterë. Por 
kambanarët nuk na përfaqësojnë ne, pasi ata janë Zëri i 
hyjit; prandaj ato nuk duhet të jenë arsye krenarie ose 
madhështi, por një nxitje për ta njohur parësinë e Hyjit në 
jetën tonë.

Nga pikëpamja arkitektonike, 
ato ishin gjithashtu një mundësi për 
të shprehur madhështinë kulturore 
ose ekonomike të një qyteti, si për 
nga arti ashtu edhe për nga 
madhësia; deri në pikën që u bënë 
një burim krenarie karshi banorëve 
të qyteteve apo të fshatrave të tjerë, 
prej nga rrjedh termi italian 
"campanilismo" (lokalizëm). 
Është e qartë se ky është një aspekt 
n e g a t i v  i  p ë r d o r i m i t  t ë 
kambanarëve dhe të kambanave.

Kështu ka shpjeguar Arqipeshkvi: 
“[Kambanat] Kjo është arsyeja pse i kemi 
bekuar kambanat: pikërisht sepse janë 
një simbol (sakrament) që shpreh vlerën 

e takimeve tona dhe të lutjes për të cilën ato na thërrasin. Me 
të drejtë, pra, kur bien kambanat, besimtarët bëjnë shenjën e 
kryqit: një traditë që absolutisht nuk duhet ta humbasim dhe 
që duhet ta mbajmë dhe t'ua mësojmë edhe fëmijëve tanë.
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Një kremtim solemn ai i 
datës 19 qershor, paraprirë nga një 
kremtim tjetër, ai i datës 6 qershor, 
në fund të të cilit u bekuan katër 
kambanat që tani e tutje do të 
shënojnë ritmin e jetës së krishterë 
të një pjese të Shkodrës, atë të 
lagjes Rus. Ato u dhuruan për ta 
zbukuruar kambanoren e re: emrat 
e dhuruesve dhe të atyre që u janë 
kushtuar janë shënuar në një 
pllakë mermeri në përkujtim të 
kësaj ngjarjeje. 

Kronisti

Dhe së bashku me Zotin, ripërtërijmë falënderimet 
tona për të gjithë ata që kanë kontribuar financiarisht në 
realizimin e saj, emrat e të cilëve do të kujtohen me një 
pllakë të madhe që do të bëjmë më vonë në kujtim të kësaj 
dite.

Në këtë kremtim qenë të pranishëm Nunci Apostolik 
në Shqipëri, Imzot Luigi Bonazzi, i cili u drejtoi një 
përshëndetje të pranishmëve në emër të Atit të Shenjtë 
Françeskut, të cilin ai përfaqëson në këtë tokë, dhe disa 
meshtarë, përfshirë Vikarin e Përgjithshëm, Dom Nikolin 
Tomën, Rektorin e kishës, Dom Kristjan Markun, 

Famullitarin e Arrës se Madhe, Atë Aurel Gjerkaj.

1: Të lumëve Martitë të Shqipërisë me stemën e 
Arqipeshkvit Angelo Massafra o.f.m dhe në përkujtim të 
dom Ndoc Nogës. 2: Shën Nikollit, ipeshkëv dhe Shën 
Ndout të Padovës më donacion të vëllezërve Pjerin, Valter e 
Niko Fushaj. 3: Shenjtës Terezë të Kalkutës dhe Shën Gjon 
Palit II,  në përkujtim të Imzot Ernest Maria Çobës dhe të 
Imzot Frano Illisë. 4: Shën Jozefit, patriark dhe  Shën 
Gjergjit, në përkujtim të Imzot Zef Simonit dhe bamirësve.

Gjithçka qoftë për lavdi të Hyjit, të cilit i lartësohet 
lavdi ynë, dhe të cilit i shkon nderi dhe lavdia në shekuj të 
shekujve. Amen”.

Por, ndërsa simbolika e 
kambanave për ne të krishterët 
është një ftesë për lutjen personale 
apo bashkësiore, për të gjithë të 
tjerët duhet të japë idenë e një 
bashkësie të krishterë që mblidhet, 
e një populli të thirrur për të hyrë 
në një marrëdhënie me Hyjin e tij 
dhe që do të dalë prej kësaj kishe 
me një mandat misionar shumë 
specifik të marrë nga vetë Zoti: 
atë të dëshmimit të tij me fjalë dhe 
vepra.

Imzot Massafra kështu e ka mbyllur homelinë e tij: 
“Personalisht, e konsideroj rindërtimin e kësaj kishe 13 vjet 
më parë dhe ndërtimin e kambanares sot, monumentin që 
ne, katolikët e sotëm, i ngrejmë në Kishës martire në 
Shqipëri.

Kambanat u janë kushtuar:

Kori i kishës, i drejtuar nga Motrat Misionare 
Françeskane të Zemrës së Shenjtë të Jezusit, i ndihmoi 
besimtarët që të merrnin pjesë aktive në liturgji, këngët e të 
cilit shkuan në sinkron me tingullin e kambanave të reja si në 
fillim të kremtimit, ndërsa procesioni hynte në kishë, ashtu 
edhe në fund të Meshës, kur kambanat binin dhe 
përshëndetnin besimtarët, si për të caktuar takimin për një 
kthim të ri në shtëpinë e Zotit për t'iu lutur dhe për ta 
lavdëruar Hyjin.

Qëllimi ishte që të nderohej 
jo vetëm Shën Nikolli, emrin e të 
cilit mban kisha të cilës i përket 
kambanarja e re, por edhe 
Shenjtërve të tjerë të rëndësishëm 
të kultit katolik të Shkodrës. Ashtu 
siç është dashur të kujtohen disa 
Ipeshkvij dhe meshtarë të cilët, së 
bashku me Martirët e Lumë të 
shekullit XX në Shqipëri, i 
rezistuan komunizmit i cili e 
shkatërroi këtë kishë në vitin 1967 
dhe që vullnesa e besimtarëve dhe e barinjve e rindërtoi atë 
në vitin 2008.
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“UN NUK DO TA NDAJ KURRË GRIGJËN
 TIME NGA SELIA E SHENJTE”

Imzot Frano Gjini (1886-1948)

R. SH. - Vatikan                                                                           

Lindi në Shkodër, më 20.02.1886. U 
shugurua meshtar më 28.06.1908. Në vitin 
1918 u emërua Vikar i Përgjithshëm i 
Arqidioqezës së Durrësit. Tre herë qe 
famullitar i Durrësit, pastaj në Derven të 
Fushë Krujës, Kurbin dhe Perlat të 
Kthellës. U shugurua Ipeshkëv më 
28.10.1930 për Abacinë Nullius të Shën 
Llezhdrit të Oroshit në Mirditë. Më 
11.11.1945 iu besua përkohësisht regjenca 
e Delegacionit Apostolik të Shqipërisë me 
të  gj i tha kompetencat  e  Delegat i t 
Apostolik, duke zëvendësuar Imzot Nigris-
in që, pasi ishte nisur për Romë në fund të 
marsit të vitit 1945, regjimi nuk e lejoi të 
hynte më në Shqipëri. Më 04.01.1946 u 
transferua në selinë e Lezhës, me banim në 
Ka l lme t ,  duke  vazhdua r  t ë  i sh t e 
Administrator Apostolik i Abacisë Nullius 
të Oroshit. U arrestua në Shkodër më 
15.11.1946, u dënua me vdekje më 
0 8 . 0 1 . 1 9 4 8  d h e  u  p u s h k a t u a  m ë 
11.03.1948.

Ne, si Kishë, sa herë që e kremtojmë 
përkujtimin përvjetor të martirëve, vëllezër 
fort të dashur, duhet të mendojmë se ne jemi 
në shërbimin të po atij Mbreti, nën 
nënshtrimin e të cilit edhe ata merituan të 
fitonin; duhet të mendojmë se ne jemi të 
shpëtuar nga i njëjti pagëzim, nëpërmjet të 
cilit edhe ata shpëtuan, se ne shijojmë dhe 
jemi të forcuar nga të njëjtat sakramente që 
ata pranonin me denjësi; se ne bartim në 
ballë të njëjtën shenjë të po atij shpëtimtari, 
shenjat e të cilit i bartën edhe ata në mënyrë 
shumë të ndershme. 

Për këtë arsye, sa herë që dëshirojmë të 
kremtojmë ditën e lindjes së martirëve të shenjtë, 
ata duhet të njohin në ne diçka nga virtytet e tyre, 
sepse atyre u pëlqen të kërkojnë për ne mëshirën 
hyjnore. Personaliteti i imzot Frano Gjinit i pajisur 
më dhuratë të dijës, fesë, të cilën ia njohin të gjithë 
bashkëvëllezërit meshtar, nuk e izolon nga detyrat e 
misionit që e ka për ta rimëkëmbur në vazhdimësi 
Kishën, përveç detyrës si Bari i Kishës, Selia 
Apostolike ia beson edhe detyrën e Delegatit 
Apostolik, pas përndjekjes së Imzot Nigris. Akuzat 
në gjyqe do të jenë edhe më të rënda, nga pesha e 
misionit apostolik, ai mbrohet duke thënë se: e 

ndiej vendin të pastër për gjithçka akuzohem ... Të 
gjitha ato dëshmitë që prutë janë false. Unë po vdes, 
sepse qëndrova besnik ligjeve të Zotit dhe u 
kundërshtova ligjeve tuaja, të cilat janë kundër 
Zotit dhe kundër popullit: “Rrnoftë Shqipnia!” dhe 
“Rrnoftë Krishti mbret!”.

Të lexosh e meditosh mbi jetën e martirëve 
është sikur të lexosh vet Shkrimin e Shenjt. Leximi 
më i drejtpërdrejtë i jetës së martirëve behet 
nëpërmjet dëshmive të etërve të kishës dhe 
shembulli i fesë së tyre, sepse: historia mëson, ligji 
ushtron, profetizimi parathotë, korrigjimi 
ndëshkon, sjellja e mirë bind, por jeta e martirëve 
është porsi një sintezë e të gjitha këtyre dhe si një 
ilaç i shëlbimit njerëzor. Kushdo që t'i lexoj jetën e 
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Me gojën e tij shprehte atë qe ekzistonte në 
zemrën e tij, duke e jetuar dhe dëshmuar me 
predikimet e tij Ungjillin, e dëshmoi binomin e fesë 
se krishtere: faljen dhe dashurinë. Nuk akuzoi, nuk 
gjykoj, sepse dashuria është e 
durueshme, duroj në qetësi të 
keqen që pëson nga të tjerët, e 
tere dëshmia e jetës së tij e shfaq 
thjeshtësinë, nuk ishte i lidhur 
më gjerat e përkohshme dhe me 
sukseset tokësore, “sepse, ku 
është visari yt, aty do të jete edhe 
zemra jote” (Mt 6,21). Ishte i 
përkorë, zelli i tij dhe dashuria 
qëndronin në formimin e 
meshtarëve,  kujdesej  për 
thirrjet: ishte bari sipas zemrës 
së Krishtit, duke u bere si grigja 
qe i ishte besuar, sepse vërtet, 
ne, pasi jemi pasardhës të 
apostujve dhe të  burrave 
apostolikë në shkallën më të 

lartë të Kishës, e kemi lavdinë e emrit, nderin e 
dinjitetin dhe i kemi pronë në kohë frytet e 
përpjekjeve shpirtërore, në mënyrë që nëpërmes 
shërbimit tonë të shkatërrohet pushteti i mëkatit dhe 
i vdekjes, dhe ndërtesa e Krishtit, e ngritur mirë në 
fe dhe në përparimin e virtyteve të rritet në Zotin si 
tempull i shenjtë.

I lumi imzot Frano Gjini: lutu për ne!

I burgosu dhe përpara pushkatimit, i kujton 
vuajtjet e apostujve të shenjte, martirëve të Kishës 
së lavdishme në shekuj: “Kush do të na ndajë prej 
dashurisë së Krishtit? Vështirësia? Ngushtica? 
Salvimi? Uria? Zhveshtësia? Rreziku? Shpata? 
Sikurse është në Shkrim shenjt: 'Për shkak tënd na 
vrasin si një dite për dite, na çmojnë porsi dele të 
caktuara për t'u prere”. E prapëseprapë, në të gjitha 
këto, jemi më tepër se ngadhënjyes, në saje të Atij 
që na ka dashur” (Rom 8,35-37), dhe para krismave 
të fundit që do t'ia shporojnë trupin, me fytyrë drejt 
qiellit, dhe më zemër e mendje duke u lutur për 
përsekutuesit, na lënë trashëgimi testamentin 
shpirtërorë: “Rroftë Krishti Mbret, Feja katolike 
dhe katoliket në bote, Rroftë Papa, gjaku dhe trupi 
jem mbeten këtu, por shpirti dhe zemra është të 
Papa, Rroftë Shqipnia!”  

martirëve gjen me çka t'i shëroj plagët. Kushdo që 
ka dëshirë të luftojë, le të shikojë se çka thuhet në 
jetën e martirëve dhe do t'i duket se gjendet në një 
ushtrimore publike të shpirtrave dhe në një fushë të 
virtyteve dhe do t'i ofrohen gara të shumëllojshme. 
Le ta zgjedh në mes tyre një të cilën e sheh më të 
përshtatshme për veten, për ta arritur sa më lehtë 
kurorën e shpërblimit. Le të lexojmë jetën e 
martirit, me sa ndjenjë dashurie vetëm një njeri u 
beri balle rreziqeve të renda për të hedhur poshtë 
çnderimin e një populli të tërë dhe në këtë prove 
ngadhënjimtare do të njohë një lavdi dashurie po aq 
të madhe. 

Në shembullin e Shën Shtjefnit martire, të 
etërve të kishës dhe mësimit ungjillore, e merr 
rrugën drejt Kalvarit: “U shoqërua natën së bashku 
me 18 viktimat e tjera, mes të cilëve edhe fretërit 
minorë Atë Çiprian Nikaj e Atë Mati Prendushi, 
përmes rrugëve te Shkodrës prej xhelatëve mes 
përplasjeve, pështyrjeve dhe përuljeve të turpshme 
dhe ndërsa ipeshkvi, duke kujtuar Kalvarin, e 
pranonte me qetësi gjithë këtë skene çnjerëzore dhe 
mishngrënëse te shekullit XX, në të njëjtën kohe 
përgatiste me fjale atërore shokët e pafajshëm të 
fatkeqësisë për jetën e amshuar, duke i ftuar të 
thoshin me gjithë zemër: “O Zot, fali se nuk dine se 
çfarë bëjnë!” Dhe, i inkurajonte një për një duke u 
thëne: “Qëndro me guxim, se po vdes për 
Krishtin!”.

“Dashuria është zemërgjerë ... nuk ka smirë” 
(1Kor 13, 4)

Më dhimbjen e gjithë martirizimit që martirët 
janë dëshmitarë e dëshmorë të Krishtit, kjo është 
ajo pjekuria të cilën duam ta rijetojmë ende në 
kohën tonë. Qëndresa e imzot Gjinit se “unë nuk do 
ta ndaj kurrë grigjën time nga Selia e Shenjte, nuk 
do ta bëj kurrë, derisa të kem jetë” , kjo nuk ishte 
vepër kokëfortësie apo imponim i autoriteti të tij, 
por si klerik ai i njihte rrezikun se nëse ndodh kjo 
shkëputje e qon shoqërinë drejte një vetëvrasje të 
shpirtit dhe çdo vlere tjetër. 
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DHE GJITHÇKA U BËFTË ME DASHURI!

E dimë mirë se shenjtërimi nuk kalon përmes 
veprimeve të mëdha, as personale dhe as baritore, sesa 
përmes përditshmërisë të një jete në përputhje me 
gjendjen tonë të jetës. Reflektimi i vazhdueshëm se kush 
jemi (identiteti ynë), bazuar në sjelljen në kujtesë të Atij 
që na thirri (sepse duhet të kujtojmë se mbarështimi që 
kemi marrë është vetëm një dhuratë!), mund të jetë e 
vetmja garanci e shenjtërisë për ne.

+ Angelo Massafra OFM

Presidenti i Konferences Ipeshkvore të Shqipërisë

Përshëndetja ime për të gjithë ju në këtë ditë 
kushtuar shenjtërimit të priftërinjve dëshiron të jetë një 
urim më shumë se gjithçka tjetër.

Urimet më të mira për shenjtëri, shumë të dashur 
sivëllezër: në fund të jetës sonë nuk do të mbetet tjetër 
përveç besnikërisë sonë ndaj urdhrit të Dashurisë. Të 
mos e humbasim këtë rast.

Prandaj i urojmë njëri-tjetrit një jetë shpirtërore 
marrëdhënieje je me zotin Jezus, i cili na thirri dhe të 
cilin ne e ndoqëm. jeta shpirtërore që shprehet në një jetë 
serioze sakramentale, jetuar para së gjithash 
personalisht, përpara se t'ua predikojmë atë të tjerëve; 
përmes Lectio Divina-s së përditshme për të qëndruar 

gjithnjë në gjendjen e nxënësit; përmes një jete të 
kujdesshme liturgjike dhe lutjeje e cila, siç na e kujtoi 
papa dje, "nuk është ritualizëm, por frymë që i jep 
kuptim çdo veprimi tonë".

Në fund, shpresojmë që ky vit kushtuar Shën Jozefit 
të na gjejë të vëmendshëm në përparimin në shenjtëri, 
ashtu siç është shpresuar në momentin e njoftimit të tij. 
Dhe gjithçka u bëftë me dashuri, e cila është aroma e 
domosdoshme për të gjitha veprimet tona.

Arqipeshkev Metropolit i Shkodër-Pult

LETRA APOSTOLIKE NË FORMËN E «MOTU PROPRIO»
SPIRITUS DOMINI

I PAPËS FRANÇESKU
Mbi modifikimin e kan. 230 ⸹ 1 të drejtës kanonike rreth pranimit të

 pranimit gruas në shërbesën e lektoratit dhe të akolitatit!

Shpirti i Zotit Jezus, burimi i pashtershëm i jetës dhe 
misionit të Kishës, shpërndan gjymtyrëve të popullit të Hyjit 
dhurata që i lejon  gjithsecilit, në mënyrë të ndryshme, në 
ndërtimin e Kishës dhe në shpalljen e Ungjillit. Këto 
dhurata, të quajtura shërbesa, kur janë të pranuara dhe të 
themeluara nga Kisha, janë vendosur në shërbim të 
bashkësisë, dhe të misionit të saj në mënyrë të qëndrueshme.

Në disa raste ky kontribut i tillë ministerial, e ka 
zanafillën e saj në një sakrament specifik, në Urdhrin e 
Shenjtë. Përgjegjësi të tjera, përgjatë historisë, kanë qënë 
themeluar në Kishë dhe besuar përmes një riti liturgjik dhe 
jo sakramentor, disa besimtarëve, në një forme e veçantë të 
ushtrimit të priftërisë pagëzimore, në ndihmesën e shërbesës 
specifike të ipeshkvit, meshtarëve dhe diakonëve.

Duke ndjekur traditën e nderuar, mbi dhënien e 
“shërbesave laikale” që Shën Pali VI rregullaur në Motu 
Proprio Ministeria quaedam (17 gusht 1972), i paraprinte 
mënyrës së përgatitjes së dhënies së Urdhrit të Shenjtë, duke 
qënë se u jepej ministrave të tillë, dhe besimtarëve të 
përshtatshëm meshkuj.

Disa Asamble të Sinodëve të Ipeshkvijve, kanë theksuar 
nevojën të thellohet doktrinisht qeshtja, në mënyrë që t`i 
përgjigjet natyra e këtyre karizmave ndaj kërkesave të 
kohëve, i duke ofruar një mbështetje të mundshme rolit 
ungjillëzues që i takon bashkësisë së Krishterë.

Duke i pranuar rekomandimet e tilla, i është shtuar këtyre 
viteve një zhvillim doktrinor që ka vënë në dritë se disa 
shërbesa të përcaktuara të themeluara nga Kisha kanë për 
themel gjendjen e përbashkët të pagëzimit dhe priftërinë 
mbretërore të marrë në Sakramentin e Pagëzimit; ato janë 
thellësisht të ndryshëm nga shërbesa(ministeri) i shuguruar 

që merret në Sakramentin e Urdhrit. Edhe veprimi i 
konsiliduar në Kishën latine ka pohuar, në fakt, se shërbesa 
të tilla laikale, duke qënë të bazuara mbi sakramentin e 
Pagëzimit, mund të jenë besuar të gjithë besimtarëve, që 
janë të përshtatshëm, të gjinisë mashkullore ose femërore, 
ashtu si tashme qartësishtë parashihet ne kan. 230 ⸹ 2.

Si pasojë, pasi kam dëgjuar mendimin e Dikasterëve 
përkatëse, kam vendosur të parashikoj ndryshimin e kan. 
230⸹ i të Kodit të së Drejtës Kanonike. Prandaj, bëj që kan 
230 ⸹ i të Kodit të së Drejtës Kanonike të ketë në të ardhmen 
këtë ndryshim pasues:

“Laikët që kanë moshën dhe të aftësinë, të përcaktuar nga 
Konferenca Ipeshkvore, mund të marrin, përmes një riti 
liturgjik të caktuar, shërbesën e lektorëve dhe të akolitëve; 
gjithsesi ky pranim nuk I jep të drejt atyre për një mbështetje 
ekonomike ose shpërblime nga ana e Kishës.

Unë gjithashtu urdhëroj modifikimin e dispozitave të 
tjera, duke pasur forcën e ligjit, të cilat i referohen këtij 
kanoni.

Dhënë në Romë, në Shën Pjetër, në ditën 10 janar të 
vitit 2021, Festa e Pagëzimit të Zotit, në të tetën e 

pontifikatit tim

Ajo që unë kam zgjidhur me këtë Letër Apostolike në 
formën e një proprio Motu Proprio, kërkoj që të jetë e pa 
ndryshme, pavarësisht nga kundërshtimet edhe pse mund të 
kenë një vëmendje të veçantë, dhe të jete shpallur përmes 
publikimit tek Osservatore Romano, duke hyre në fuqi në të 
njëjtën dite, dhe atëherë publikuar në komentarin zyrtar të 
Acta Apostolicae Sedis.

Dita e lutjes për shenjtërimin e meshtarëve
10/06/2021

Nënshat – të Karmeli
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DANTE ALIGHIERI:
KOMEDIA HYJNORE

Me gëzim të madh ju përshëndes të gjithëve ju që 
keni ardhur në këtë ngjarje përkujtimore të figurës së 
Poetit Dante Alighieri me rastin e shtate qindvjetorit të 
tij të vdekjes: ju përshëndes ju pjesëmarrësve dhe, me 
mirënjohje, ju përshëndes dhe falënderoj ju profesorë 
dhe relatorë; ashtu si edhe Imzot Gjergj Metën, 
Ipeshkëv i Rëshenit dhe Sekretar i Konferencës 
Ipeshkvnore, i cili së bashku me Komisionin e Kulturës 
dhe në marrëveshje me Universitetet e Tiranës dhe të 
Shkodrës, menduan dhe planifikuan këtë moment 
kulturor.

Stimuli për këtë takim na vjen nga Letra Apostolike 
CANDOR LUCIS AETERNAE (Shkëlqimi i Dritës së 
Amshueshme) i Atit të shenjtë Françeskut, që na shtyu 
edhe ne, si Kishë Katolike në Shqipëri, ta përkujtojmë 
këtë figurë madhështore të Letërsisë dhe të Gjuhës 
italiane, i cili, jo pak, ka ndikuar dhe ka kontribuar në 
formimin kulturor të shumë figurave të universit 
kulturor shqiptar; kjo jo vetëm në të kaluarën, por edhe 
në të tashmen.

Letra Apostolike Candor Lucis Æternæ përmbledh 
mendimin e Papëve të fundit mbi figurën dhe veprën e 
Dante Alighieri-t: në fakt, poeti nuk mund të ndahet nga 
poezia e tij. Dhe kështu, përmes poezisë njohim poetin.

Duke parë sidomos Komedinë Hyjnore, 
kryeveprën e tij, Pali VI vuri në dukje përmasën 
universale të shpirtit të Dantes, i aftë të kompozojë 
antinomitë e pranishme në realitetin e krijuar dhe në 
vetë njeriun; dhe në të njëjtën kohë aty ai shihte një lloj 
misioni të poetit fiorentin: atë të bindjes së njeriut për 
mundësinë e tij për të ndryshuar në mënyrë që të 
lartësohej.

Në të njëjtën linjë si paraardhësi i tij, Gjon Pali II 
theksoi vlerën e “trans-humanizimit” që përshkon 
Komedinë Hyjnore.

Si teolog dhe filozof i mirë, Benedikti XVI, deshi të 
theksonte në veprën e Dantes humbjen e mendimit 
ateist, edhe modern e bashkëkohor, i cili dëshiron të 
kundërvije zgjuarsinë njerëzor me nderimin e Hyjit.

Për të ardhur të Papa aktual Françesku i cili për 
Danten thotë se është “shumë më i mirë se shumë të 
tjerë, ka ditur të shprehë, me bukurinë e poezisë, në 
Komedinë Hyjnore, Parrizin, Purgatorin dhe Ferrin, 
thellësinë e misterit të Hyjit dhe të dashurisë”.

Dhe përfundon duke thënë: “Dante bëhet mbrojtësi 
i dinjitetit të çdo qenieje njerëzore dhe i lirisë si kusht 
themelor si për zgjedhjet e jetës, ashtu edhe për vetë 
fenë. Fati i amshueshëm i njeriut (...) varet nga 
zgjedhjet e tij, nga liria e tij: edhe gjestet e përditshme, 
në dukje të parëndësishme, kanë një peshë që shkon 
përtej kohës, pasi ato projektohen në përmasën e 
amshueshme”.

Për të gjithë ne, uroj që përkujtimi i Poetit të na 
mundësojë t'i gjejmë dhe t'i ruajmë këto elemente, që 
mund t'u bëjnë veç mirë atyre që do t'i brendësojnë ato. 
Ashtu si edhe uroj që të lexohen edhe vepra të tjera të 
Dante Alighieri-t, në veçanti De Vulgaris Eloquentia, 
një traktat drejtuar njerëzve të kulturës të kohës së tij, që 
zbulon mendimin e Poetit në lidhje me përdorimin e 
gjuhës popullore si një gjuhë e gjallë.

Arqipeshkev Metropolit i Shkodër-Pult

Dhe përsëri: “ai bëhet zëdhënësi i një ripërtëritjeje 

të thellë dhe thërret Provaninë që ta favorizojë dhe ta 
bëjë të mundur këtë ripërtëritje (...) Itinerari i Dantes, 
veçanërisht ai i ilustruar në Komedinë Hyjnore, është 
me të vërtetë rruga e dëshirës, e nevojës së thellë dhe të 
brendshme për ta ndryshuar jetën vetjake në mënyrë që 
të arrijë lumturinë dhe kështu t'ua tregojë rrugën atyre 
që e gjejnë veten, si ai, në një 'pyll të errët' dhe që kanë 
humbur 'rrugën e drejtë'”.

Punë të mbarë të gjithëve.

Dhe është e lehtë të gjesh në këto fjalë shpirtin që 
po gjallëron krejt papatin e Françeskut, me fjalët kyç të 
magjisterit të tij: shpresë, mëshirë, lirim i njeriut në 
drejtësi.

  + Angelo Massafra OFM

Është një vepër që synonte të vazhdonte, por mbeti 
e papërfunduar ... Më pëlqen të mendoj që çdo popull të 
kujdeset për përfundimin e asaj vepre, secili për gjuhën 
e vet; e njëjta gjë vlen edhe për Shqipërinë tonë, ku 
debati kulturor mbi përdorimi i shqipes ende nuk ka 
përfunduar.

Presidenti i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë

Papa thotë se “duke e rilexuar jetën e Dantes në 
dritën e fesë, zbulohet edhe thirrja dhe misioni besuar 
atij, për këtë arsye, në mënyrë paradoksale, nga një 
njeri në dukje i dështuar dhe i zhgënjyer, mëkatar dhe i 
dëshpëruar, shndërrohet në profet të shpresës”.
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DITËT E KUSHTUAR PERSEKUTIMIT KOMUNIST

Në datat 20, 21 dhe 22 maj, 2021.

Luigj Mila

Komisioni Drejtësi dhe Paqe : 
Ditët e Qëndresës 

Dita e parë 20 maj 2021 – Shkodër- hapja e ditëve 
të qëndresës 

Aktiviteti i parë i kësaj dite u realizua në Reps, ku 
u zbulua një pllakë përkujtimore me titull “Rruga e 

Mundimeve”, kushtuar vuajtjeve dhe sakrificave të 
familjarëve të të burgosurve politik të Spaçit, e cila 
është një bashkëpunim i Bashkisë Mirditë, Shoqatës 
të ish të Burgosurve Politik dhe Shoqata Muzeumi i 
Burgut të Spaçit. Fjala e rastit u mbajt nga: z. Ndrec 
Deda, Kryetar i Bashkisë Mirditë, Z. Nebil Çika, 
Shoqata e ish të Burgosurve Politik, Z. Zenel Dragu - 
Shoqata e ish të Burgosurve Politik, dega Shkodër. 
Luigj Mila, Shoqata Muzeumi i Burgut të Spaçit. Më 
pas të pranishmit u ngjitën në ish Burgun e Spaçit ku u 
ndoq ky program: Ngritja e flamurit kombëtar nga një 
ish pjesëmarrës në revoltë, Z. Xhavit Lohja. U 
mbajtën fjalimet e rastit nga Nebil Çika, Shoqata e ish 
të Burgosurve Politik, Luigj Mila, Komisioni Drejtësi 
dhe Paqe dhe Shoqata Muzeumi i Burgut të Spacit, Z. 
Mirian Bllaci, Shoqata Trashëgimia Kulturore pa 
Kufij etj. 

Përkujtimi i dy vjetorit të ngritjes së Monumentit 
të Persekutimit dhe Qëndresës. Ekzekutimi i Himnit 
kombëtar, vendosje kurorash, interpretim – poezi 
burgjesh,  fjalët përshëndetëse, Zj. Voltana Ademi 
Imzot Angelo Massafra, Z. Nebil Çika, Z. Zenel 
Dragu, “Rrno për me tregue” – Niki Mjeda, këngë e 
përgatitur nga Komisioni Drejtësi dhe Paqe,  Z. Luigj 
Mila – fjala mbyllëse.

Dita e tretë 22 maj 2021 – Pukë, Qafë-Bari- 37 
vjetori i revoltës 

Në vitin 2019 përball Bashkisë Shkodër u përurua 
Monumenti kushtuar persekutimit komunist të këtij 
qyteti, gjatë regjimit komunist. Edhe këtë vit, 
aktivitetet filluan po aty, me programin në vijim: 

Dita e tretë e Ditëve të Qëndresës u organizua në 
ish Burgun e Qafë-Barit. Pjesëmarrja ishte e vogël për 
vetë distancën e largët dhe kushtet jo të mira të rrugës. 
Me mbërritjen në vend, të pranishmit vizituan ish 
burgun. Më pas pati takime, biseda dhe foto me ish 
pjesëmarrësit në revoltën e Qafë-Barit si dhe ish 
grevistët e urisë. Në kthim të pranishmit bënë një 
vizitë tek varrezat e Burgut ku u mbajtën disa minuta 
heshtje, ndezën qirinj dhe bënë lutje për shpirtrat e 
viktimave të Qafë-Barit. Nga aty u përcollën disa 
mesazhe të cilat më pas u regjistruan dhe iu dërguan 
mediave të cilat e kanë pasqyruar përgjithësisht në 
mënyrë korrekte aktivitetin tre ditorë.

 Dita e dytë maj 2021 – Mirditë, Reps, Spaç - 48 
–vjetori i revoltës së Spaçit 

Që nga viti 2019, Komisioni 
D r e j t ë s i  d h e  P a q e ,  n ë 
b a s h k ë p u n i m  e d h e  m e 
përfaqësuesit e ish të burgosurve 
politikë si dhe me Bashkitë 
respektive, Shkodër, Mirditë dhe 
Fushë-Arrëz, ka ndërmarrë një 
iniciativë të veçantë të titulluar 
“Ditët e Qëndresës ”. Në datat 20, 
21 dhe 22 maj, në këto tri Bashki, 
o r g a n i z o h e n  a k t i v i t e t e  t ë 
ndryshme të cilat kanë për qëllim 
informimin e  publ ikut  mbi 
persekutimin komunist, nderimin 
e viktimave dhe edukimin e 
brezave me të vërtetën, respektin 
dhe faljen. Aktiviteti filloi në 
Shkodër me datë 20 maj 2021. 
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DUHET TI NJOHIM DHE TI VLERËSOJMË VUAJTJET, SAKRIFICAT!

Përvjetori i Dytë të vendosjes të Monumenti të persekutuarve 
në sheshin përball Bashkisë

Shkodër, 21/05/2021

E nderuara kryetare e Bashkisë Shkodër zj. 
Voltana Ademi, 

Dy vite më parë kur ju përuruat këtë vepër 
madhështore e cila qëndron hijerëndë në qendrën të 
Shkodrës, nuk pata mundësi të jem i pranishëm për 
arsye se ndodhesha jashtë vendi për arsye pune. 
Megjithatë unë kam patur rastin të ndjekë gjithë 
procesin dhe etapat që ka kaluar ky monument, për 
tu finalizuar më në fund në ngritjen e tij. Kjo për 
arsye se ka qenë pikërisht Komisioni Drejtësi dhe 
Paqi, president i të cili unë jam, ai qe e mori 
iniciativën e pare për ngritjen e tij dhe më pas u 
mbështet edhe nga bashkia Shkodër dhe sigurisht 
nga donatorët tanë Renovabis, Maximilian Kolbe si 
dhe Konferenca Ipeshkvnore Amerikane. 

Fjalimi i Imzot Angelo Massafra OFM

I nderuar z. Nebil Çika, kryetar i shoqatës të të 
përndjekurve politik. I nderuar z. Zenel Drangu, të 
nderuar pjesëmarrës.  

Që  d i t ën  ku r  kam 
ardhur në Shqipëri, gati para 
30 vitesh, gjëja që më ka 
bërë më shumë përshtypje 
pas ruajtjes së besimit, ka 
qenë persekutimi komunist. 
P e r s e k u t i m  i  e g ë r ,  i 
v a z h d u e s h ë m  d h e  i 
pamerituar dhe sigurisht në 
krye të gjitha krahinave 
qëndron Shkodra. 

Ne të gjithë duhet ti 
njohim dhe ti vlerësojmë 
v u a j t j e t ,  s a k r i f i c a t , 
vetëmohimin e prindërve 
t anë  t ë  c i l ën  p ranuan 
t o r t u r u a t ,  b u r g o s j e t , 
pushkatimet, internimet por 
nuk pranuan diktaturën dhe 
nuk u pajtuan me të. Kjo na 
bën ne të gjithëve krenarë 
dhe na frymëzon për vepra 
të mira në shërbim të qytetit 
dhe kombit tonë. Kjo vepër 
ka vlera të padiskutueshme 
historike por ka edhe vlera 
estetike dhe artistike dhe për 

këtë sigurisht meritë të veçantë ka autori i veprës z. 
Hashim Kruja të cili  e përgëzoj pasi na ka dhuruar 
një vepër kaq të bukur dhe domethënëse e cila me 
siguri do i rezistojë kohës dhe do i shërbejë 
informimit dhe edukimit të brezave të ardhshëm. 

Po ashtu dua falënderoj Bashkinë Shkodër dhe 
përsona l i sh t  zon jën  Vol tana  Ademi  për 
bashkëpunimin dhe kontributin për daljen në dritë 
të kësaj vepre.  

Falëndero j  i sh  të  burgosur i t  dhe  të 
persekutuarit politikë të cilët jo vetëm ia besuan 
ngritjen e këtij monumenti Komisionit tonë 
Drejtësi dhe Paqe por edhe bashkëpunuan ngushtë 
për ndërtimin e tij. 

Në fund falenderoj donatorët tanë të nderuar 
Renovabis, Maximilian Kolbe si dhe Konferencën 
Ipeshkvnore Amerikane pa kontributin e të cilëve 
dalja në dritë e kësaj vepre do kishte qenë shumë e 
vështirë. 

Edhe një herë Faleminderit!
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NDUE DEDAJ
Rrëshen

NjË “PORTRET” I PANJOHUR
FULVIO CORDIGNANO 1887- 1952

Teksa radhis në kompjutër këtë 
portret të “paautorizuar” të Kolë 
Shtjefnit, kushtuar Pader Fulvio 
Kordinjanos, në raftin tim të librave 
“ma bën me sy” libri i këtij të fundit 
“Shqipëria”, ku dijetari i shquar 
italian e ngriti në qiell vendin e 
shqipeve, por pati dhe një çast rënieje 
morale, që e bëri të përçmonte tokën 
dhe njerëzit që iu kishte kushtuar 
jetën me predikime e studime, “si ajo 
lopa që e mbush kusinë plot me 
qumësht dhe pastaj e shtyn me këmbë 
dhe e derdh”, do të thoshte Kola, 
bashkëpunëtori i tij i hershëm. 

Ishte ai qendrim skandaloz i 
albanologut italian që e pati shtyrë 
Dom Nikollë Mazrekun (1912 - 
1996) ,  a l ias  Nik Barcol la ,  të 
shpërthente kundra tij përmes një 
polemike të fortë, në broshurën 
“Skandali Cordignano”, më 1941. 
Mazreku atdhetar gjen mbështetje në 
një tjetër polemikë të profesorëve të 
mirënjohur të gjimnazit të Shkodrës. 
Ngjarja pati shumë jehonë për kohën 
dhe Dom Nikollë Mazreku, nga 
famullia katolike e Tiranës ku 
shërbente, transferohet për dënim në 
famullinë e largët të Kryeziut në 
Pukë, në vitin 1942. Vite më parë, pak 
kohë pasi ai ishte shuar, kemi 
“vizituar” dorëshkrimet e tij të 
shumta, asokohe vetëm dy prej tyre të 
botuara (me ndihmën e At Zef 
Pllumit), ruajtur me kujdes nga e 
motra e tij, Maria, në shtëpinë e saj në 
Shkodër.

“Fulvio Kordinjano ka kenë një misionar 
shëtitës, Jezuit, trupvogël e i dobët fizikisht, 
jetonte vetëm me tamël, rrallë herë ushqehej me 
ndoi zarzavate, mbante vazhdimisht, si ditën 

Por të kthehemi të dishpulli i tij, 
Kolë Shtjefni. Në një intervistë të 
gjatë me të për Mirditën, para njëzet e 
ca viteve, e patem pyetur gjurmuesin 
e vjetër shkodran: “Po për pader 
Fulvio Kordinjanon, çfarë mund të na 
thuash?” dhe përgjigjen e tij po e sjellim në 
formën e një portreti, që besoj se do t'i kishte 
pëlqyer dhe vetë protagonistit, Fulvio, nëse ai do 
të rronte: 
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Kolë Shtjefni ka rrëfyer, dhe në raste të tjera, 
për njeriun që e tërhoqi si me magji në fushën e 

gjurmimeve gjuhësore etj. Studiuesi Simon Pepa, 
në librin e tij “Gjurmë kulturore”, Shkodër 2000, 
ka shkuar: Kordinjano për gati tridhjetë vjet 
gjurmoi dhe në zonat më të thella të Veriut, duke 
mbledhur me mijëra fjalë e shprehje nga goja e 
popullit. Ai hyri dhe në kasollet më të varfëra, 
fjeti me krye në cung, ndenji sa herë pa ngrënë, 
por lapsin e bllokun nuk i hoq kurrë nga dora. 
Kolë Shtjefni, mbledhës i pasionuar i thesarit 
popullor, mik i këtij dijtari, kujton: “Po udhëtoja 
në një fshat të Mirditës, qe verë, pika e zhegut. 
Nuk ndihej frymë e gjallë. Papritmas diku poshtë 
në lumë, në një vend si hurdhë, dëgjoj zëra. Ishin 
një grumbull fëmijësh që po laheshin. Pranë tyre, 
mbi shkëmb, dalloj një si shuk (grumbull) të zi, që 
më tërhoqi vëmendjen. U bëra kurioz. Nisa të 
ulesha. Sa u afrova dalloj At Kordinjanon, që, i 
mbledhur ashtu galuc, me veladon të zi, më 
fletore në dorë, po regjistronte shprehje e fjalë 
nga ai grumbull i vogël fëmijësh”. 

Post scriptum: Kordonjano ishte njëri nga 
gjurmuesit e pashembullt në etnosin dhe terrenin 
shqiptar, përpos se në arkiva dhe biblioteka të 
vendit dhe të Europës. Kjo specie dijetarësh 
eksplorues drejtpërdrejt në popull të trashëgimisë 
shqiptare është rralluar fort, siç janë rralluar dhe 
vetë bartësit autentikë popullorë të këngëve, 
melodive, valleve, prurjve të vjetra të dialekteve 
të shqipes etj. Por është zbehur dhe kujtesa ndaj 
tyre. Tashmë njihen vetëm në rrethe të ngushta 
shkencore e kulturore. Nuk dimë të ketë ndokund, 
në Shkodër, Tiranë etj. shenja të kujtesës ndaj 
personalitetesh të tilla, të përfolur gjatë për 
mëkatin e përzierjes, në rrethana lufte, me 
pushtetet nën pushtim (1939-1944): emra 
rrugësh, shkollash, qendrash shkencore, 
universitare, si Ernest Koliqi, Anton Harapi, 
Fulvio Kordinjano, por dhe sivëllezërish të 
persekutuar nga diktatura, si Bernardin Palaj, 
Donat Kurti etj. “Gjeologë” të trashëgimisë sonë, 
si të sipërthënët, po dhe Zef Valentini, Edith 
Durham, Franc Nopça, Margaret Hasluck, Fabian 
Barkata, Maksimilan Lambertz etj. tashmë kanë 
vetëm një “biografi”, atë të shkrimeve dhe 
studimeve shqiptare të pazëvendësueshme.

Populli i malësive e thërriste me emnin: 
“Pader Milani”, ngaqë ai ishte nga Milano. 

edhe natën, syze (gjyslikë) të errët, fliste pak e më 
zë të ulët, i pëlqente vetmia. Kishte shumë qejf 
me shëtitë nëpër pyje i vetmuem e me ndigjue 
kangën e zogjëve, dhe me i pa çerdhet e tyne. Nuk 
mërzitej me ndejë me orë të tana tue ndigjue 
bylbylat tue këndue, s'kishte dert edhe pse rrinte 
pa ngranë, veç me u kënaqë me kangën e tyne, e 
gazmohej aq shumë sa qeshte vetmevete, si me 
kenë fëmijë, apo “psikopat”. 

Aty kut sot është spitali numër 1 në Tiranë 
kanë pas zatetë me çadra gabelët. Edhe ndër këta 
ka shkue e ndejë, për me vrejtë nga afër mëndyrën 
e jetesës s'tyne. Ai komunikonte shumë mirë me 
popull, se e dinte shqipen aq mirë sa mos me 
mujtë me u dallue se ishte italian a kombësi tjetër. 

Ndërsa Kordinjano, ia kthen kështu 
“borxhin” Kolë Shtjefnit: “Më dha ndihmë të 
madhe për shumë pjesë të Fjalorit, që, ndonëse i 
ri, njihte shumë mirë shkodranishten e dialektin e 
Mirditës”. 

Ai, ma të shumtën e ditës apo natës, pëlqente 
me e kalue nëpër fshatarë të thjeshtë, të vorfën, 
kurse nëpër famullitarë (priftën) ku kishte mâ 
komoditet rrallë shkonte, se nuk i pëlqenin 
miraditë e luksi. Ai kënaqej pranë zjarrit në 
kasollen me dushk e mbulue nga tymi, ndejë në 
një shtroje firit apo post lëkure (deleje apo dhie), 
në dritën e zjarrit, pishës a bishtukut e me një 
ushqim të vorfën që ata kishin. Në ato kushte, ai 
mbante në dorë një bllok shënimesh dhe 
stilografin, duke shënuar ato që i interesonin atij. 
I hajthëm, i veshun me një veladon të zi, të 
vjetruem e me gjyslike të zeza, në atë pak dritë e 
në mjegullën e tymit, ai mezi dallohej se ishte 
njeri. 

Ishte shumë i afrueshëm e i dashtun me 
gjithëkënd, i diçëm e i përpiktë në detyrën e tij si 
meshtar. Ai s'pushonte kurrë, por natë - ditë 
studionte e kërkonte, si kur ishte pushim në 
Kuvend, ashtu dhe kur dilte në terren. S'kishe ku 
me hy e me ndej n'odën e tij, se dhe krejt 
dyshemenë e kishte të mbushun me grumbuj 
librash, se nuk i mjaftonte rafti. Ka shkrue e ka 
lanë shumë studime të vlefshme, të cilat s'ka 
nevojë me i citue, se jam i sigurtë se do t'i njihni 
shumë mirë... Në fund, mas tanë atyne fjalëve të 
mira që pat thanë për shqiptarët, bani një gabim 
në prejardhjen e tyne, i cili e revoltoi shumë Dom 
Ndre Zadejën, priftin e Sheldisë në Shkodër, i cili 
reagoi ashpër kundër Pader Kordinianos, me 
shumë të drejtë. Kjo asht si puna e lopës që qet 
dhjetë kile tamël, e mandej i bie shtjelm tue e 
derdhë krejt...” 



DY BOTIME QË BEGATOJNË 
HISTORIOGRAFINË SHQIPTARE

Fjalën përshëndetëse e mbajti famullitari i 
Shkodrës, dom Vlash Palaj, moderues 
Gjovalin Çuni.  Për librin studimore 
“Shqipëria dhe Fuqitë e Mëdha 1878-1918” 
foli drejtori i Muzeut të Kujtesës, Pjetër 
Mirdita, i cili u shpreh se libri, përfshin një 
per iudhë 40 vjeçare  të  his tor isë  së 
Shqiptarëve, kur Fuqitë e Mëdha filluan të 
luanin një nga aktet më te rëndësishme të 
dramës Ballkanike atë të problemit shqiptar 
dhe fqinjëve, Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë 
të cilët morën një pjesë të konsiderueshme të 
trevave shqiptare. Ky studim theksoj Mirdita, 
i shërben sot politikës por edhe çdokujt që 
kërkon të njohë ndikimin e Fuqive të Mëdha 
në ketë rajon si dhe mënyrën se si u copëtuan 
trojet Shqiptare. 
Në librin “Pellazgët- Origjina e Shqiptarëve” 
u theksuan disa pika nga autorja:

-Sipas burimeve antike, pellazget dhe ilirët 
ishin i njëjti popull, pasi kemi të njëjtat fise që 
quhen me të dy emrat dhe në burimet 
historike dhe mitike dalin të dy, rreth 3800 
vjet më parë nga e njëjta familje.
-Fiset pellazge dhe ilire duke u bazuar nga të 
dhënat që japin autorët antik nga kur rrjedhin 
edhe shqiptarët sot, kanë pasur një shtrirje te 
jashtëzakonshme.

Më dt. 12. Qershor 2021, në Bibliotekën e 
famullisë së Shkodrës “Zoja e Shkodrës”  
studiuesja  e njohur  Elena Kocaqi, ka 
promovuar dy librat më të rinj:  “Shqipëria 
dhe Fuqitë e Mëdha 1878-1918” dhe 
“Pellazgët- Origjina e Shqiptarëve”. Në këtë 
promovim morën pjesë dashamirës të 
kulturës,  por edhe njohës të mirë të historisë 
së popullit tonë.

-Shqiptarët janë pasardhës të pellazgëve në 
Epir, apo Shqipëri të Jugut, pasi fiset epirote 
janë quajtur gjithmonë si pellazge. Pellazgët 
sipas autorëve antik quheshin Toskë, Tusk, 
Thiosk, për shkak të ritit të tyre fetar dhe për 
shkak të lidhjes me tempullin fetar më të 
vjetër atë të Dodonës, që në antikitet thuhej se 
kishte bazë malin e Tomorit.
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