
Intervistë me arkeologen, shkrimtaren, 
poeten, zonjën  Edi Shukriu 

E  P Ë R M U A J S H M E  F E T A R E  -  K U L T U R O R E  E  K I S H Ë S  K A T O L I K E
s f r

Ushqyes i urrej-
tjes – predikues i 
Dashurisë 
FAQE 14

Shkruan:
Don Marjan UKAJ

Sot më shumë se kurrë 
është e nevojshme t’i 
afrohemi të vërtetës 
historike

FAQE 12-13

Takimi me familjet e 
meshtarëve, rregulltarëve 
dhe rregulltareve në  
Zllakuqan

Si mundet varri i 
zbrazët të jetë  
argument i ri-
ngjalljes së Krishtit?

Kryeapostulli 
Shën Pjetri

Don Lush GJERGJI

“Rerum novarum”
“çështjet sociale”

Laborem exerciens”

vlerën e punës nuk e 
cilëson para së gjitha lloji i punës”

nëpërmjet punës 
njeriu bëhet më tepër njeri

si mjet i 

mbi të gjitha si mjet, mundësi shëlbimi.

Centesimus annus”

padrejtësitë në ndarjen e të mirave dhe 
pasurive natyrore mes vendeve të industrializuara dhe të varfra. - Shfrytëzimet 
e ndryshme të fuqisë punëtore dhe të punës, njeriut, me qëllime të përfitimeve 
dhe pasurimit.- Tregu i lirë i punës, si dhe mbrojtja e punëtorëve, lirive 
njerëzore, familjare, kombëtare, fetare, kulturore dhe shoqërore. - Shqyrtimin 
e kapitalizmit dhe komunizmit, si dy botëkuptime, të cilat shpesh e shkelin 
njeriun, punëtorin, duke e bërë atë mjet apo vegël pune, fitimi, në kapitalizëm, 
apo shërbëtor ideologjie, duke ia mohuar të drejtat dhe liritë themelore njerëzore, 
në komunizëm. - Dallimi i mirëfilltë mes mjetit dhe qëllimit, sepse puna është 
dhe mbetet vetëm mjet jete, e assesi qëllim, dhe në qendër duhet të jetë gjithnjë 
njeriu, familja, shoqëria, për një të tashme dhe të ardhme sa më të mirë.

zëri 
i ndërgjegjes njerëzore”,
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(Don Anton Ukaj)
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“Bashkësia jonë”
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16 Prilli – Dita e dyerve të hapura
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(Vilson Culaj)

Inagurohet shtatorja e Nënës Tëreze në oborrin e kishës, donacion nga Gjon Prek Lleshi



 

 



 

 

(Përgatiti: Don Pal Tunaj) 
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Papa pret Sekretarin e Përgjithshëm të Lidhjes Arabe



Hyrje

»epískopos

“bari dhe 
rojës i shpirtrave tuaj”. 

episkopé

Shën Pjetri 

Pétros

Kefa

Simon

Simon
Pjt 

Barjona
Mt 

Lk 

Mt Mk 
Lk 

Lk 

Lk 

Lk 

Mt 

Lk 

Lk 

“O Zot, largohu 
prej meje sepse unë jam mëkatar” Lk 

»Mos u friko! 
Prej tani do të zësh njerëz« Lk 

Mk 

»Por ju, çka 
mendoni kush jam unë?« Mk 

»Ti je Krishti, ti je Mesia 
ebd

Mt 

Mk 

»largohu prej 
meje he djall! Sepse nuk e ke në 
mendje atë çka dëshiron Hyji, por çka 
dëshirojnë njerëzit« Mk 

Zanafilla 
Zanafilla »Nëse ndokush do 
të vijë pas meje, le t’i bjerë mohit 
vetvetes, ta marrë kryqin e vet e të 
më ndjekë. Sepse, ai që do ta shpëtojë 
jetën e vet, do ta bjerrë, përkundrazi, 
ai që do ta bjerrë jetën e vet për mua 
e për Ungjill, do ta shpëtojë« Mk 

Mk 

(Të dashur lexues të “Dritës”, në 
këtë rubrikë do të kemi mundësi-
në për të përcjellë jetën dhe veprën 
e 12 apostujve. Këto shkrime janë 
të nxjerra nga faqja e internetit 
www.misioni.ch, të përgatitur nga 
don Marjan Marku)

Shenjtërit apostuj



Përgatiti:
Don Agim QERKINI

Maji – Muaji i Zojës Bekuar

Nderimi ndaj Zojës së 
Bekuar

Të gjithë 
këta ishin të përqendruar prore së 
bashku në uratë me disa gra, me 
Marinë, Nënën e Jezusit, dhe me 
vëllezërit e tij”

“Të falem, o Nëna e Zotit! 
Besimtarët e drejtë i kushtojnë 
kisha emrit tënd në qytete, fshatra 
e ujdhesa

Theotokos Hyjlindëse

Maria, plotë mirësi, është gëzimi i Zotit, ajo e madhëruar mbi të gjithë engjëjt dhe Shenjtërit, jetoi një jetë krejt të rëndomtë.  

Maria është një krijesë si ne, me një zemër si e jona, e krijuar për gëzim dhe buzëqeshje aq sa edhe për vuajtje dhe lot. Para 

se Engjëlli Gabriel t’ia dëftojë planet e Zotit, Virgjëra nuk e dinte se ishte e përzgjedhura prej të Amshueshmit për të qenë 

Nëna e Mesisë. Për këtë ajo mund të pohojë se Ai i cili është i plotfuqishëm bëri për të punë të mëdha.

“Me plotë të drejtë papët e shumtë e quajnë 
Marinë si bashkëshëlbuese të Krishtit për shël-

bimin e njerëzimit. Ajo iu bashkua Birit të vet në vuajtje 
plotësisht për të mirën e gjithë njerëzve. Ajo hoqi dorë 
nga e drejta e një nëne mbi të Birin e saj dhe e sakrifikoi 
atë për të plotësuar drejtësinë e Zotit. Pra, ajo bashkë me 
Krishtin e shëlboi njerëzimin. Kjo na jep neve një kuptim 
më të thellë të atij momenti të Mundimeve të Zotit për të 
cilin kurrë nuk duhet pushuar së medituari, se: Stabat au-
tum iuxta crucem Jesu mater eius -Pranë Kryqit të Jezusit 
ishte edhe nëna e tij.

”



S. 
Maria trans Tiberim

odegitria

Të kremtet dhe festat e 
Zojës gjatë vitit

 

Nderimi i Shenjtërve

 Rifrigerium,

 Dies natalis

Martyres

Në çka qëndron nderimi 
ndaj shenjtërve?

refrige-
rium

confessores

Nomen, locus, dies 

“Gjaku i martirëve, fara e të 
krishterëve



SHKRUAN:

m. Teuta AUGUSTINI

E diela e Bariut të Mirë - dita e lutjes  për   thirrjet  meshtarake dhe të jetës së kushtuar





Drita: Zonja Shukriu, ju 
jeni arkeologia e parë në 
Kosovë. A mund të na thoni 
diçka rreth lidhshmërisë 
suaj me Atë Shtjefën 
Gjeçovin? 

Lkeni i Hasit

Rilindjes 

Drita: Çka do të thotë të jesh 
në Kosovë nënë, arkeologe, 
shkencëtare, poete, politi-
kane?

 

Drita: Çka na flet akoma 
nëntoka kosovare, çka 
mbetet akoma për t‘u 
gjurmuar dhe që është në 
interesin e shoqërisë dhe të 
kulturës sonë kombëtare-
shqiptare. 

Drita: Ulpiana dhe bazilikat 
antike në trevat ilire-dar-
dane, mos janë lënë anash 
dhe në këtë mënyrë po lihen 
dhe po dëmtohen gjurmët 
kristiane? 

Livadhet e 
kishës, Lisi i kishës, Varret e kishës 

Intervistë me arkeologen, shkrimtaren, poeten, zonjën  Edi Shukriu



serbe

Sveta 
Petka

duken në mesjetë si popull i vjetër 
i krishterë me kulturë më të lartë 
urbane, e cila është shumë më e afërt 
grekëve dhe romanëve dalmatin se 
sa serbëve të posa pagëzuar

Drita: Cilat pasuri të 
trashëgimisë sonë kultur-
ore, fetare dhe kombëtare 
akoma nuk janë kthyer 
prej Beogradit dhe cila 
është situata e gjithë këtij 
thesari? 

Arheolosko Blago Ko-
so va i Metohije

Drita: Ju jeni shqiptare, 
babën shqiptar të besimit 
mysliman, nënën shqiptare 
të besimit katolik, njihni 
gjuhën turke, keni studiuar 
në Beograd. Zonja Shukriu 
si ndjehet, kush ndjehet, 
cila është ajo sot? 

Drita: Është diskutuar 
mjaft në vitet e fundit për 
identitetin tonë shqiptar 
dhe për përcaktimin e tij 
euro-perëndimor.  Cili është 
mendimi juaj?

Gratë e shqu-
ara shqiptare

Drita: Disa kanë vënë në dy-
shim origjinën e heroit tonë 
kombëtar Gjergj Kastriotit. 
A mund të na thoni opinion-
in tuaj, nga ana historike, në 
lidhje me këtë? 

Drita: Okupimi turk dhe 
ai serbo-sllav kanë qenë 
tragjike për historinë e kul-
turës dhe të trashëgimisë së 
popullit shqiptar. A mund të 
na thoni, cilat janë fushat, 
të cilat e kanë lënduar më 
së forti këtë trashëgimi?  

Drita:  Duke ju falënderuar 
përzemërsisht për kohën, 
ju kërkoj që ta drejtoni 
porosinë tuaj për lexuesit e 
revistës sonë “DRITA”.

(Intervistoi: don Jeton Thaqi)

“Të orientuar kah perëndimi që herët edhe me 
stërgjyshërit tanë të krishterë, ne e kemi në 

vete gërshetimin e kulturës që ajo bart, si dhe fenë dhe 
kulturën që u përhap me pushtimet osmane.  Për besimin 
e krishterë të të parëve ka shumë fakte, por këtë më së 
miri e dëshmon p.sh. festimi i Shën Gjergjit, të cilin popul-
lata myslimane shqiptare me gëzim e pret, apo vajtja në 
Letnicë.

”



SHKRUAN:
 Don Marjan UKAJ,Toronto



                                                                                                                

- vazhdon- 

SHKRUAN:
Ndue UKAJ

“Motra Otilia, nëna e të sëmurë-
ve dhe e të varfërve në Kosovë”,

Mot-
ra Otilia, nëna e të sëmurëve dhe 
e të varfërve në Kosovë”,

(Përkitazi me librin “Motra Otilia, nëna e të sëmurëve dhe e të varfërve në Kosovë”,e 

autores M. Slavica Buljan, përkthyer në shqip nga Don Marjan Demaj)



SHKRUAN:
Don Lush GJERGJI

“Ngrihu, ngrihu, o Deborë,
ngrihu, ngrihu e thuaja këngës”  
/Gjq 5, 12

“bletë

“Tek ajo shkonin izraelitët për 
çështje pleqërie” /Gjq 4, 5/.

“Debora i tha Barakut:
“Ngrihu, erdhi dita kur Zoti po 

ta lëshon në dorë Sisarën! Qe, vetë 
Zoti po të prin!” 

Shpirti 
im e madhëron Zotin

 

“Shën Jaku: dëgjoni, vëllezër të mi të 
dashur! A nuk i zgjodhi Hyji ata që për 

sy të botës janë skamnorë për t’i bërë të pasur 
me fe dhe trashëgimtarë të Mbretërisë që ua 
ka premtuar atyre që e duan? E ju e përbuzni 
skamnorin?

”



A – Afërsia

B – Besimi

C – Caqet (qëllimet)

Ç - Çiltëria

D – Dashuria (ndaj vet-
vetes)

D – Dhurata 

E – Entuziazmi 

Ë – Ëndjet (të qeshurit)

 

F – Fëmijët 

F – Falja 

G – grindja 

Gj – gjallëria (pasioni)

H - hapësirë veprimi 

I – Imazhi (pamja e jasht-
me)

vijon

PËRGATITI:

P. Shtjefën Dodes SJ

 

Të jetosh i/e lumtur një jetë të gjatë me një njeri që e do, është gjë e arritshme! Duhet pranuar se këtu duhet pak veprim dhe angazhim. Dashuria në raste 

shumë të rralla mund të funksionojë vetvetiu – të paktën jo gjithmonë. Edhe pse kjo nuk tingëllon jo edhe aq romantike, ia vlen të investosh pak angazhim në 

partneritetin tuaj. Me këtë “ABC-ja bashkëshortore - martesore” mund të fitoni në këtë drejtim shumë nxitje. 

A - afërsia; B - besimi; C - caqet (qëllimet); Ç – çiltërsia; D – dashuria (ndaj vetvetes); Dh - dhuratat; E - entuziazmi; Ë – ëndjet (të qeshurit); F - fëmijët; G – grindja; 
F - falja; Gj - gjallëria (pasioni); H - hapësirë veprimi; I - imazhi (pamja e jashtme);



PËRGATITI :
Don Albert DEMAJ

Tek ringjallja e Krishtit shpesh 
dëgjojmë se si disa gra dhe nxënësit 
e gjetën varrin e zbrazët dhe petkat 
veçmas të palosura. Nganjëherë më 
duket se meshtarët varrin e zbrazët 
e shpjegojnë si argument të ngjalljes 
së Krishtit, që personalisht më duket 
i mangët apo tepër i vogël. Mendoj 
që argumentet duhet kërkuar diku 
tjetër, sepse varrin ka mundur ta 
zbrazë çdo kush tjetër? Si mendoni 
ju? 

Varri i zbrazët

Varri i gabuar? 

Vjedhja e kufomës

 

Pritni! Ne e kemi zhvendosur 
kufomën. Krishti nuk është ngritur 
nga varri

Të dhënat për ringjalljen

Historia e Romës

Jeta e shndërruar e  
apostujve



revistadrita@yahoo.com



Adm. Ap. e Prizrenit 
Numri i llogarisë:
EUR: 1501 090000 1990 20
USD: 1501 090000 3765 30
CHF: 1501 090000 3764 33

Valuta Banka Shteti SWIFT/BIC

EUR Raiffeisen Zentralbank 
Oesterreich AG

Vienna, Austria RZBAATWW

USD American Express Bank, LTD New York, US AEIBUS33

CHF UBS AG Zurich, CH UBSWCHZH80A

Raiffeisen BANK 
Kosovo J.S.C.

Prishtina, Kosovo
SWIFT code: RBKORS22

Jam mik i Kishës Katolike 
dhe dua ta ndihmoj 
ndërtimin e Katedrales 
“Nëna Terezë” në Prishtinë!

Gjithë juve miq dhe bamirës 
të dashur, ju mundësojmë ta 
jepni kontributin përmes  
xhirollogarive bankare.

Faleminderit!

Tash mund të jeni abonues të revistës kulturore të Kishës 
Katolike në Kosovë “Drita”. Për vetëm 12 euro në vit (ose 
1 euro për secilin numër), ne do t’ju dërgojmë me postë 
“Dritën” (vetëm brenda territorit të Kosovës).
Plotësoni formularin e mëposhtëm, dhe na e dërgoni 
bashkë me vërtetimin e pagesës në adresën tonë: Rr. 
Gjon Pali II 1, 20000 Prizren.

Emri:

Mbiemri:

Adresa:

Qyteti:

Kodi postar:

Numri i telefonit:

E-mail:

Pagesa prej 12 eurosh mund të deponohet në Raiffeisen 
Bank Kosovo, në llogarinë 1502 0310 0086 0188. Ju lutemi, 
mos harroni ta futni fletëdeponimin në zarf bashkë me 
këtë formular. Ju faleminderit!

Për informata më të hollësishme, ju lutemi të na kontaktoni në 
numrin e telefonit: 029 241 933/14, me faks: 029 241 232 ose me 
email: revistadrita@hotmail.com ose revistadrita@yahoo.com.

Intervistë me nënën Zoje Thaqi  
nga Trepetica 

E  P Ë R M U A J S H M E  F E T A R E  -  K U L T U R O R E  E  K I S H Ë S  K A T O L I K E
S F R

Ese:  
Eutanazia  
e panënshkruar

FAQE 15

Shkruan:
Pal CANAJ

Një jetë me peripeci, 
por edhe me fe dhe 
shpresë në Zotin 

FAQE 12-13

Meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve, besimtarëve katolikë si dhe të 
gjithë njerëzve vullnetmirë

Të dashur vëllezër dhe motra,

Pas një periudhe të gjatë katërdhetëditore të kohës së Kreshmëve, 
në të cilën na u dha mundësia, që, përmes lutjes, agjërimit dhe bamirë-
sisë, të përgatisim jetën tonë shpirtërore për takimin me të Ringjallu-
rin, tani në festën e madhe të Pashkëve dëshiroj të bëhem jehonë e atij 
zëri të gëzimit dhe të shpresës, i cili na thotë: “Ju mos u trembni! E di se 
kërkoni Jezusin e kryqëzuar! Ai nuk është këtu! U ngjall sikurse tha! Ejani 
e shikoni vendin ku qe vënë” (Mt 28, 5-6).

Festa e Pashkëve është fitorja e jetës mbi vdekjen, është festa e nga-
dhënjimit dhe e shpresës, është premtimi i një atdheu dhe i një të ar-
dhme që tejkalon pragun e vdekjes dhe të dëshpërimit. 

Shpresa pashkëvore është kujtim i një fakti historik dhe aktual, që 
nuk është dëgjuar asnjëherë më parë: Krishti i kryqëzuar është ringja-
llur! Dëshmi e kësaj të vërtete historike është Fjala e Zotit, e cila e 
përshkruan ngjarjen e grave të përshpirtshme të Jerusalemit me engjë-
llin e Zotit që e rrokullisi gurin e dhembjes, gurin e dyshimit, gurin e 
mbylljes, gurin e vdekjes... për t’iu dëshmuar atyre risinë e shpresës dhe 
jetës që fshihej mbrapa ati guri.

“Në të zbardhur të dritës - të ditës së parë të javës, shkuan Maria 
Magdalenë dhe Maria tjetër për të parë varrin. Dhe ja, ra një tërmet 
i madh, sepse engjëlli i Zotit zbriti nga qielli, u afrua, rrokullisi gurin 
dhe u ul mbi të. Fytyra e tij ishte porsi vetëtima e petku i tij i bardhë 
porsi bora. Rojtarët, prej frikës së tij, u dridhen dhe u bënë si të ishin të 
vdekur. Atëherë engjëlli u tha grave: “Ju mos u trembni! E di se kërkoni 
Jezusin e kryqëzuar! Ai nuk është këtu! U ngjall sikurse tha! Ejani e 
shikoni vendin ku qe vënë”. (Mt 28, 1-6). 

Kjo është ngjarja që e kremtojmë dhe, në një mënyrë ose tjetër, e 
bëjmë aktuale në këtë festë të madhe të Pashkëve. Pashkët janë krem-
timi që i solli botës shpresën e jetës së re me Zotin dhe me të afërmin, 
dhe të lumturisë – pavdekësisë, si e vërteta boshte e jetës së krishterë.

“Qoftë bekuar Hyji, Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili na rilindi me 
anë të mëshirës së vet të madhe në saje të ngjalljes prej të vdekurish të Jezu 
Krishtit, për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatërrueshëm, të panjo-
llë e të pavyshkshëm që e ruajti për ju në qiell” (1 Pjt 1, 3-4).

Ky tekst i Shën Pjetrit konfirmon që themeli i shpresës së krishterë 
nuk qëndron vetëm në angazhimin apo në vullnetin e mirë të njeriut 
për të arritur një të ardhme më të mirë, por, para se gjithash, qëndron 
te fakti që Zoti ka bërë për njeriun përmes Jezu Krishtit, duke e ri-
ngjallur atë nga të vdekurit. Ringjallja e Jezu Krishtit bëhet shpresë-
dhënëse për fatin e mbarë njerëzimit, për të gjithë ata që mbështeten 
në fuqinë e mëshirshme të Zotit: të të vuajturve, të të dobëtëve, të të 
nëpërkëmburve, të të përjashtuarve, të të pafatëve, të të sëmurëve, të të 
burgosurve, të të vdekurve… u hapet perspektiva e përjetësisë. 

Ky është Lajmi i Gëzueshëm i fesë së krishterë, që, në krahasim me 
besimet tjera, nuk mbështetet aq në një koncept të ndryshëm të jetës, 
apo në një doktrinë të shpikur nga dikush. Feja e krishterë mbështetet 
në ngjarjen historikisht, të ndodhur, në personin e Jezu Krishtit që ka 
jetuar, ka vdekur dhe është ringjallur për shëlbimin e mbarë njerëzi-
mit. 

Kjo bindje, që gjithmonë e ka përcjell krishterimin, është e lidhur 
ngushtë me dimensionin historik dhe me atë biblik; që ka ndodhur me 
ngjarje dhe me fjalë, të cilat janë ngushtë të ndërlidhura mes vete. 

Liturgjia dhe porosia e festës së Pashkëve na fton, që, besimi apo 
feja në Krishtin e Ringjallur, nuk duhet të lindë vetëm nga pamja e 
varrit të zbrazur, nga rrokullisja e gurit apo nga frika dhe dridhja e roj-
tarëve. Por, që të kemi mundësi të besojmë në Ringjalljen e Tij, duhet 
të pranojmë nga i Ringjalluri dhuratën e fesë, të besojmë në mundimin 
e dashurisë së Tij, të dëgjojmë Fjalën e Tij, t’i bindemi pranisë së Tij 
në mesin tonë.

“PA DHE BESOI” 
GJURMËVE BIBLIKE NË 
TAKIM ME KRISHTIN  
E RINGJALLUR 

Shkruan:  
Don Fatmir Koliqi

FAQE 8-9

JAVA E MADHE DHE 
KREMTIMI LITURGJIK  
I SAJ

Shkruan:  
Don Agim Qerkini

FAQE 10-11

ZËRI I MISIONIT, 
ZË I ARSYES

Shkruan:  
Lekë Preçi

FAQE 6

Porosia e ipeshkvit për  
Pashkët 2009

ABONONI  “DRITËN”
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E Diela e Bariut të Mirë  
- Dita e lutjes për thirrje meshtarake



E Diela e III E PASHKËVE

Leximi i parë   Vap 3, 13-15.17-19
Pjetri, pasi ka shëruar të paralizuarin që kërkonte 

lëmoshë në hyrjen e tempullit, shpall ringjalljen e 
Krishtit.  Kjo mrekulli është prova që Jezusi nuk ka vdekur 
përfundimisht, por vazhdon veprën e tij në një mënyrë 
të re mes njerëzve.  Ai është ringjallur, dhe apostujt janë 
dëshmitarët.  Është akoma e mundur të njohim të Gjallin 
dhe ta ndjekim.

Psalmi  4
Le të shndrisë mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate

Leximi i dytë   1 Gjn 2, 1-5
Të duash një person do të thotë të pranosh në 

vetvete dobësinë e tij: Jezusi është vendosur nga ana e 
të akuzuarve.  Të duash do të thotë të shndërrosh jetën 
tënde në funksion të nevojave të të tjerëve.  Dashuria që 
unë provoj për Jezusin do të jetë e vërtetë vetëm nëse 
zbatoj urdhërimet e tij.  Vetëm kështu do të mund të shfaq 
besnikërinë time konkrete.

Ungjilli   Lk 24, 35-48
Në atë kohë, pasi që u kthyen nga Emausi, dy nxënësit 

u treguan çka u ngjau udhës dhe si e njohën kur e ndau 
bukën. Ndërsa këta ende po bisedonin për këto ngjarje, vetë 
Jezusi zuri vend në midis të tyre dhe tha: “Paqja me ju!” Të 
tmerruar dhe të frikësuar, mendonin se po shihnin ndonjë 
shpirt. Jezusi u tha: “Pse po trembeni? Pse po dyshoni në 
zemrat tuaja? Shikoni duart e mia e këmbët e mia: unë jam! 
Vetë. Më prekni e vërtetojeni! Shpirti s’ka mish e eshtra, si 
po shihni se unë kam!” Si u tha kështu, u dëftoi duart e 
këmbët. Pasi ata, prej gëzimit nuk mundën të besojnë, por 
kishin mbetur të habitur, Jezusi u tha: “A keni këtu ndonjë 
gjë për të ngrënë?” Ata i sollën një kurm peshku të pjekur. 
Jezusi e mori dhe e hëngri para tyre.

Atëherë u tha: “Këtë veshtrim kishin fjalët që ju thosha 
kur ende isha me ju: ‘Duhet të shkojë në vend gjithçka 
u shkrua për mua në Ligjin e Moisiut, në Profetët e në 
Psalme’.” Atëherë ua shndriti mendjen që t’i kuptonin 
Shkrimet dhe u tha: “Kështu është në Shkrim shenjt: ‘Mesisë 
i duhet të pësojë e të ngjallet së vdekuri të tretën ditë’. Në 
Emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke 
filluar prej Jerusalemit, kthimi dhe falja e mëkateve. Ju jeni 
dëshmitarët e kësaj gjëje.”

Fjala e Zotit

Paqja me ju! Këto fjalë të Jezusit të ringjallur për 
paqen mund të përsëriten në jetën tonë. Na flasin kur i 
ekspozohemi brengosjeve dhe frikësimeve. Nxënësit i 
dëgjuan në shumë situata dhe i mbajtën në mend këto 
fjalë: Unë jam, mos kini frikë! janë fjalët që Jezusi na i 
shqipton edhe ne, në çdo kohë.

Kështu kemi rastin e Tomës së guximshëm dhe 
apostullit të sinqertë, i cili pas vdekjes së Jezusit përjetonte 
mërzinë dhe dhimbjen në mënyrën e tij, kështu që e 
kishte lëshuar takimin e parë me Zotërinë. Mund të hyjë 

në ndjenjat e tij dhe ta përjetojë izolimin e kundërshtimin 
e tij në shprehjen e tij: Pa e parë dhe pa e prekur nuk besoj! 
Të njëjtën vuajtje e përjetoi çdo herë kur largohem dhe 
izolohem nga bashkësia e besimtarëve. Shoqëria e miqve 
më duhet më së shumti atëherë kur jam aq i lodhur nga 
pikëllimi. Në pozitë të ngjashme qenë edhe nxënësit e 
dëshpëruar që po ktheheshin në Emaus, në jetën e tyre të 
mëparshme. Ishin izoluar në mendimet dhe pritjet e tyre 
për Shpëtimtarin e botës. Por edhe të gjithë apostujt të 
ngujuar në dhomë, me dyer të mbyllura, i përngjanin një 
grigje të frikësuar që priste intervenimin e Zotit për t`i 
çliruar. Gjatë kohës sa ishte me nxënësit e vet, veçanërisht 
pas ringjalljes, Jezusi vazhdimisht përsëriste: Mos kini 
frikë! Unë jam! Ose: Mos druani! Unë jam me ju të gjitha 
ditët deri në të sosur të botës! Këtë ma porosit Jezusi edhe 
tani: Mos ke frikë! Unë jam me ty, kur jam unë me ty, nuk 
ka vend për frikë! A besoj në këtë?

Çdo tryezë eukaristike është Emaus, takim me Jezusin 
e ringjallur, çdoherë kur e dëgjojmë Shkrimin shenjt është 
rruga që çon për Emaus. Gjithmonë jemi në rrugë kur flet 
Jezusi dhe kur e thyen bukën e dashurisë se tij. Fjala i jep 
kuptim jetës sonë si dhe interpretimi i tij i Shkrimit shenjt 
apostujve; buka e jetës na ushqen sikurse Jezusi pranë 
tryezës u dha të hanë apostujve. Fjala dhe buka i kthyen 
sërish nxënësit në bashkësi dhe apostujt i dërguan në botë 
me përvojën se si e takuan dhe e njohën. Fjala dhe buka e 
përditshme mund ta bëjnë këtë gjë edhe për ne.

Jezusi, para se apostujt ta përjetonin ringjalljen, i kishte 
porositur të gjithë që të shkojnë në Galile e atje do ta 
shohin. Të njëjtën thirrje na e drejton neve. Galileja jonë 
mund të jetë familja, fqinjësia, hapësira për lutje, njerëzit 
që janë në nevojë për ndihmë... çdo moment kur bëhemi 
të vetëdijshëm për afërsinë e Jezusit. Kjo ndodh në lutje, 
e cila e rrit vetëdijen dhe vigjilencën tonë. Të të bie ndër 
mend kur ka qenë Zoti afër teje dhe ji mirënjohës. Lejoji 
Zotit që të të thotë: shko dhe shih – shko në familjen tënde, 
në punën tënde, në lutjen tënde, në të përditshmen tënde, 
atje do të më gjesh. 

Lutjen mund ta krahasojmë me kohën në të cilën i 
çelemi dritës së Zotit, si atëherë kur shtrihemi nën diell 
dhe rrezitemi, në dritën që na ndriçon plotësisht. Drita 
e Zotit në lutje krejtësisht hyn në personin në mënyrën 
që i lehtëson barrët e jetës dhe na jep zemër që këtë dritë 
që ringjall ta ndajmë me të tjerët. Në lutje mund të na 
ndihmojë që ta paramendojmë dritën që na rrethon por 
edhe që kjo dritë është rreth nesh edhe kur nuk lusim. 

Çdo herë kur bashkëndiejmë, kur veprojmë për 
realizimin e pajtimit, besimit, drejtësisë dhe paqes, si 
dhe kur i japim njëri-tjetrit zemër për të qenë popull i 
shpresës, ne jemi popull i ringjalljes dhe shërbëtorët e 
ringjalljes. Jezusi ngrihet prej së vdekuri çdo herë kur 
jetojmë mënyrën e tij të jetës. Këtë e bëjmë në mënyra të 
ndryshme duke e treguar kujdesin për jetët dhe nevojat e 
të tjerëve. Kur jemi duke medituar se si mundemi më së 
miri t`i shërbejmë Zotit të ringjallur, sot kemi mundësi 
të lusim që të jemi shërbëtorët e ringjalljes dhe bartësit e 
shpresës dhe optimizmit të Pashkëve.

Zoti e di emrin tim dhe e njeh trupin tim. Fytyra ime 
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është vazhdimisht para tij, fytyra të cilën e ka formësuar 
historia e jetës, fytyra që shpreh dashurinë, kënaqësinë, 
vuajtjen, humorin dhe butësinë. Më mëso ta dua fytyrën 
dhe trupin tim, tempullin tim të Shpirtit Shenjt. Trupi im 
është i shenjtë, për këtë na vetëdijëson Ringjallja dhe më 
hap dhe tregon një shikim të mistershëm dhe të pakufi. 
Në plakje e sipër asgjë nuk na jep aq shumë kuptim sa 
vuajtja dhe ringjallja, siguria që edhe trupi ynë, sikurse i 
Jezusit, do të vuajë dhe të vdesë, mirëpo edhe siguria që, 
në trupat tanë, na pret jeta pas vdekjes - ringjallja. 

 Lutja e besimtarëve
 O Zot, Jezu Krisht, vazhdimisht u je zbuluar 

nxënësve tu. Na u dëfto edhe ne dhe të gjithë njerëzve 
që kanë nevojë.

 Për të gjithë ata që kanë përgjegjësi në Kishë, që 
Lajmin tënd të Gëzueshëm edhe sot t`ua kumtojnë 
njerëzve: bëj që fjalën tënde dhe takimin me ty ta 
përjetojnë thellë në brendi, të lutemi.

 Për të gjithë ata që bartin përgjegjësi të vështira në 
situatën ekonomike për shumë punëdhënës: jepu 
shpirtin tënd që të gjejnë zgjidhje, të lutemi.

 Për bashkësitë tona, në të cilat si të krishterë 
kërkojmë qëndrueshmëri dhe marrëdhënie të 
shëndosha: hapi zemrat tona për njëri-tjetrin dhe 
për ty, të lutemi.

 Për familjet tona, në të cilat ngarkesat e mëdha 
e kanë bërë jetën e përbashkët të vështirë: jepu 
shoqërues që do t`i mbështesin në vështirësitë e 
tyre, të lutemi.

 Për të sëmurët tanë dhe ata që vuajnë: zbuloju 
në mënyrë të re fjalën tënde, që ta përjetojnë 
kuptimin dhe ngushëllimin, të lutemi.

O Zot, Jezu Krisht, ti na e ke zbuluar jetën e re. Ty të 
qoftë lavdi e ndera, sot e përgjithmonë e jetës. Amen.

P. Shtjefën Dodes SJ

E Diela e IV e Pashkëve  
- Unë jam Bariu i mirë

Leximi i parë   Vap 4, 8-12

Mrekullia e kryer nga Pjetri dhe Gjoni duke shëruar 
të paralizuarin, është shenjë e fuqisë së Jezusit, ai Jezus 
që autoritetet fetare e kanë kryqëzuar dhe që Hyji Atë e 
ka ringjallur.  Mrekullia është prova se Jezusi është gjallë 
dhe që kohërat e fundit kanë filluar: do të thotë koha e 
kishës.  Pjetri fillon predikimin e emrit të Zotit Jezus: 
kush beson në emrin e tij beson se fitorja e tij mbi vdekjen 
dhe mëkatin vazhdon akoma edhe sot.  Kush është i 
pagëzuar bashkëpunon sot me Krishtin për shpëtimin e 
çdo njeriu.

Psalmi 118 Guri i qitur jashtë përdorimit, u bë  gur i 
këndit

Leximi i dytë    1 Gjn 3, 1-2
Ringjallja e Krishtit nuk është për të gjithë, por vetëm 

për ata që besojnë.  Ata që refuzojnë t’i besojnë Krishtit, 
mbyllen ndaj mundësisë për të njohur jetën e Hyjit të 
pranishme te besimtarët.  Hyji na ka dashur aq shumë, 
sa që mund të quhemi bijtë e tij dhe ka shpërndarë në 
qenien tonë bamirësinë e tij prej Ati.  Nëse me të vërtetë 
jetojmë si bij të Hyjit dëshmojmë dashurinë e Atit dhe i 
ftojmë të tjerë ta njohin.

Ungjilli   Gjn 10, 11-18
Në atë kohë, Jezusi tha: “Unë jam Bariu i mirë. Bariu i 

mirë e jep jetën e vet për dele.  Rrogëtari, - që s’është bari, 
të cilit nuk i përkasin dhentë – kur sheh se po vjen ujku, 
lë dhentë e ikën – e ujku i rrëmben dhe i shpërndan: është 
rrogëtar dhe s’është në kujdes për dhen. 

Unë jam Bariu i mirë: i njoh të miat dhe ato më njohin 
mua. Sikurse Ati më njeh mua dhe unë e njoh Atin edhe 
jetën e jap për dele. Kam edhe tjera dele, që nuk janë të kësaj 
vathe. Edhe ato më duhet t’i bashkoj dhe do ta dëgjojnë 
zërin tim, do të bëhet një grigjë e vetme e një Bari i vetëm. 
Prandaj edhe më do Ati, sepse e jap jetën time që ta marr 
përsëri. Askush nuk mund të ma marrë: por unë e jap prej 
vetes. Kam pushtet ta jap jetën e kam pushtet ta kthej prapë 
atë. Këtë urdhër e mora prej Atit tim.”

Fjala e Zotit
 
Me rastin e Ditës Botërore të lutjes për thirrjet në 

meshtari dhe në jetën e përkushtuar që do të kremtohet 
më 3 maj 2009, në të Dielën e katërt të Pashkës, me ëndje 
ftoj mbarë popullin e Hyjit që të reflektojë mbi temën: Be-
simi në nismën e Hyjit dhe përgjigjja njerëzore. Kumbon e 
përjetshme në Kishë thirrja e Jezusit drejtuar dishepujve 
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të vet: Lutjuni, pra Zotërisë së të korrave, të dërgojë korr-
tarë në të korrat e veta (Mt 9, 38). Lutuni! Thirrja e ngut-
shme e Zotit nënvizon se si lutja për thirrjet duhet të jetë 
e pandërprerë dhe besimplotë. Në fakt, vetëm nëse është 
e gjallëruar nga lutja, bashkësia e krishterë mundet vërtet 
që të ketë më shumë besim dhe shpresë në nismën hyjnore 

Thirrja në meshtari dhe në jetën e përkushtuar, është një 
dhuratë e veçantë hyjnore që ndërfutet në planin e gjerë 
të dashurisë dhe të shpëtimit që Hyji ka për çdo njeri dhe 
për mbarë njerëzimin. Pali apostull, të cilin e kujtojmë në 
mënyrë të posaçme gjatë këtij viti kushtuar atij në dymijë 
vjetorin e lindjes së tij, duke u shkruar efesianëve pohon: 
Qoftë bekuar Hyji, Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili na 
bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin... (Ef 1, 
3-4). Në thirrjen e gjithëmbarshme ndaj shenjtërisë del në 
pah nisma e veçantë e Hyjit, me anë të së cilës zgjedh disa 
që ta ndjekin më nga pranë Birin e tij Jezu Krishtin, dhe 
për të qenë shërbestarë e dëshmitarë të tij të privilegjuar. 
Mësuesi hyjnor i thirri personalisht Apostujt që të jenë me 
të e t’i dërgojë të predikojnë, e ta kenë pushtetin t’i dëbojnë 
djajtë (Mk 3, 14-15); ata, nga ana e tyre, u bashkuan me 
dishepuj të tjerë, bashkëpunëtorë besnikë në shërbesën 
misionare. Dhe në këtë mënyrë, duke iu përgjigjur 
thirrjes së Zotit dhe të përkulshëm ndaj veprimit të 
Shpirtit Shenjt, aradhë të panumërta priftërinjsh dhe 
personash të përkushtuar, gjatë shekujve në Kishë, e kanë 
vendosur veten në shërbim të plotë të Ungjillit. I falemi 
nderit Zotit që edhe sot vazhdon të thërrasë punëtorë për 
vreshtin e vet. Edhe pse është e vërtetë që në disa zona 
të botës ka një mungesë shqetësuese priftërinjsh, dhe që 
vështirësitë dhe pengesat e shoqërojnë ecjen e Kishës, na 
mbështet siguria e patundshme që në rrugët e kohës drejt 
përmbushjes përfundimtare të Mbretërisë e udhëheq Ai, 
Zoti, që me liri zgjedh dhe fton ta ndjekin persona nga 
çdo kulturë dhe moshë, sipas planeve të pashqyrtueshme 
të dashurisë së tij të mëshirshme.

Pra detyra jonë e parë është ta mbajmë gjallë, me lutje 
të paprerë, këtë thirrje të nismës hyjnore në familje dhe 
në famulli, në lëvizjet dhe në shoqatat e angazhuara në 
apostullim, në bashkësitë rregulltare dhe në të gjitha 
shtjellimet e jetës dioqezane. Duhet të lutemi që mbarë 
populli i krishterë të lutet në besimin tek Hyji, i bindur 
se i zoti i të korrave nuk rresht së kërkuari nga disa që ta 
angazhojnë lirisht ekzistencën e tyre për të bashkëpunuar 
me të më nga afër në veprën e shpëtimit. Dhe nga ana e 
atyre që janë të thirrur kërkohet një dëgjim i vëmendshëm 
dhe një shoshitje e kujdesshme, pjesëmarrje bujare dhe e 
menjëhershme ndaj planit hyjnor, një përthellim serioz 
i asaj çka i përket thirrjes meshtarake dhe rregulltare 
për t’iu përgjigjur në mënyrë të përgjegjshme dhe të 
bindur. Katekizmi i Kishës Katolike kujton me vend se 
nisma e lirë e Hyjit kërkon përgjigjen e lirë të njeriut. Një 
përgjigje pozitive që presupozon gjithmonë pranimin dhe 
bashkëndarjen e planit që Hyji ka për secilin; një përgjigje 
që e pranon nismën e dashurisë së Zotit dhe bëhet për atë 
që është i thirrur një nevojë morale shtrënguese, një nderim 
mirënjohës ndaj Hyjit dhe një bashkëpunim tërësor me 
planin që Ai përmbush në histori (krah nr. 2062). 

Duke kundruar misterin eukaristik, që shpreh në 
mënyrën më të plotë dhuratën e lirë që bën Ati në 
Personin e Birit të Njëlindur për shpëtimin e njerëzve, dhe 
gatishmërinë e plotë dhe të bindur të Krishtit për ta pirë 
deri në fund kelkun e vullnetit të Hyjit (krah Mt 26, 39), 
kuptojmë më mirë se besimi në nismën e Hyjit formëson 
dhe i jep vlerë përgjigjes njerëzore. Në Eukaristi, dhurata 
e përkryer që realizon planin e dashurisë për shëlbimin 
e botës, Jezusi flijohet lirisht për shpëtimin e njerëzimit. 
Kisha – ka shkruar paraardhësi im i dashur Gjon Pali 
II – e ka marrë Eukaristinë nga Krishti Zoti i saj - jo si 
një dhuratë, edhe pse e çmuar mes shumë të tjerash, por 
si dhuratën e shkëlqyer, sepse është dhuratë e vetvetes, e 
personit të tij, në njerëzimin e tij të shenjtë, si dhe e veprës 
së tij të shpëtimit (Enc. Ecclesia de Eucharistia, 11). 

Priftërinjtë, që pikërisht në Krishtin eukaristik mund 
të kundrojnë modelin e rrallë të një “dialogu thirror” 
mes nismës së lirë të Atit dhe përgjigjes besimplotë të 
Krishtit, kanë detyrën për ta përjetësuar këtë mister 
shpëtimsjellës në shekuj, deri në kthimin e lavdishëm 
të Zotit. Në kremtimin eukaristik është vetë Krishti që 
vepron tek ata që Ai zgjedh si meshtarë të tij; i mbështet 
që përgjigjja e tyre të zhvillohet në një përmasë të besimit 
dhe mirënjohjes që fshin çdo frikë, edhe kur bëhet më e 
fortë përvoja e dobësisë vetjake (khs Rom 8, 26-30), apo 
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bëhet më i ashpër konteksti i moskuptimit apo deri edhe 
i përndjekjes (khs Rom 8, 35-39).

Vetëdija se jemi shpëtuar nga dashuria e Krishtit, që çdo 
Meshë e Shenjtë ushqen tek besimtarët dhe veçanërisht 
tek priftërinjtë, nuk mund të mos nxisë në ta një braktisje 
besimplotë në Krishtin që ka dhënë jetën për ne. Besimi 
tek Zoti dhe pranimi i dhuratës së tij, të çon në besimin 
ndaj Tij me shpirt mirënjohës duke marrë pjesë në planin 
e tij shpëtimsjellës. Nëse kjo ndodh, “i shpëtuari” braktis 
me shumë dëshirë gjithçka dhe ulet në bankat e shkollës 
së Mësuesit hyjnor; atëherë nis një dialog pjellor mes 
Hyjit dhe njeriut, një takim i mistershëm mes dashurisë 
së Zotit që thërret dhe lirisë së njeriut që në dashuri i 
përgjigjet, duke dëgjuar t’i kumbojnë në shpirt fjalët e 
Jezusit: “Ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha 
ju dhe ju caktova të shkoni e të jepni fryt e fryti juaj të 
qëndrojë” (Gjn 15, 16).

Ky gërshetim dashurie mes nismës hyjnore dhe 
përgjigjes njerëzore është i pranishëm, në mënyrë të 
admirueshme, edhe në thirrjen për jetën e përkushtuar. 
Na kujton Koncili II i Vatikanit: “Këshillat ungjillore të 
dëlirësisë së përkushtuar Hyjit, të varfërisë dhe të bindjes, 
pasi që janë të bazuara në fjalët dhe shembujt e Zotit, dhe 
na janë porositur nga Apostujt, nga Etërit, nga doktorët 
dhe nga barinjtë e Kishës, janë një dhuratë hyjnore, që 
Kisha ka marrë nga Zoti i saj dhe me hirin e tij i ruan 
gjithmonë” (kusht. Lumen gentium, 43). Akoma edhe 
një herë, është Jezusi modeli shembullor i pjesëmarrjes 
tërësore dhe besimplotë ndaj vullnetit të Atit, që duhet të 
shohë çdo person i përkushtuar. Të tërhequr prej tij, që në 
shekujt e parë të krishterimit, shumë burra dhe gra kanë 
braktisur familjen, pronat, pasuritë materiale dhe gjithçka 
që njerëzisht mund të dëshirohet, për të ndjekur bujarisht 
Krishtin dhe për të jetuar pa kompromise Ungjillin e tij, 
që për ta është bërë shkollë e shenjtërisë rrënjësore. Edhe 
sot shumë vetë e përshkojnë të njëjtin itinerar kërkues të 
përsosmërisë ungjillore, dhe e realizojnë thirrjen e tyre 
me shpalljen e këshillave ungjillore. Dëshmia e këtyre 
vëllezërve e motrave tona, në manastiret e jetës kundruese 
si edhe në institutet dhe kongregatat e jetës apostolike, i 
kujton popullit të Hyjit “misterin e Mbretërisë së Hyjit që 
vepron në histori, por që pret realizimin e plotë në qiej” 
(Thirrja ap. postsinodale Jeta e përkushtuar, 1).

Kush mund të ndihet i denjë për t’iu afruar meshtarisë? 
Kush mund ta përqafojë jetën e përkushtuar duke u 
mbështetur thjesht në burimet e veta njerëzore? Akoma 
edhe një herë, është me dobi të theksojmë se përgjigjja e 
njeriut ndaj thirrjes hyjnore, kur jemi të vetëdijshëm se 
është Hyji ai që e ndërmerr nismën dhe është sërish ai që 
e përfundon planin e tij shpëtimsjellës, nuk vishet kurrë 
me llogarinë e ndrojtur të shërbëtorit përtac që nga frika 
e fshehu nën dhé talentin që iu besua (khs Mt 25, 14-30), 
por shprehet në një pjesëmarrje të menjëhershme ndaj 
ftesës së Zotit, siç bëri Pjetri kur nuk ngurroi t’i hidhte 
sërish rrjetat edhe pse ishte munduar gjithë natën pa zënë 
asgjë, duke i besuar fjalës së tij (khs Lk 5, 5). Pa hequr aspak 
dorë nga përgjegjësia personale, përgjigjja e lirë e njeriut 
ndaj Hyjit bëhet në këtë mënyrë “bashkëpërgjegjësi”, 

përgjegjësi në dhe me Krishtin, falë veprimit të Shpirtit të 
tij të Shenjtë; bëhet bashkim me Atë që na bën të aftë të 
japim shumë fryte (krah Gjn 15, 5).  

Përgjigje njerëzore emblematike, plot me besim 
në nismën e Hyjit, është “Amen”-i bujar dhe i plotë 
i Virgjërës së Nazaretit, shqiptuar me pjesëmarrje të 
përvujtur dhe të vendosur ndaj planeve të Gjithë të Lartit, 
që Asaj iu përcollën nga lajmëtari qiellor (khs Lk 1, 38). 
“Po”-ja e saj e menjëhershme bëri të mundur që Ajo të 
bëhej Nëna e Hyjit, Nëna e Shpëtimtarit tonë. Marisë, 
pasi tha për herë të parë këtë “fiat”, shumë herë të tjera 
iu desh ta përsërisë, deri në çastin kulmor të kryqëzimit 
të Jezusit, kur qëndronte pranë kryqit, siç vë re ungjilltari 
Gjon, bashkëpjesëmarrëse e dhimbjes mizore të të Birit të 
pafajshëm. Dhe pikërisht nga kryqi, Jezusi duke vdekur 
na e ka dhënë si Nënë dhe na ka besuar tek Ajo si bij 
(krah Gjn 19, 26-27), Nënë posaçërisht e priftërinjve dhe e 
personave të përkushtuar. Asaj do të doja t’ia besoja ata që 
kuptojnë thirrjen e Hyjit për t’u vënë në udhë në rrugën e 
meshtarisë apo të jetës së përkushtuar.

Të dashur miq, mos t’ju lëshojë zemra përballë 
vështirësive dhe dyshimeve; besojini Hyjit dhe ndiqni 
besnikërisht Jezusin dhe do të jeni dëshmitarë të gëzimit 
që shpërthen nga bashkimi i thellë me Të. Duke imituar 
Virgjërën Mari, që brezat e shpallin të lumtur, sepse 
ka besuar (krah Lk 1, 48), angazhohuni me çdo energji 
shpirtërore për të realizuar planin shpëtimsjellës të Atit 
qiellor, duke kultivuar në zemrën tuaj, porsi Ajo, aftësinë 
për t’u habitur dhe për të adhuruar Atë që ka pushtetin 
për të bërë “gjëra të mëdha” sepse Shenjt është emri i tij 
(krah po aty 1, 49).

Papa Benedikti XVI

Lutja e besimtarëve
Të drejtuar nga Jezusi, bariu i mirë e të tërhequr prej 

tij në rrugën e shërbimit e të fjalës, ia lartësojmë me 
besim Atit lutjet tona, duke thënë: O Bari i përjetshëm, 
mbroji bijtë e tu.

-  Që barinjtë e Kishës të jenë me fjalë e me shembuj 
shenjë e gjallë e Krishtit, bariu i mirë që jep jetën për 
grigjën e vet, të lutemi.

- Shpirti Shenjt ngushëlloftë të gjithë ata që vuajnë 
për shkak të dhunës e të luftës, e të kthejë përgjegjësit e 
shteteve drejt krijimit të paqes,  të lutemi.

-  Që Shpirti Shenjt të frymëzojë në shumë të rinj 
dëshirën për të shkuar pas Krishtit,  të lutemi.

- Për ne: që të angazhohemi gjithmonë e më shumë për 
të shkuar pas Krishtit si drejtuesi ynë dhe mësues i vërtetë 
e bari i vetëm i shpirtrave tanë,  të lutemi.

O Atë, që në shkollën e Krishtit Birit tënd, na mëson 
që të mos presim që të na shërbejnë të tjerët, por t’i 
shërbejmë ne vëllezërve.  Na ndihmo që të ecim në 
këtë rrugë të përvujtërisë e të dashurisë, të palodhur 
në dhurimin e vetes sonë.  Nëpër Krishtin Zotin tonë.  
Amen 
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E diela e V e Pashkëve

Leximi parë: Vap 9, 26 – 31.
Leximi i parë na paraqet Shën Palin apostull, i cili 

dëshiron të bëhet pjesë e nxënësve të Jezu Krishtit. Sikurse 
apostujt tjerë i tregonin njëri-tjetrit se e kanë parë Zotërinë 
e ringjallur, edhe Pali në një mënyrë krejt të veçantë 
tregon haptas se e ka parë dhe ka folur me Jezu Krishtin 
në rrugën e Damaskut. Apostujt kanë frika ta pranojnë 
Palin në bashkësinë e tyre sepse nuk besojnë krejtësisht 
në kthimin dhe bindjen e tij në Jezusin e Ringjallur. Pali 
edhe pse i kërcënuar me vdekje nga vëllezërit e tij hebrenj, 
ai nuk dëshiron të ndahet nga trupi mistik i Krishtit që 
është Kisha.

Psalmi: 22 (21) 
Ty të lavdëroj, o Zot, në bashkësinë e vëllezërve.

Leximi i dytë: 1 Gjn 3, 18 – 24.  
Në leximin e dytë Shën Gjoni apostull tregon qartas se 

dashuria e vërtetë për Zotin dhe për njeriun nuk qëndron 
në fjalë të bukura dhe të mira por në vepra dhe në të 
vërtetë. Nëse dëshirojmë ta dijmë se a jemi apo nuk jemi 
në rrugën dhe në të vërtetën e Zotit, duhet të ndalemi 
dhe të mendojmë: a u përngjajnë veprat tona veprave të 
Zotit. Dashuria në vepër është prova themelore e të qenit 
të krishterë.

Ungjilli: Gjn 15, 1-8. 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: Unë jam 
hardhia e vërtetë,  e im Atë është vreshtari. Çdo shermend 
në mua, që nuk jep fryt, Ai e pret, 

kurse secilin që jep fryt, Ai e pastron, që të japë më 
shumë fryt.

Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjalës që ju thashë. 
Banoni në mua sikurse edhe unë në ju. Sikurse shermendi 
nuk mund të japë fryt 

prej vetvetes, i shkëputur prej hardhisë, po ashtu as ju, 
nëse nuk mbeteni në mua. Unë jam hardhia, 

ju jeni shermendet.
Kush mbetet në mua e unë në të, 
ai jep shumë fryt, sepse pa mua s’mund të bëni asgjë. 

Nëse ndokush nuk mbetet në mua, hidhet jashtë porsi 
shermendi i prerë e thahet.

Të tillët i bashkojnë, i qesin në zjarr e digjen. Nëse 
mbeteni në mua, 

dhe, nëse fjalët e mia qëndrojnë në ju,lypni gjithçka të 
doni dhe do t’ju jepet. Me këtë gjë lavdërohet im Atë: nëse 
jepni shumë fryt e dëftoheni nxënës të mi. 

Fjala e Zotit

Ungjilli i kësaj të diele përmes shëmbëlltyrës të hardhisë 
dhe të shermendeve, dëshiron të vë në pah rëndësinë 
dhe suksesin e madh që mund të ketë njeriu kur është 
i bashkuar me Krishtin, dhe anasjelltas, humbjen dhe 
dështimin, nëse ndahet apo largohet nga Ai.

Të qëndrosh i bashkuar me Krishtin do të thotë 
ta pranosh hirin e Tij në vazhdimësi, sepse pa të nuk 

mundemi asgjë. Urata, leximi, meditimi, veprat e 
mëshirshme... janë mjete përmes të cilave njeriu mundet 
dhe duhet të qëndrojë i bashkuar me Hardhinë e vërtetë 
që është Krishti. Shermendet janë të caktuara të sjellin 
fryte, nëse nuk sjellin fryte prehen, treten dhe thahen. 
E njëjta gjë vlen edhe për ne: vetëm nëse mbetemi të 
bashkuar me Krishtin, mbetemi të gjallë dhe do të sjellim 
fryte të mëdha, përndryshe do të thahemi, vyshkemi.

Jezusi me një qartësi dhe dashuri të pamasë na thotë: 
pa mua nuk mund të bëni asgjë. Shumë herë mund të 
ngashënjehemi duke menduar se shumë gjëra mundë 
t’i çojmë përpara të pavarur, me vetë fuqitë tona, pa 
ndihmën dhe përkrahjen e Zotit, por me kalimin e kohës 
kuptojmë dhe bindemi se vetvetja nuk na mjafton, kemi 
nevojë për Zotin dhe ndihmën e Tij. 

Rreziku i kohës moderne, në të cilën jetojmë, është 
se njeriu i afrohet Zotit, apo bashkohet me të vetëm në 
disa raste të rënda apo të dhimbshme të jetës së tij, siç 
mund të jenë: sëmundja, vështirësitë e ndryshme të jetës, 
katastrofat e ndryshme natyrore, luftërat, vdekja...! Nuk 
është e mundur që një shermend të qëndrojë i shëndoshë, 
e aq ma pak të sjellë fryte, nëse mbetet i bashkuar me 
hardhinë e vetë vetëm në disa momente të jetës së vet. 
E njëjta gjë ndodh edhe me jetën e njeriut, nuk është e 
mundur të mbetemi të shëndoshë, të qëndrueshëm, të 
pathyeshëm, të durueshëm... nëse bashkohemi me Zotin 
vetëm atëherë kur na konvenon, apo vetëm atëherë kur 
jemi ngushtë. Duhet gjithmonë të mbetemi të bashkuar 
me Krishtin, sikurse Ai është i bashkuar me ne në çdo 
moment të jetës sonë. 

Me ndihmën e Zotit gjithçka mundemi. Kjo frazë ishte 
dhe është edhe sot e kësaj dite refreni i shenjtërve dhe 
shenjtëreshave  të Zotit. Ata, në mënyrën më të bukur, e 
kuptuan e iu bindën shëmbëlltyrës së Ungjillit të sotshëm. 
Për asnjë çast të jetës së tyre nuk i lejuan djallit dhe 
mashtrimeve të kohës që t’i ndajë nga Hardhia e vërtetë. 
Sepse ishin më se të bindur se çdo ndarje apo largim, 
edhe më i vogli që do të mund të ishte, do t’iu sillte atyre 
vdekjen, tharjen, prishjen dhe humbjen e jetës së tyre.

Fjala e Zotit na bëhet mësuese dhe ndihmë që ta 
kuptojmë dhe ta jetojmë lidhjen tonë me Zotin. Prandaj 
duhet t’i lejojmë zemrës dhe mendjes sonë të ushqehet 
edhe nga kjo Fjalë, e cila dhuron jetën. Gjithashtu edhe 
sakramentet e shenjta, janë ato mjete të shëlbimit përmes 
të cilave në mbetemi qysh tashti në këtë botë të bashkuar 
me Krishtin dhe njëkohësisht premtojnë gëzimin dhe 
lumturinë me Zotin në jetën e amshuar.

Gjë tjetër shumë e rëndësishme që duhet praktikuar, 
nëse dëshirojmë të mbetemi gjithmonë të bashkuar me 
Zotin, është urata. 

Ndërmjetësia e Zotit tonë Jezu Krishtit, e nënës së Tij 
dhe nënës sonë Zojës së Bekuar, si dhe e shenjtërve dhe 
martirëve tanë, të cilët edhe në momentet më të vështira 
të jetës së tyre nuk lejuan të ndahen dhe të largohen nga 
Rruga e Vërteta dhe Jeta, bëftë që edhe ne me shembullin 
dhe ndihmën e tyre të mbetemi gjithmonë të bashkuar 
me Jezu Krishtin. Amen.
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Lutjet e besimtarëve
Jezu Krisht, Hardhia e vërtetë shermendet e të cilës 

jemi ne, po t’i paraqesim lutjet tona të përvujta dhe me 
shpresë po të lutemi: Dëgjoje o Zot lutjen tonë.

- Po të lutemi për Kishën shenjte në krye me papën tonë 
Benediktin e XVI, që ta ndihmosh dhe ta ruash gjithmonë 
të bashkuar pranë Hardhisë së vërtetë, të lutemi.

- Po të lutemi për bashkësinë tonë të krishterë, që 
të dinë të rritet në fe, shpresë dhe dashuri dhe të bëhet 
dëshmitare e paqes dhe e faljes, të lutemi.

- Po të lutemi për të gjithë ata të cilët janë të prekur 
nga vuajtjet dhe sëmundjet e ndryshme, që ta gjejnë 
ndihmën, ngushëllimin dhe dashurinë e Zotit dhe njëri-
tjetrit, të lutemi.

- Po të lutemi, o Zot, për popullin tonë shqiptar që 
të kthehet dhe t’i bashkohet Kishës sate të shenjtë. Të 
lutemi.

Pranoji, o Zot, lutjet që t’i kushtuam dhe ato që 
qëndrojnë në zemrën tonë nëpër Krishtin Zotin tonë. 
Amen. 

Don Anton Ukaj

E diela VI e Pashkëve

Leximi i parë:  
Vap ��, ��-��. ��-��. ��-�	. Na flet për pagëzimin e 

paganit të parë, e ky ishte Korneli. Që nga kjo ditë e deri 
më sot Kisha mundohet t’i sjellë në gjirin e vet të gjithë 
njerëzit. 

Psalmi: 98 (97) 
Zoti ua dëftoi popujve drejtësinë e vet.

Leximi i dytë: 1 Gjn 4,7-10.  
Përmban mësimin e shën Gjonit për dashurinë e 

Zotit dhe thirrje në dashurinë e Zotit. 

Ungjilli: Gjn 15,9-17. 
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: Sikurse Ati më 

ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju. Qëndroni 
në dashurinë time! Nëse i mbani urdhërimet e mia, do të 
qëndroni në dashurinë time, sikurse edhe unë që i mbajta 
urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në të. Jua thashë këto, 

që gëzimi im të jetë në ju e gëzimi juaj të jetë i plotë. Ky 
është urdhri im: duajeni njëri-tjetrin sikurse unë ju desha 
ju! Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë 
është:

të japë jetën e vet për miqtë e vet.
Ju jeni miqtë e mi nëse bëni çka ju urdhëroj unë. Nuk ju 

thërras më shërbëtorë, sepse shërbëtori nuk di
çka bën zotëria i tij; unë ju quajta miq, sepse ju zbulova 

gjithçka 
që dëgjova prej Atit tim. Ju nuk më zgjodhët mua, por 

unë ju zgjodha ju
dhe ju caktova të shkoni e të jepni fryt e fryti juaj të 

qëndrojë; dhe që Ati t’ju japë çka do të kërkoni në Emër 
tim. Këtë gjë ju urdhëroj;

duajeni njëri-tjetrin!”
Fjala e Zotit
Në kohën e Pashkëve leximet liturgjike na përcjellin 

gjithnjë duke na dhënë ndihmë për ta përthelluar lidhjen/
bashkimin tonë me të Ringjallurin. Mbase ky është edhe 
qëllimi kryesor i ciklit litugjik, që na përcjell gjithnjë gjatë 
vitit, por edhe gjatë tërë jetës, si rrugëtim i përhershëm 
për ta takuar Krishtin e për ta jetuar sa më thellë praninë 
e tij. 

Ja, në këtë linjë takohemi edhe sot me pjesën e ungjillit 
të Gjonit, përndryshe apostulli më i dashur i Jezusit dhe ai 
që kishte mbështetur kokën në parzmën e Zotërisë gjatë 
Darkës së Mbrame. Nga kjo dashuri e veçantë e Jezusit 
dhe Gjonit ka lindur edhe Ungjilli i tij, dëshmi e gjallë e 
intimitetit të një apostulli dhe Mësuesit të tij. Aq më tepër 
kur fragmenti i sotëm është pikërisht fjalimi i Jezusit në 
kohën e Darkës së Mbrame, para se të dorëzohet për të 
vuajtur e për tu kryqëzuar. Pra, kemi një fjalim kur Jezusi 
çel zemrën e vet para apostujve e shpalos krejt dashurinë e 
vet ndaj atyre që i kishte zgjedhur.

Të dielën e kaluar kemi dëgjuar pjesën e parë të këtij 
fjalimi, kur Krishti i thërret apostujt të jenë të lidhur 
ngushtë me të sikurse që janë të lidhur hardhia me 
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shermendet. Kjo figurë hardhi-shermend na hedh në një 
aventurë të re të mendimit se çfarë do të duhej të ishte 
lidhja e apostujve, edhe e jona, me të Ringjallurin. E dimë 
se shermendi është pjesë përbërëse dhe e pandashme 
e hardhisë dhe se vetëm ashtu mund të ekzistojë, në të 
kundërtën do të mbetët i vyshkur, i tharë e pa fryt. Jezusi 
këtë lidhje dhe qëndrim në të e vendos në Dashuri. E jo 
një dashuri çfarëdo, por në dashurinë hyjnore, të tillë 
çfarë ekziston mes Jezusit dhe Atit Qiellor.  

Ja gëzimi më i madh e më i plotë që një i krishterë mund 
ta ketë – të qëndrojë në dashurinë e Jezusit, në zemrën e tij 
përgjithmonë. Reciprokisht është gëzimi i vetë Jezusit! 

Nëse e lexojmë me vëmendje pjesën e ungjillit, atëherë 
na bëhet e qartë krejt jeta e Jezusit në tokë, na bëhet i 
qartë mishërimi i tij, vuajtja e tij dhe vdekja e tij në kryq. 
Gjithçka kishte filluar pikërisht me këtë dashuri të pafund 
hyjnore që nga shpella e Betlehemit e deri në ditën e fundit 
të jetës së tij në tokë e që vazhdon të jetë e pranishme edhe 
sot e gjithnjë e për amshim. Jezusi na tërheq në sferën e 
hyjnores, na ngrit afër Atit të vet e Atit tonë. 

Pa hirin e tij s’do të mund ta kuptojmë këtë bashkim e 
këtë dashuri, e sidomos sot kur dashuria duket se është 
shndërruar në një akt gati sentimental që keqpërdoret e 
çkuptimësohet thuajse kudo e prej gjithkujt. Fatkeqësisht, 
gjithnjë e më shumë takojmë njerëz që pohojnë se për shkak 
të dashurisë kanë shkëputur dashurinë; për shumë njerëz 
ajo është bërë shkak ndarjesh e ngatërresash, torturimesh 
e vrasjesh. Sa larg kanë shkuar njerëzit në përdhosjen e saj, 
sa që ka edhe të atillë që nuk besojnë më në dashurinë, 
besnikërinë... duke thënë se ajo është gënjeshtër dhe nuk 
ekziston fare. Sa e lemerishme është kur dëgjojmë e takojmë 
këso individësh që kanë humbur ndjenjën e dashurisë 
fisnike, besnikërinë në dashuri e bredhin në mos dashuri, 
ankthe, zhgënjime.

Jezusi sot na drejton kah një rrugë krejt tjetër nga ajo që 
duket sot se është normale dhe njerëzore. Të duash nuk do 
të thotë të plotësosh një nevojë biologjike a sentimentale, 
por diçka më tepër. Të duash do të thotë të hapësh zemrën 
për tjetrin dhe për Zotin, të dhurosh e të pranosh, të 
gëzohesh me të tjerët e madje edhe të vuash. Dashuria më 
e madhe që dikush mund të tregojë është; të japë jetën e vet 
për miqtë e vet (Gjn 15, 13). Për shumëkënd kjo do të ishte 
ligshti e çmenduri, por në thellësi kjo qëndron në zemrën 
e çdo njeriu kur e posedon dhe e jeton dashurinë e vërtetë. 
Jezusi e ka treguar këtë me jetën e vet. Por edhe shumë të 
krishterë e kanë treguar gjatë historisë së kishës. Edhe sot 
ne a nuk vdesim për miqtë tanë e të dashurit tanë. Sa vdekje 
kemi përjetuar gjatë jetës sonë për ata që i duam, sa vuajtje 
kemi përjetuar për miqtë tanë?! Porse, krejt varet se kush 
çka kupton me nocionin dashuri. Ne të krishterët e kemi 
gjetur kuptimin e plotë e të vërtetë të dashurisë dhe se ajo 

tek ne shkruhet me shkronjën e madhe D.
Këtë gjë ju urdhëroj: duajeni njëri-tjetrin. (Gjn 15, 17). 

Urdhri i Jezusit! Pa dashuri s’je njeri, pa Zotin nuk je njeri! 
Zoti është dashuri, kush do të ketë dashuri do të jetë e do të 
mbetet në Zotin dhe Zoti në të. Amen. 

Lutjet e besimtarëve
T’i lutemi me fe të gjallë Krishtit, i cili e mundi vdekjen 

dhe e ripërtëriu jetën: Dëgjoje, o Zot, lutjen tonë.
Ti që je gur, të cilin ndërtuesit e qitën jashtë përdorimit, 

e Ati e zgjodhi për gur këndi, bëje secilin prej nesh gur të 
gjallë për ndërtimin e Kishës sate, të lutemi.

Ti që ishe i vdekur dhe tani jeton përgjithmonë, na jep 
forcë që t’i mbajmë premtimet e pagëzimit për ta merituar 
kurorën e jetës, të lutemi. 

Ti që je dëshmitar besnik dhe i vërtetë, bëj që Kisha jote 
të dëshmojë gjithmonë me fjalë, me vepra dhe me ngjalljen 
tënde, të lutemi. 

Na mëso dhe na aftëso të duam Zotin dhe njeri tjetrin 
siç bëre edhe me apostujt, të lutemi. 

O Hyj i gjithëpushtetshëm, bëj që këto ditë të Pashkëve 
të jenë nxitje frymëzuese për të jetuar në jetën tonë. 
Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

Don Fatmir Koliqi
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