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PARATHËNIE 

 
Fan Noli (1882-1960) ka lindur më 6 janar 1882 në Adrianopojë të Turqisë. I biri i 

Stilianit dhe i Maries. Arsimin fillor e kreu në gjimnazin grek në Adrianopojë. Më pas vajti në 
Athinë ku punoi si karrocier në një tramvaj rrugësh me kuaj. Gjithashtu ai punoi si figurant dhe 
zëvendësues aktori në një trupë teatri. Më vonë në vitin 1906 emigroi në Amerikë dhe punoi si 
punëtor i thjeshtë nëpër fabrika të ndryshme. Në vitin 1912 u diplomua në Universitetin e 
Harvardit. Në vitin 1920 Noli kryesoi delegacionin e Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve në 
Gjenevë dhe punoi për t’u pranuar edhe Shqipëria në Lidhje. Ky ishte edhe suksesi i tij në fushën 
diplomatike. Në vitin 1924 Theofani u bë Kryeministër i Shqipërisë, megjithëse ishte klerik dhe 
shumica e popullsisë ishte e besimit mysliman. Gjatë qeverisjes ai zbatoi reformën agrare. Më 
pas u detyrua të largohej nga Shqipëria dhe u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 
1938 u diplomua për muzikë në Universitetin e Nju Inglendit, ndërsa në vitin 1935 mori gradën 
doktor i shkencave filologjike në Universitetin e Bostonit. 

Karriera kishtare 
Theofan Noli u dorëzua në gradën priftërore në moshën 26 vjeçare në këto rrethana 

historike. Kisha nuk kishte varrosur një shqiptar me emrin Kristo Dishnica në varrezat e Kishës 
së Shën Gjergjit në Boston. Ky incident ka ndodhur vërtet dhe daton më 25 gusht të vitit 1907, 
por në atë kohë prift në atë kishë nuk ishte një grek, por një sirian. Ky i fundit duke parë 
çertifikatën e lindjes së Kristo Dishnicës, e cila thoshte “lindur në Turqi, fshati Korçë”, nuk 
kishte pranuar që ta varroste, sepse sipas tij ai ishte mysliman. Në atë kohë të gjitha dokumentet 
e shqiptarëve mbanin vulën e Perandorisë Osmane. Kristo Thimo Dishnica u varros pa asnjë 
ceremoni kishtare. Kjo ngjarje shkaktoi zemërimin e shqiptarëve të Masaçusetsit, të cilët 
vendosën të kishin një prift shqiptar. Në këto rrethana Nolit i lindi dëshira për t’u bërë misionar i 
krishterimit dhe në vitin 1908 u dorëzua prift (Fig.1) nga mitropoliti rus i Nju Jorkut, Platoni në 
katedralen e Shën Nikollës, sipas rekomandimit të atë Aleksandër Hotovickit dhe atë Jakob 
Grigorievit1.  

Mesha e parë në gjuhën shqipe (Fig.2) u celebrua më 22 mars 1908 prej Atë Theofan 
Nolit në sallën e "Kalorësve të Nderit" në Boston të SH.B.A. Liturgjia Hyjnore e përkthyer nga 
Atë Theofani tingëllonte shumë bukur në gjuhën shqipe dhe kuptohej nga besimtarët e 
pranishëm. Po atë ditë shqiptarët u mblodhën në sallën "Feniks" dhe themeluan Kishën 
Ortodokse Shqiptare të Shën Gjergjit. Kryekisha e Shën Gjergjit në Boston është themeluar më 
22 mars të vitit 1908 dhe është kisha e parë ortodokse shqiptare në Amerikë. Grupi nismëtar 

1-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 348; Dhimitër 
Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 17; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 45; Koço Bihiku, 
Themelimi i  Kishës Ortodokse Kombëtare dhe roli i Nolit, 70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, 
Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 32; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 
2014, faqe 71; Mehmet Gëzhilli, Fan S. Noli, Argeta LMG, Tiranë 2003, faqe 20. 
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(Fig.3) për themelimin e kryekishës së Shën Gjergjit përbëhej nga patriotë shqiptarë me ideale të 
larta ardhedashurie. Disa prej tyre qenë: Nikolas Kristofer, arkëtar, Xhorxh Toli, sekretar, Filip 
Vasili, ndihmëssekretar, Misto Millona, Harri Kaçka, Xhon Kozma, Kosta Racka etj. Klerikët që 
kanë meshuar në gjuhën shqipe në këtë kishë kanë qenë: Atë Theofan Noli, Atë Naum Çere, Atë 
Damian Angjeli, Atë Stathi Melani, Atë Nikolas Kristofor, Atë Dhosi Katundi, Atë Thimi 
Theodhosi, Atë Vangjel Çamçe, Atë Vani Çani, Atë Krist Elli, Atë Artur Liolin etj. Meritë për 
mbledhjen e fondeve për blerjen e katedrales së Shën Gjergjit (Fig.4) (Fig.5) ka Arkimandriti 
Thimi Theodhosi2.   

Më 18 korrik 1915 Fan Noli u zgjodh kryetar i "Vatrës". (Fig.6) Si delegat i "Vatrës" 
mori pjesë në Kongresin e Kombeve të Shtypura, në Uashington. Më 17 nëntor të vitit 1918 atë 
Theofani mori ofiqin e arkimandritit prej episkopit rus Aleksandër në Katedralen e Shën 
Nikollës, ndërsa më 25 shkurt të vitit 1919 në mbledhjen e përgjithshme kleriko-laike të kolonive 
shqiptare të SHBA-së, arkimandrit Theofani u propozua si kandidat për episkop. Me inisiativën e 
tij, më 20 korrik 1919 Kisha Ortodokse e diasporës shqiptare të Amerikës u shpall e pavarur.  

Veprimtaria e Nolit në Shqipëri 
Në vitin 1921 qeveria shqiptare ftoi Federatën "Vatra" të dërgonte një përfaqësues në 

parlamentin e Shqipërisë. Federata "Vatra" vendosi të dërgonte Fan Nolin për një periudhë prej 
dy vjetësh nga viti 1921 deri më 1922. (Fig.7) Madje "Vatra"  i pagoi edhe shpenzimet e fushatës 
elektorale3. Në parlament përfaqësoheshin dy grupime kryesore politike, Partia Popullore 
(Fig.8) e kryesuar nga Fan Noli dhe Partia Përparimtare e kryesuar nga Hoxhë Kadriu. Në 
dhjetor 1921 u formua qeveria me kryeministër Xhafer Ypin, ku Fan Noli4 mbante postin e 
ministrit të punëve të jashtëme, ndërsa Ahmet Zogu atë të ministrit të punëve të brendëshme. 
Në vitet 1923 dhe 1924 Noli ka qenë përfaqësues i Korçës në parlamentin e Shqipërisë. (Fig.9) 

Më 9 dhjetor 1921 Noli, i shoqëruar nga deputetët Leonidha Frashëri dhe Agathokli 
Xhitoni bëri një vizitë në qytetin e Korçës, ku u prit mes një entuzjazmi të madh të besimtarëve. 
Më 10 dhjetor Noli drejtoi mbledhjen e Pleqësisë Kishtare, ku u vendos ndryshimi i emrit nga 
"Bashkësia Orthodhokse Greke e Korçës", në "Bashkësia Orthodhokse Shqiptare e Korçës". Më 
21 dhjetor 1921 Noli meshoi në kishën e Mitropolisë së Korçës, por dy klerikë nuk pranuan të 
merrnin pjesë në meshë, sepse Noli celebroi meshën peshkopale, ndërkohë që nuk ishte shpallur 
ende peshkop. Gjithashtu edhe deputetët Agathokli Xhitoni, Koço Tasi dhe Sotir Peci e cilësonin 
veprimin e Nolit të nxituar dhe përdhosje të fesë. Sipas deputetëve Noli duhej të merrej vesh me 
deputetët ortodoksë, si përfaqësuesit ligjorë të bashkësisë, të priste sa të bëhej kongresi kishtar, i 
cili do të propozonte të niste një dërgatë në Patriarkanën Ekumenike, e cila do të caktonte dy 
peshkopë që do të dorëzonin Nolin në gradën peshkopale5. 

Patriarkana Ekumenike e informuar për zhvillimet që po ndodhnin në Shqipëri, më 11 
shtator 1922 vendosi krijimin e një komisioni që do të shqyrtonte çështjen shqiptare. Në përbërje 

2-Andrea Llukani, Mesha e parë në gjuhën shqipe, Le Radici, Anno 10, nr. 2, Aprile 2012, pagina 8. 
3-Zgjedhjet e para politike në Shqipëri u zhvilluan në fillim të vitit 1921 dhe përfunduan në pranverë. Këshilli i ri 
Kombëtar, që doli nga zgjedhjet, i filloi punimet në Tiranë më 21 prill 1921. 
4-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 312-313. 
5-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 14, Dosja nr. 130, viti 1922, fl. 1.  
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të komisionit qenë katër ish-mitropolitët e dioqezave shqiptare, ndërsa kryetar u zgjodh 
Mitropoliti i Rodhit. Një nga anëtarët e komisionit, Joakim Martiniani6 vuri në dijeni anëtarin e 
Këshillit të Lartë të Shtetit, Sotir Pecin. Ish-mitopoliti i Beratit, Joakimi rendi në zyrën e 
Konsullatës Shqiptare, në Stamboll dhe njoftoi konsullin Nezir Leskovikun se komisioni 
kërkonte dërgimin e një përfaqësie nga ortodoksët e Shqipërisë. Gjithashtu, e bëri me dije se 
Patriarkana Ekuemnike kishte vendosur të dërgonte Mitropolitin e Meletit, Jerotheun7 si eksark 
patriarkal në Shqipëri. Jerotheu mbërriti në Korçë më 30 nëntor 1922, ku u takua me anëtarët e 
Këshillit të Lartë Kishtar dhe deputetët ortodoksë që kishin dalë për ta pritur.  Më 2 dhjetor 1922 
Jerotheu meshoi në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Në fjalën e tij tha se ishte i dërguar nga 
patriku Meleti IV për çështjen e autoqefalësë së kishës shqiptare. Jerotheu i dërgoi Patriarkanës 
Ekumenike raportin përkatës dhe i kërkoi dërgimin e një delegacioni nga kisha shqiptare për t`u 
sqaruar8. Delegacioni u nis në maj të vitit 1923 dhe kryesohej nga Kryetari i Këshillit të Lartë atë 

6-Joakim Martiniani ka lindur në Voskopojë, më 1875. Studimet e larta i ndoqi në shkollën teologjike të Halkit. Në 
vitin 1903 u dorëzua dhjak në kishën patriarkale të Shën Gjergjit, nga Patriku Ekumenik Joakimi III. Më 4 korrik të 
vitit 1911 Joakim Martiniani u zgjodh mitropolit i Beratit, ndërsa ceremonia e fronëzimit u celebrua më 10 korrik 
1911. Sapo mbërriti në Berat, mitropoliti Joakim ngriti një shkollë hierartike në manastirin e Ardenicës. Në Vlorë 
ngriti shtypshkronjën, ku botonte një gazetë të përjavshme. Mitropoliti Joakim iventarizoi pasuritë e paluajtshme të 
manastireve. Me interesimin e tij u restaurua manastiri i Zvërnecit. Gjithashtu ndërtoi një bibliotekë të pasur në 
mitropolinë e Beratit, e cila u dogj më 14 shtator të vitit 1913. Në vitin 1920 vajti në Korfuz dhe nuk e jeluan të 
kthehej në mitropolinë e tij. Dr. Dion Tushi, Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62. 
7-Jerotheu (+1956) ka lindur në fshatin Çarshovë të Përmetit. I ati quhej Andon Jaho dhe e ëma Kostandina. Janaqi 
vitet e fëmijërisë i kaloi në vendlindje. Në moshën e rinisë vajti tek i ati në Stamboll për të ndjekur studimet e larta 
në Shkollën Teologjike të Halkit, të cilat i përfundoi në vitin 1907. Tema me të cilën mbrojti diplomën ishte: 
“Hirotonia dhe zgjedhja kanonike e Fotit”. Pas përfundimit të studimeve përqafon jetën monakale dhe ushtrohet në 
Skitin e Shën Anës duke marrë emrin Jerothe. Vite më vonë e gjejmë Kryefamulltar në Kalqedoni të Stambollit. 
Duke ngjitur njëra pas tjetrës shkallët e hierarkisë kishtare arriti që më 12 janar të vitit 1914 të hirotoniset Episkop i 
Melitopojës. Pas Kongresit të Beratit, Patriarkana Ekumenike vendosi të dërgonte Mitropolitin e Melitopojës, 
Jerotheun si eksark patriarkal, i cili mbërriti në Korçë më 27 nëntor 1922. Hirësia e Tij Jerotheu i dërgoi 
Patriarkanës Ekumenike raportin përkatës më 8 dhjetor 1922 duke i kërkuar që të dërgonte në Shqipëri Mitropolitin 
e Sinadonit Kristofor Kisin. Me ardhjen e këtij të fundit, më 4 dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në 
gradën episkopale Theofan Nolin në Kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Imzot Jerotheu u zgjodh Mitropolit i Beratit. 
Me interesimin e Imzot Jerotheut u botua Revista “Zëri i Orthodhoksisë”. Kjo revistë u botua në qytetin e Korçës 
ndërmjet viteve 1924-1925. Kjo ishte edhe revista e parë e Kishës Orthodhokse. Dhimitër Beduli, Teologë me 
origjinë shqiptare që janë diplomuar në Institutin Teologjik të Halkit, Ngjallja, tetor 1996, faqe 10; Ilia Spiro Vasili, 
Si e gjeta Episkopin Jerotheos, Ngjallja, gusht 1996, faqe 9; Ilia Spiro Vasili, Jeta dhe veprimtaria e dhespotit 
Jerotheos, Ngjallja,  maj 2003, faqe 9,10; Kristofor Beduli, Revista Zëri i Orthodhoksisë, Ngjallja, qershor 2002, 
faqe 4; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 133-134. 
8-Në letrën që i dërgoi Kryetarit të Këshillit të Lartë, eksarku patriarkal Jerotheu ka shkruar: Fort i përndershëm! 
Duke bekuar vendimet dhe statutin e Kongresit Kishtar që u mblodh në Berat në shtator të vitit 1922, sipas qarkores 
së imët që bëri kleri dhe populli ortodoks i Shqipërisë, si Eksark Patriarkal që jam i them dhe e shtyj Atërisht 
Këshillin Kishtar të Përzier, që ndodhet në veprim dhe punon si e do puna me goditje, i them pra këtij Këshilli të 
shkojë me çapa të fortë e të sinqertë udhës që ka hapur Kongresi i Beratit me anën e Statutit, i cili u vërtetua 
plotësisht nga Qeveria e Ndershme Shqiptare. Urime të dala nga thellësia e zemrës së Patrikut Ekumenik për 
forcimin dhe përparimin e Qeverisë Shqiptare dhe të Kishës Ortodokse të Shqipërisë u shfaqën dhe po shfaqen me 
anën time zyrtarisht si Eksark Patriarkal që jam dhe kam besim të patronditur se në kohën që e do puna Kisha e 
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Vasil Marku, i cili i paraqiti Patriarkanës Ekumenike vendimet e Kongresit të Beratit, si dhe u 
parashtroi dëshirën e shtetit shqiptar për krijimin e një kishe autoqefale, sikundër qe vepruar në 
Greqi, Serbi dhe Rumani. Në këtë pikë Patriku Ekumenik, Meleti IV kundërshtoi njësimin me 
shtetet e tjera, pasi Shqipëria nuk kishte shumicë të popullsisë ortodokse. Delegacioni u kthye në 
Shqipëri pa rënë dakort me autonominë e pjesshme që parashikonte Patriarkana, gjë që ishte në 
kundërshtim me vendimet e Kongresit të Beratit. 

Për të fuqizuar kishën ortodokse me kandidatë për episkopë, Jerotheu më 15 dhjetor 1922 
ngriti atë Vangjel Çamçen në rangun e arkimandritit. Ndërkohë, Patriku Meleti IV thirri 
Jerotheun në Stamboll, duke e njoftuar se misioni i tij në Shqipëri kishte mbaruar. Jerotheu u 
dëshpërua pa masë. Disa muaj pas kthimit të delegacionit në Shqipëri, më 17 gusht të vitit 1923 
Mitropoliti i Sinadës, Kristofor Kisi erdhi vullnetarisht për t`i shërbyer çështjes së kishës 
shqiptare. Patriarkana urdhëroi ndalimin e çdo lloj veprimtarie kishtare të Kisit. Mirëpo as 
Jerotheu dhe as Kisi nuk iu bindën urdhërit të Patriarkanës9. 

Në tetor 1923 Këshilli i Lartë Kishtar kishte emëruar Jerotheun, Mitropolit të Korçës dhe 
Kristofor Kisin, Mitropolit të Beratit. Në muajin nëntor 1923 u bë fronëzimi i tyre. Më 4 dhjetor 
1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën episkopale Theofan Nolin (Fig.10) në kishën e 
Shën Gjergjit në Korçë. Shërbesa u zhvillua me pjesëmarrjen e Ministrit të Jashtëm, Pandeli 
Evangjeli, kryebashkiakut Vasil Avrami, si dhe të mjaft personaliteteve të tjerë. Pas dorëzimit në 
gradën episkopale, Theofan Noli do të fronëzohej në fillim të janarit 1924. Vetëm Mitropolia e 
Gjirokastrës mbetej pa episkop.  

Këshilli i Lartë Kishtar në vitet 1923-1925 përbëhej nga: Atë Vasil Marku, Kryetar; 
Anëtarët klerikë: Mitropoliti i Durrësit, Hirësi Theofan Noli; Mitropoliti i Korçës, Hirësi Jerothe 
Jaho; Mitropoliti i Beratit, Hirësi Kristofor Kisi; Zëvendësmitropoliti i Gjirokastrës, Atë Thanas 
Nikolla. Anëtarët laikë: për Durrësin, Simon Shuteriqi; për Korçën Dhosi Havjari; për Beratin, 
Tol Arapi dhe për Gjirokastrën, Stathi Kondi10.  

Menjëherë pas dorëzimit, Imzot Theofani mori në dorë drejtimin e lëvizjes kishtare 
shqiptare. Tashmë tre mitropolitët e kishës shqiptare i dërguan Patriarkanës Ekumenike vendimin 
për krijimin e sinodit me pjesëmarrjen e Theofan Nolit, Mitropolit të Durrësit; Hirësi Kristoforit, 
Mitropolit i Beratit (Fig.11) dhe Hirësi Jerotheut, Mitropolit i Korçës. (Fig.12) Qenë plotësuar 
kushtet për dorëzimin e mitropolitit të katër, që ishte Arkimandrit Vangjel Çamçe, i cili do të 
dorëzohej Mitropilit i Gjirokastrës, duke formuar Sinodin e Shenjtë me pjesëmarrjen e katër 
mitropolitëve: Theofanit, Jerotheut, Kristoforit dhe Vangjelit. Ndërkohë me trazirat e vitit 1924, 

Madhe e Krishtit ka për ta njohur edhe Kishën Ortodokse të Shqipërisë, e cila sapo u lind duke e siguruar këtë 
plotësisht sipas zakonit me anë të Tomit Kishtar sikundër urdhërojnë Kanonet e Shenjta. Korçë 19.12.1922. Urimtar 
i flaktë me Krishtin ndaj Perëndisë. Eksarku Patriarkal Jerotheu, i Melitopojës. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 141, 
Dosja nr. 438, viti 1922. 
9-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 131-138. 
10-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 139. 
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Imzot Theofani u detyrua të largohej nga Shqipëria11, vetëm pak ditë përpara se të fronëzohej 
Kryeepiskop. Kjo ishte brenga më e madhe e Nolit. (Fig.13)  

Ndihmesa e Nolit në përkthimin e teksteve liturgjike 
Në vitin 1908 Noli përktheu librin liturgjik "Shërbesat e Javës së Madhe", që përmban 

himne dhe lexime të Javës së Madhe dhe të Pashkëve. Në vitin 1909 Noli përktheu "Shërbesa të 
Shenjta të Kishës Orthodhokse", që përmban shërbesat kryesore të Kishës Ortodokse lindore. 
Në vitin 1911 Noli përktheu librin liturgjik "Të kremtet e mëdha të Kishës Orthodhokse", që 
përmban himne dhe lexime nga të kremtet kryesore. Në vitin 1913 Noli përktheu "Triodi i 
vogël", që përmban himne dhe lexime të Kreshmëve dhe të Pashkëve. Në vitin 1914 Noli 
përktheu "Lutësorja", që përmban himnet e së Dielës në tetë zëra, Kanonin e Vogël dhe 
Kanonin e Madh të Shën Mërisë. Në vitin 1914 Noli përktheu "Pesëdhjetore e vogël", që 
përmban himnet dhe leximet e të Dielave nga Pashkët deri te Rushajet dhe të Dielën e gjithë 
Shenjtorëve. Në vitin 1936 Noli botoi librin “Hymnore për kor të përzier”. Gjatë viteve 1941-
1952 Theofan Noli pasi u bëri një redaktim gjuhësor dhe pasi i plotësoi me disa urata që 
mungonin gjatë botimit të parë përgatiti botimin e dytë, të cilin e përmblodhi në tre vëllime; 1-
"Uratore e Kishës Ortodokse"; 2-"Kremtorja e Kishës Ortodokse"; 3-"Triodi i vogël dhe 
Pesëdhjetorja". Sipas Dhimitër Bedulit këto ribotime të Nolit ndonëse janë më të plota përsëri 
lënë shumë për të dëshiruar, duke u krahasuar me tekstet origjinale që përdoren në Kishën 
Ortodokse Lindore. Këtë fakt e thekson edhe vetë Noli në parathëniet e këtyre librave, që ka 
bërë një përkthim të lirë, duke i përpunuar himnet që t`i përshtaten melodisë dhe duke cënuar 
përmbajtjen e tekstit. Përsa i përket përshtatjes muzikore janë të përkryera. Megjithatë, duhet 
theksuar fakti që këto botime përbëjnë gurë themeli për shqiptarizimin e Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 350; Dhimitër 
Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 25; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 49; Dhori Qiriazi, 
Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 164. 
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KREU I PARË 
 

MESHA E PARË NË GJUHËN SHQIPE 
 

Mesha e parë në gjuhën shqipe u celebrua më 22 mars 1908 prej Atë Theofan Nolit12 në 
sallën e "Kalorësve të Nderit" në Boston të SH.B.A. Liturgjia Hyjnore e përkthyer nga Atë 
Theofani tingëllonte shumë bukur në gjuhën shqipe dhe kuptohej nga besimtarët e pranishëm. Po 
atë ditë shqiptarët u mblodhën në sallën "Feniks" dhe themeluan Kishën Ortodokse Shqiptare të 
Shën Gjergjit. Kryekisha e Shën Gjergjit në Boston është themeluar më 22 mars të vitit 1908 dhe 
është kisha e parë ortodokse shqiptare në Amerikë. Grupi nismëtar për themelimin e kryekishës 
së Shën Gjergjit përbëhej nga patriotë shqiptarë me ideale të larta ardhedashurie. Disa prej tyre 
qenë: Nikolas Kristofer, arkëtar, Xhorxh Toli, sekretar, Filip Vasili, ndihmëssekretar, Misto 
Millona, Harri Kaçka, Xhon Kozma, Kosta Racka etj. Klerikët që kanë meshuar në gjuhën 
shqipe në këtë kishë kanë qenë: Atë Theofan Noli, Atë Naum Çere, Atë Damian Angjeli, Atë 
Stathi Melani, Atë Nikolas Kristofor, Atë Dhosi Katundi, Atë Thimi Theodhosi, Atë Vangjel 
Çamçe, Atë Vani Çani, Atë Krist Elli, Atë Artur Liolin etj. Meritë për mbledhjen e fondeve për 
blerjen e katedrales së Shën Gjergjit ka Arkimandriti Thimi Theodhosi13.  Më 17 nëntor të vitit 
1918 atë Theofani mori ofiqin e arkimandritit prej episkopit rus Aleksandër në Katedralen e Shën 
Nikollës, ndërsa më 25 shkurt të vitit 1919 në mbledhjen e përgjithshme kleriko-laike të kolonive 
shqiptare të SHBA-së, arkimandrit Theofani u propozua si kandidat për episkop. Me inisiativën e 
tij, më 20 korrik 1919 Kisha Ortodokse e diasporës shqiptare të Amerikës u shpall e pavarur.  

 

 
 

12-Fan Noli (1882-1960) ka lindur më 6 janar 1882 në Adrianopojë të Turqisë. I biri i Stilianit dhe i Maries. Arsimin 
fillor e kreu në gjimnazin grek në Adrianopojë. Më pas vajti në Athinë ku punoi si karrocier në një tramvaj rrugësh 
me kuaj. Gjithashtu ai punoi si figurant dhe zëvendësues aktori në një trupë teatri. Më vonë në vitin 1906 emigroi në 
Amerikë dhe punoi si punëtor i thjeshtë nëpër fabrika të ndryshme. Në vitin 1912 u diplomua në Universitetin e 
Harvardit. Në vitin 1920 Noli kryesoi delegacionin e Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve në Gjenevë dhe punoi për 
t’u pranuar edhe Shqipëria në Lidhje. Ky ishte edhe suksesi i tij në fushën diplomatike. Në vitin 1924 Theofani u bë 
Kryeministër i Shqipërisë, megjithëse ishte klerik dhe shumica e popullsisë ishte e besimit mysliman. Gjatë 
qeverisjes ai zbatoi reformën agrare. Më pas u detyrua të largohej nga Shqipëria dhe u vendos në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës. Më 1938 u diplomua për muzikë në Universitetin e Nju Inglendit, ndërsa në vitin 1935 mori 
gradën doktor i shkencave filologjike në Universitetin e Bostonit. Fan S. Noli, Autobiografia, Tiranë 1994, faqe 72-
80. 
13-Andrea Llukani, Mesha e parë në gjuhën shqipe, Le Radici, Anno 10, nr. 2, Aprile 2012, pagina 8. 
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NDIHMESA E NOLIT  

NË PËRKTHIMIN E TEKSTEVE LITURGJIKE 
 
Në vitin 1908, Nolit i lindi dëshira për t’u bërë misionar i krishterimit dhe u dorëzua prift 

nga mitropoliti rus i Nju Jorkut, Platoni në katedralen e Shën Nikollës, sipas rekomandimit të atë 
Aleksandër Hotovickit dhe atë Jakob Grigorievit. Më datën 22 mars 1908 u celebrua liturgjia e 
parë në gjuhën shqipe prej atë Theofanit në sallën e "Kalorësve të Nderit" në Boston. Liturgjia 
Hyjnore e përkthyer nga atë Theofani tingëllonte shumë bukur në gjuhën shqipe dhe kuptohej 
nga besimtarët e pranishëm14.  

1-Në vitin 1908, Noli përktheu librin liturgjik "Shërbesat e Javës së Madhe"15, që 
përmban himne dhe lexime të Javës së Madhe dhe të Pashkëve.  

2-Në vitin 1909, Noli përktheu librin liturgjik "Shërbesa të Shenjta të Kishës Ortodokse", 
që përmban shërbesat kryesore të Kishës Ortodokse Lindore16. Noli u pati premtuar shqiptarëve 
ortodoksë së do ti pajiste me librat më të nevojshme për të praktikuar adhurimin më gjuhën 
amëtare, por ai nuk kishte ndërmend të ndërmerrte përkthimin e plotë të gjithë literaturës 
adhuruese, që përfshin Biblën dhe tekstet liturgjike. Megjithatë ai thekson se projektin e 
përkthimeve do ta përfundonte nëse shqiptarët qenë të gatshëm ta ndihmonin17.  

Noli e dinte që përkthimet e teksteve liturgjike janë të shumë vështira, sepse nuk mjafton 
vetëm njohja e mirë e gjuhës, por përkthyesi duhet të njohë mirë tipikonë e shërbesave fetare. 
Mbi të gjitha kërkohet që përkthyesi të jetë njohës i mirë i muzikës bizantine me qëllim që teksti 
ti përshtatet melodisë. Tek Noli vërrehet që shpesh balanca anon nga përshtatja në muzikë në 

14-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë 2006, faqe 117-118; Andrea 
Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 84-85; Andrea Llukani, Krishterimi në 
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 70-71.  
15-Në pasthënien e librit Noli thekson: "Përkthimi u bë me nxitim dhe prandaj s’duhet gjykuar ashpër. Më tutje do të 
ndreqet pa lënë asnjë tropar jashtë". Fan S. Noli, Shërbes’ e Javës së Madhe, 1908, Pasthënie.  
16-Në parathënien e librit Noli ka shkruar: “Po u fal shqiptarëve Ortodoxë këtë librë e cila ësht’ e dyta, dhe pandeh 
që përdorja e saj do t’i siellë një shërbim vëndit tonë. I kam dhënë zotim kombit t’im t’u ap vëllezërve të mi 
bashkëfetarë librat më të nevojshme për të praktikuar faljen e tyre më gjuhën kombëtare, dhe zotimin t’im do t’a 
mbaroj ndofta brënda në pak kohë, në qoftë se shqipëtarët janë gati të më ndihin, sikundër më ndihnë më të shtypurit 
e këtyre dy librave. Më të kthyer të kësaj libre u-përpoqa të mos largohem nga texti gërqisht dhe besoj që u dhashë 
shqipëtarëve një kthim exakt të lutjeve të kishës Orthodoxe. Natyrisht, nukë munt të mbetesha i kënaqur nga kthimet 
e vietëra të atdhetarit të shkëlqyer Z K. Kristoforid, dhe u-përpoqa t’i ndreq ato që hynë në këtë librë pas përparimit 
që ka bërë gjuha shqipe që nga koh’ e tij, pa mohuar që pun’ e tij qe një ndihmë themeli për mua. Shtova dhe ca 
hymne të Lutjesores si dhe Zbritësoret e Motit, të cilat janë shumë të nevojshme nga që thohen pothuajse ç’do të 
Dielë. Shpërej se shpejt do t’kupëtohet nevoja e librave të tiera që po pregatit, dhe kjo gjë do t’më bëjë të punoj me 
më shumë mall e qëndrim”. Kthenjësi. Librë e Shërbesave të shënta të Kishës Orthodoxe, kthyer nga gërqishtja prej 
priftit Orthdox Fan S. Noli, Boston Mass 1909. 
17-Foti Cici, Midis shqitarësisë dhe grekësisë. Nga bujtja e Nolit tek zhvarrosjet e Përmetit, Globus R, Tiranë 2006, 
faqe 5. 
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dëm të besnikërisë së tekstit, megjithatë përkthimet e tij shquhen për stilin poetik, që është aq i 
nevojshëm për tu transmetuar përmes fuqisë së fjalës18.  

Përpara se ta përkthente Noli e lexonte troparin në greqisht, më pas e këndonte sipas 
tingullit bizantin, pastaj e përkthente në shqip. Në vijim duke e kënduar disa herë në gjuhën 
shqipe i bënte ndryshimet e duhura tekstit, duke përshtatur rrokjet e fjalës me notat bizantine, 
deri sa të arrihej që teksti të këndohej. Himnit që përkthente i vinte mbi krye “të 
përshembëlltën”, që ishte tropari për të orientuar psalltin19. 

Libri përmban shërbesat e Mbrëmësores, Mëngjesores, Blata e Hyjshme, Mesha e 
Gojartit, Pagëzimi, Martesa, Rrëfimi, Prehja për të vdekurin, Bekimi i Vogël i Ujit, Hymne prej 
Lutjesores, dhe Zbritësoret e Motit. Në fund të librit të Shërbesave të Shenjta Noli ka përkthyer 
disa pjesë nga stihirat e Ngjalljes të së shtunës mbrëma, stihirat e lavdërimeve të shërbesës së 
mëngjesit të së Dielës, eksapostillarët dhe eothinatë20. Libri vijon me një fjalor i termave të 
kishës, i cili jep shpjegimin e termave teologjikë shqip-greqisht. Libri përfundon me listën e 
ndihmëtarëve. 

 Botimi i dytë i “Librë i shërbesave të Shenjta të Kishës Ortodokse” është bërë në vitin 
1930 në qytetin e Korçës21,  nën kujdestarinë e Kryepiskopit Visarion Xhuvani, i cili ndër masat 
që mori për shqiptarizimin e Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare u kushtoi rëndësi të veçantë 
përkthimit të shërbesave fetare22.  Botimi u hartua prej komisionit të përbërë nga Ikonom i Madh 
Mitrofor atë Vasil Marko, Prof. Sotir Paparisto dhe Prof. Kostaq Cipo, gjithnjë duke u 
mbështetur në tekstin e Nolit. Arsyet e botimit të dytë qenë: Së pari, kopjot e Librit të 
Shërbesave të Shenjta që botoi Noli qenë mbaruar dhe gjendeshin shumë rrallë. Së dyti, që nga 
viti 1909 deri më 1929 patën kaluar 20 vjet dhe gjuha shqipe kishte pësuar ndryshime të 
ndjeshme. Komisioni bëri korrektimet e duhura duke u mbëshstetur në tekstin e Nolit, pa bërë 
asnjë shtesë23. 

Botimi i tretë është bërë në vitin 1961. Më 1958 me anën e shkresës Nr.43, datë 25 tetor 
1958 të Kryesisë së Kishës u formua një komision i përbërë prej Prof. Sotir Paparistos, Niko 
Canes, Dhimitër Bedulit dhe kryedhjakon Sotir Kanxherit. Komisioni pasi e shqyrtoi nga ana 
gjuhësore e plotësoi botimin me Liturgjinë e Shën Vasilit, Meshën e Dhuratave të 

18-Imzot Joan Pelushi, Një vështrim i shkurtër historik mbi përkthimet fetare në Kishën Ortodokse në Shqipëri, 
Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 16; Imzot Joan Pelushi, Mitropolit i Korçës, Një vështrim i shkurtër historik mbi 
përkthimet fetare në Kishën Ortodokse në Shqipëri, Art & Trashëgimi, Nr. 7, dhjetor 2016, faqe 192-193; Dhimitër 
Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë 2006, faqe 125-126. 
19-Foti Cici, Midis shqitarësisë dhe grekësisë. Nga bujtja e Nolit tek zhvarrosjet e Përmetit, Globus R, Tiranë 2006, 
faqe 50. 
20-Librë e Shërbesave të shënta të Kishës Orthodoxe, kthyer nga gërqishtja prej priftit Orthdox Fan S. Noli, Boston 
Mass 1909, faqe 183-210; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë 2006, 
faqe 136. 
21-Librë e Shërbesave të Shënta të Kishës Ortodokse, Shtypshkronja dhe Libraria Dhori Koti, Korçë 1930. 
22-Visarion Xhuvani, në kishë, në parlament dhe në burg, 55, Tiranë 2007, faqe 139; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani 
apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 125; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet 
Visarion Xhuvani, Tiranë 2008, faqe 271. 
23-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë 2006, faqe 122. 
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Parashenjtëruara si edhe me urata të tjera24. Komisioni punoi duke u mbështetur në tekstin e 
përkthyer nga Noli, si edhe në Librë e Shërbesave të Shënta të Kishës Ortodokse, Shtypshkronja 
dhe Libraria Dhori Koti, Korçë 1930. Në këtë rast komisioni bëri korrektimet e duhura në tekst, 
jo vetëm nga ana gjuhësore, por edhe nga pikëpamja e përcaktimit më të qartë të termave 
teologjikë për tu përshtatur sa më shumë me origjinalin25. 
  Botimi i katërt u bë në vitin 1994. Me bekimin e Kryepiskopit Anastas libri u rishqyrtua 
nga Dhimitër Beduli dhe Thoma Qendro dhe u botua në Athinë në shtëpinë botuese “Dhespina 
Mavromati” e njohur për botimet e librave teologjikë të Universitetit Kapodistria të Athinës. Prej 
botimit të mëparshëm u hoq nga teksti hyrja e hartuar prej teologut Dhimitër Beduli, e cila bënte 
fjalë për përdorimin e gjuhës shqipe në kishë26. Gjithashtu botimit të ri iu shtuan zbritësoret 
(katavasitë), si dhe mjaft udhëzime nga tipikoni, të cilat lehtësojnë punën e priftërinjve27. Duhet 
theksuar se teksti bazë ka qenë ai i përkthyer prej Nolit. 

3-Në vitin 1911 Noli përktheu librin liturgjik "Të kremtet e mëdha të Kishës Ortodokse", 
që përmban himne dhe lexime të të kremteve kryesore. 

4-Në vitin 1913 Noli përktheu librin liturgjik "Triodi i vogël", që përmban himne dhe 
lexime të kreshmëve dhe të Pashkëve. 

5-Në vitin 1914 Noli përktheu librin liturgjik "Lutësorja", që përmban himnet e së Dielës 
në tetë zëra, Kanonin e Vogël dhe Kanonin e Madh të Shën Mërisë. Në përkushtimin e librit 
lexojmë: "Motrës s'ime të dashur Shirma Noli, me lutje që të gjejë në qiell lumturinë që i mohoi 
kjo botë. Këtë vepër i detikoj". 

6-Në vitin 1914 Noli përktheu librin liturgjik "Pesëdhjetore e vogël", që përmban himnet 
dhe leximet e të Dielave nga Pashkët deri te Rushajet dhe të Dielën e gjithë Shenjtorëve28. Në 
përkushtimin e librit lexojmë: "Tim eti që më rriti e më mësoj, dhe që vdiq i lënduar se më pa 
prift, i detikoj këtë libër duke i lypur ndjesë". Në parathënie Noli thekson: "Se për të shtypur këto 
libra, bëra dy udhëtime të kushtueshme, herën e parë nga Bostoni në Odesë, Bukuresht, Braille, 
Konstancë, Sofje, Paris dhe s'andejmi prapë në Boston, herën e dytë nga Trieshti në Bukuresht 
dhe s'andejmi prapë në Triesht29.  

24-Libër i Shërbesave të Shenjta, Tiranë 1961. 
25-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë 2006, faqe 127. 
26-Libri “Gjuha Shqipe në Kishë” pa dritën e botimin vetëm në vitin 1997, pas fjetjes së teologut Dhimitër Beduli. 
27-Libër i Shërbesave të Shenjta të Kishës Orthodhokse, Tiranë 1994. 
28-Fan S. Noli, Autobiografia, Shtëpia botuese Elena Gjika, Tiranë 1994, faqe 90-91; Fan S. Noli, Vepra II, Botimet 
Dudaj, Tiranë 2003, faqe 322-323; Nasho Jorgaqi, Jeta e Fan S. Nolit, Ombra GVG, Tiranë 2005, faqe 446-457; 
Dhimitër Beduli, Noli dhe tekstet Liturgjike, Ngjallja, tetor 1995,  faqe 3; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, 
Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë 2006; faqe 118-119; Andrea Llukani, Himnologjia, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2005, faqe 42-46; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 85-87. 
29-Në parathënie Noli thekson: "Po u jap shqiptarëve orthodhoksë tri libra kishtare këtë mot: Triodin, Pesëdhjetoren 
dhe Lutjesoren. E para u shtyp me harxhet e një guverne mike, dy të tjerat me ndihmat e shqiptarëve. Po jap në fund 
të këtyre librave listën e ndihmëtarëve. Nuk duhet harruar që për të shtypur këto libra, bëra dy udhëtime të 
kushtueshme, herën e parë nga Bostoni në Odesë, Bukuresht, Braille, Konstancë, Sofje, Paris dhe s'andejmi prapë në 
Boston, herën e dytë nga Trieshti në Bukuresht dhe s'andejmi prapë në Triesht. Këto udhëtime më kushtuan më tepër 
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7-Në vitin 1936 Noli botoi librin “Hymnore për kor të përzier”30.  
Gjatë viteve 1941-1952 Theofan Noli pasi u bëri një redaktim gjuhësor dhe pasi i plotësoi 

me disa urata që mungonin gjatë botimit të parë përgatiti botimin e dytë të cilin e përmblodhi në 
tre vëllime:  

1-Në vitin 1941 Noli përktheu librin liturgjik "Uratore e Kishës Ortodokse", që përmban 
shërbesat kryesore të Kishës Ortodokse Lindore31. 

2-Në vitin 1947 Noli përktheu librin liturgjik "Kremtorja e Kishës Ortodokse"32. Në 
përkushtimin e librit lexojmë: Nënës së dashur Maria Stilian Noli, për kujtim të përjetmë".  

se 3500 franga. Me paratë që më mbetën pagova harxhet e shtypit për Pesëdhjetoren dhe Lutjesoren". Pesëdhjetore e 
Vogël,  Boston, Mass 1914, faqe 3. 
30-Në parathënien e librit thuhet: “Kjo libër përmban: a) Mellodira tradicionale ruse, të markuara me letrën R pas 
titullit; b) Mellodira tradicionale ruse të Kiev-it, të markuara me letrën K pas titullit; c) Mellodira tradicionale 
bizantine, të markuara me letrën B pas titullit, d) Mellodira, të shkruara dhe të harmonizuara prej kompozitorësh 
rusë të dëgjuar, emrat e të cilëve shënohen nënë titullin. Mellodirat tradicionale ruse, të markuara R dhe K, nukë 
dihet se kush i ka harmonizuar. Sa për mellodirat tradicionale bizantine, këto i kam harmonizuar vetë nën 
udhëheqjen e Profesorit të harmonisë Z. Varren Storey Smith në Nev England Conservatory of Music, të cilit i çfaq 
këtu botërisht falenderjet e mia për këshillat dhe ndihmën që me ka dhënë pa kursyer. Që të gjitha këndimet janë për 
kor të përzier prej grash e burrash me katër zëra, soprano, alto, tenor dhe bass. Në fund janë radhitur emrat e 
Kishëve, organizatave dhe besnikëve me pajtimet prej një dollari për copë që na kanë avancuar. Këtyre të gjithëve u 
falemi nderit që na përkrahnë për të shtypur këtë libër. Urojmë me gjithë zemër që kjo libër të hyjë në punë për të 
mirën e Kishës Kombëtare këtu e në Shqipëri. Fan S. Noli. 
31-Në parathënien e librit Noli ka shkruar: "Ky libër përmban shërbesat kryesore të Kishës Ortodokse. Disa prej 
këtyre botohen për herën e parë në gjuhën tonë, si Mesha e Shën Vasilit, mesha e Shën Grigorit, rregullat e meshës 
peshkopale, shërbesat e Miros, martesa e dytë, dorëzimet, gradimet, detikata e Kishës, varrimi i priftërinjve, varrimi 
në javën e pashkës, varrimi i fëmijëve, shërbesa e lanjtores dhe uratat e ndryshme. Nga kjo pikëpamje, ky libër 
plotëson një nevojë urgjente të kishës sonë kombëtare. Nga ana tjetër edhe shërbesat që janë botuar më parë, 
ribotohen këtu të ndrequra dhe të përmirësuara. Disa prej uratave janë shkurtuar, dhe disa këndime janë lënë jashtë jo 
vetëm për të kursyer harxhet, po më tepër nga shkalu që ato figurojnë vetëm në librat dhe kurrë nuk këndohen. 
Troparet e përshembëllta janë kthyer jo në një mënyrë letrate, por si vjersha pas ritmit të tyre, kështu që, këndimi i 
tyre do të jetë fare i lehtë për psaltërit që dinë meliditë bizntine origjinale. Duhet vënë re se këto tropare, virgullat 
kanë një kuptim melodik dhe caktojnë fundin e frazave muzikale. Në fund të librit u shtua një tabelë e pashkëve dhe 
të kremteve lëvizore që më 1942 deri më 1978 pas kalendarit të ri". Uratore e Kishës Ortodokse, e përktheu Imzot 
Noli, e botoi Peshkopata e Amerikës, Boston Mass 1941.  
32-Në parathënie Noli thekson: "Ky libër, sipas titullit përmban këndimet e të kremteve kryesore të palëvizura të 
dymbëdhjetë muajve. Në këto shtuam të dy Kanonet e Shën Mërisë, Lutësoren dhe Dielloren, domethënë Troparet e 
Tetë Tingujve me Apostujt dhe Ungjijtë, që këndohen në të Dielat e zakonta të motit. Pothuajse të gjitha troparet 
janë hartuar sipas ritmeve dhe melodive bizantine. Përkthimin e kemi bërë lirisht, sipas kuptimit dhe jo fjalë pas 
fjale, nga greqishtja, me përjashtim të Shën Kozmait të Beratit, të cilat i parafrazuam nga versioni shqip i 
Kryehirësisë së Tij, Imzot Kristofor Kisit, Kryepiskopit të Shqipërisë. Një pjesë e madhe e këtyre tropareve botohen 
këtu për herë të parë. Që të gjitha këndimet që janë botuar më parë dalin tani në dritë të revizuara. Falenderojmë të 
gjithë pajtimtarët, veçanërisht Federatën "Vatra" me degët e saj, të cilat mblodhën më tepër se gjysmën e shumës 
totale të nevojshme për kujtimin e Faik Konicës, lëronjësit të gjuhës shqipe dhe kampionit të indipendencës 
kombëtare. Përkthenjësi". Kremtore e Kishës Ortodokse, e përktheu Imzot Fan S. Noli, e botoi Peshkopata e 
Amerikës, Boston Mass 1947. 
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3-Në vitin 1952 Noli përktheu "Triodi i vogël dhe Pesëdhjetorja", që përmban himne dhe 
lexime të kreshmëve, Pashkëve dhe rushajave. Këtë libër përkthyesi ia kushton: "Gjyshes së 
dashur Sumba Gjergj Noli, për kujtim të përjetmë". 

Sipas Dhimitër Bedulit këto ribotime të Nolit ndonëse janë më të plota përsëri lënë 
shumë për të dëshiruar, duke u krahasuar me tekstet origjinale që përdoren në Kishën Ortodokse 
Lindore. Këtë fakt e thekson edhe vetë Noli33 në parathëniet e këtyre librave, që ka bërë një 
përkthim të lirë, duke i përpunuar himnet që t`i përshtaten melodisë dhe duke cënuar 
përmbajtjen e tekstit. Përsa i përket përshtatjes muzikore përkthimet janë të përkryera34. 
Megjithatë, duhet theksuar fakti që këto botime përbëjnë gurë themeli për shqiptarizimin e 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. 
 
 

OBJEKTE TË NOLIT  
NË MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR 

 
 
          Bust prej allçie i Fan Nolit (Fig.13) me përmasat 64 x 44 x 28 cm dhe me numër inventari 
4157. Autori i bustit është Perikli Hanxhari. Punimi u realizua në kuadër të 95 vjetorit të 
shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. 

Portret i Fan S. Nolit (Fig.14) me përmasat 105 x 80 cm dhe me numër inventari 2974. 
Piktura e Fan Nolit është punuar në Shqipëri në vitin 1924 nga piktori Vangjel Zengo nga 
Dardha e Korçës. Fan Noli paraqitet i veshur me veshje episkopale, në kokë mban mitrën, në 
dorën e djathtë mban skeptrin. Në trup ka veshur sakon dhe mbi supe ka hedhur omoforin e 
madh. Në qafë ka të varur një medalion dhe një kryq. Punimi është ruajtur për shumë vite në 
mërgim në SHBA në gjendje të mirë. Në verën e vitit 1989, piktura iu dhurua Muzeut Historik 
Kombëtar nga Resina (Trimëresha) Çekani.  

Oboe (korno angleze) e përdorur nga Fan Noli (Fig.15) me numër inventari 2889. Objekti 
i përket patriotit të shquar shqiptar Fan Stilian Nolit, i cili shte i apasionuar pas instrumentit të 
oboes.  

Kapele e përdorur nga Fan Noli (Fig.16) me numër inventari 2890. Kapelja është 
përdorur nga Fan S. Noli kur ai mbrojti gradën “Doktor i Shkencave Historike” në Universitetin 
e Harvardit në SHBA. 

Petrahil i përdorur nga Fan Noli (Fig.17) me numër inventari 2896. Petrahili është pjesë e 
veshjes fetare të priftërinjve të ritit ortodoks.Simbolizon kujdesin e bariut për grigjën e tij.Në 
kohët e hershme petrahili thurej prej leshi si simbol i deleve të grigjës.Petrahilin e veshin 
priftërinjtë dhe episkopët. 

 
34 -Dhimitër Beduli, Noli dhe tekstet Liturgjike,Ngjallja, tetor 1995, faqe 3; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, 
Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë 2006, faqe 125. 
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Temjanicë e përdorur nga Fan Noli (Fig.18) me numër inventari 2895. Temjanica 
përdoret për të temjanisur ikonat, altarin etj.Temjanica simbolizon barkun e Shën Mërisë, 
thëngjilli që vendoset në të simbolizon Krishtin dhe temjani hirin e Shpirtit të Shenjtë.Në 
temjanicë vendoset karbon i ndezur dhe disa copëza temjani.Temjanica simbolizon lutjen që i 
drejtohet perëndisë. 

Mëngore e uniformës kishtare të Fan S. Nolit (Fig.19) me numër inventari 2891. 
Priftërinjtë ortodoksë përdornin mëngët gjatë ceremonisë fetare në kishë kur ata thonë psallmin. 
Ajo u kujton atyre se perëndia i ngjesh me fuqi për të kryer shërbesat fetare. 

Shishe qelqi e përdorur nga Fan Noli (Fig.20) me numër inventari 2892. Shishja përdorej 
nga Fan Noli për të mbajtur Miron e Shenjtë. Miro përgatitej me vaj, dyllë, mirë dhe elemente të 
tjera aromatike. Miro përdoret për të kryer misterin e krezmimit të të sapo pagëzuarve, 
krezmimin e heteroortodoksëve, të cilët pranojnë besimin ortodoks si dhe gjatë shenjtërimit të 
kishave. Kishat ortodokse e marrin Miron e Shenjtë nga Patriarkana Ekumenike në shenjë të 
besimit të përbashkët të tyre. 

Çelës i përdorur nga Fan Noli me numër inventari 2894 dhe kalibër i përdorur nga Fan 
Noli me numër inventari 2893.  
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KREU I DYTË 

 
PËRPJEKJET PËR 

 BASHKIMIN E KISHAVE 
 

Në vitin 1950 komuniteti shqiptaro-amerikan përjetoi një krizë përçarjeje35. Ky konflikt 
kishtar mori përmasa politike dhe u përqendrua në zëvendësimin e Fan Nolit me një episkop 
tjetër. Gjithashtu edhe dy episkopët e larguar nga Shqipëria, Pandeilejmon Kotoko dhe Evlogjio 
Kurilla intensifikuan sulmet kundër Nolit, i cili mbante lidhje me sinodin e Paisi Vodicës. I 
gjendur përpara një presioni të tillë, Noli kërkoi ndihmën e K.O.A.Sh-it, nëpërmjet 
përfaqësuesve të Shqipërisë (Fig.1) në Sh.B.A: "Tani që jo vetëm po plakem shumë, por ka 
filluar një luftë e vërtetë nga Patriarkana e Stambollit kundër meje dhe kundër kishës këtu. Kësaj 
të keqeje duhet t’i dalim përpara. Prandaj dua që Sinodi i Shenjtë i K.O.A.Sh-it të pranojë dhe të 
njohë kishën e këtushme si degë të saj për të gjitha efektet".  

Në Kongresin e tretë të K.O.A.Sh-it u vendos bashkimi me Kishën Ortodokse të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës që udhëhiqej nga Imzot Theofani. Më 10 shkurt 1950 Kongresi III i 
K.O.A.Sh-it i dërgoi një telegram36 Fan Nolit në Boston.  Vendimet e Kongresit  u përshëndetën 
nga Imzot Theofani, i cili në atë kohë ishte Mitropolit i Dioqezës Shqiptare37 të Amerikës. Në 

35-Përçarja ndërmjet komunitetit shqiptaro-amerikan të Bostonit ka filluar që herët. Përveç kryekishës së Shën 
Gjergjit u ngritën edhe dy kisha të tjera, ajo e Trinisë së Shenjtë më 1921 dhe kisha e Shën Johanit më 1934. Por 
çudia më e madhe është që në një distancë prej tetëqind metrash një komunitet të ketë tre kisha armike me njera 
tjetrën. 
36-Në telegram thuhej: "Të gjithë delegatët e Kongresit të tretë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të 
mbledhur në Tiranë në një atmosferë lirije të plotë dhe bashkimi mendimesh dhe zemrash për të rahur problemet e 
saj aktuale dhe për t‘i dhënë kësaj një statut me parime të përshtatshme për një kishë ortodokse të vërtetë dhe një 
udhëheqje të denjë për të praktikuar këto parime të përshtatshme për një kishë ortodokse të vërtetë, përshëndesim në 
personin tuan inisjatorin dhe thelluesin e kishës së parë kombëtare. Duke ju lutur që këto përshëndetje t‘ua 
transmetoni gjithë komuniteteve të shqiptarëve ortodoksë vëllezër që bëjnë pjesë në juridiksionin tuaj episkopal, ju 
bëjmë njëkohësisht të ditur se ky kongres shprehu unanimisht dëshirën e tij të zjarrtë që komunitetet në fjalë të 
bashkuar nën udhëheqjen tuaj peshkopale të inkuadrohen dhe të bëjnë pjesë në gjirin e kishës mëmë të Shqipërisë, 
ashtu siç kanë shfaqur vullnetin shumë prej tyre, por që udhëheqja e deridjeshme e kishës sonë, armike e bashkimit 
tonë kishtar dhe kombëtar, ka mbajtur një qëndrim negativ në këtë drejtim. Në konformitet me sa më sipër, Kongresi 
ngarkon unanimisht Kryesinë e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për veprime të mëtejshme në këtë 
drejtim, së cilës kini mirësinë ti njoftoni pikëpamjen tuaj". Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, 
Fondi 536,  Dosja Nr. 295, Viti 1950, fl.2. 
37-Kisha Ortodokse Shqiptare në Amerikë është organizuar në një dioqezë me qendër në Boston. Në varësinë e saj 
janë 14 kisha: Katedralja e Shën Gjergjit në Boston Masaçusets; Shën Gjonit në Boston, Masaçusets; Shën Mëria në 
Natik, Masaçusets; Shën Mëria në Uorçester, Masaçusets; Shën Nikolla në Sauthbrixh, Masaçusets; Shën Gjergji në 
Brixhport, Konektikat; Shën Nikolla në Nju-Jork, Krishti Mbret, Albani, në në Nju-Jork; Shën Pjetri e Pavli në 
Roçester, Nju-Jork; Shën Eliah në Xhejmstaun, Nju-Jork; Shën Pjetri e Pavli në Filadelfia, Pensilvani; Shën Gjon 
Gojarti në Filadelfia, Pensilvani; Shën e Premte në Kliveland, Ohajo; Shën Thomai në Detroid, Miçigan. Shërbesat 
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telegramin që i dërgonte Kishës Ortodokse të Shqipërisë me këtë rast ai është shprehur: "Jemi 
shumë të kënaqur nga vendimi i favorshëm që mori Kongresi III Ortodoks i Shqipërisë në lidhje 
me kërkesën e dioqezës sonë për t’u vënë nën juridiksionin e Kishës Mëmë. Presim me lutje 
ratifikimin e Sinodit të Shenjtë"38. (Fig.2) 

 Në nenin IX të statutit të K.O.A.Sh-it sanksionohet organizimi i diasporës në episkopata 
në varësinë e Tiranës. "Me vendim të Këshillit Mikst mund të krijohen episkopata për shqiptarët 
ortodoksë jashtë shtetit, të varura nga Kisha Shqiptare mëmë". Por për fat të keq autoritetet 
komuniste nuk e lejuan këtë bashkim të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë me atë të 
diasporës shqiptare të Amerikës. Për këtë qëndrim negativ ndikuan disa faktorë: 1-acarimi i 
marrëdhënieve të qeverisë shqiptare me atë të SHBA, 2-presioni i lëvizjes antikomuniste në 
SHBA, 3-reagimi i Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës. Në atë kohë Patrik Ekumenik 
ishte Atenagora, i cili qe me origjinë shqiptare. Ky i fundit në dhjetor 1950 dërgoi në Boston, 
Marko Lipen39 si ndihmëspeshkop i kryepeshkopit grek dhe peshkop për kishat shqiptare të 
Amerikës40. Peshkopi i Lefkës, Marko Lipe fillimisht gjeti strehë në kishën e Shën Joanit (Fig.3) 
dhe më vonë mori edhe kishën e Trinisë së Shenjtë. Pasi zotëroi dy kisha shqiptare të SHBA, më 
31 dhjetor 1950 Marko Lipe u zyrtarizua si peshkop i peshkopatës së re. Këto kisha u shkëputën 
nga juridiksioni i Nolit dhe kërkuan të kishin varësi nga kisha greke. Në atë kohë u krijua Sinodi 
i Episkopëve Kanonikë Ortodoksë të Amerikës (SCOBA). Ky sinod njohu Marko Lipen si 
episkop kanonik duke mos e përfshirë Nolin. Kjo ishte brenga më e madhe e Nolit. Por çudia më 
e madhe për Nolin ishte që në krye të SCOBA-s u zgjodh greku Jakovos Kukuzis, të cilin Noli e 
konsideronte si armikun kryesor. Noli njoftoi menjëherë Kryeepiskop Paisi Vodicën dhe priste 
mbështetje nga kisha mëmë, e cila nuk vonoi. Kryeepiskop Paisi Vodica i dërgoi një letër 
patrikut Atenagora, me anën e së cilës i parashtronte situatën41. 

 

kryhen në të dyja gjuhët, shqip dhe anglisht. Primat i Dioqezës Shqiptare të Amerikës ka qenë Theofan Noli. Fan S. 
Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 357. 
38-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,  Dosja Nr. 295, Viti 1950, fl.1. 
39-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 169. 
40-Marko Lipe ka lindur më 1920 në krahinën e Oparit. Studimet teologjike i kreu në Kelkis të Stambollit. Marko 
Lipe brenda gjashtë muajve u bë dhjak, prift dhe më gusht 1950 u dorëzua Episkop i Lefkës, në moshën 30-vjeçare. 
Marko Lipe vdiq në mars 1982. Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 200. 
41-Në letër thuhej: "Nga lajme të botuara në shtyp dhe nga informata relative që i kanë ardhur Kryesisë së Sinodit të 
Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, prej Hirësisë së Tij, Episkopit të Kishës Ortodokse Shqiptare 
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Fan S. Noli, me hidhërim të madh u njoftuam rreth tentativave dhe përçapjeve 
të asaj Patriarkane të Shenjtë Ekumenike, për të instaluar me inisiativën e saj dhe jashtë çdo rregulli të drejte 
kanonike dhe tradite kishtare ortodokse një tradhëtar dhe renegat të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe 
të popullit shqiptar, të quajtur Marko Lipa, si episkop për Kishën Ortodokse Shqiptare të Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës, me qëllime të paracaktuara që synojnë në mënyrë të hapët direkte dhe të ndërgjegjshme të godasin 
unitetin kishtar, kombëtar dhe patriotik të shqiptarëve ortodoksë me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 
interes, në shërbim, dhe për dobi të rivendikimeve të marëzishme dhe lakmive grabitqare të shovinizmit grek, 
kundër të drejtave dhe interesave kishtare dhe kombëtare të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe të 
popullit shqiptar në përgjithësi“. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 356, 
viti 1950, fl.2-4. 

16 
 

                                                                                                                                                                                           



 
PAISI I SHKRUAN ATENAGORËS 

 
 Kryeepiskop Paisi Vodica i dërgoi një letër patrikut Atenagora, me anën e së cilës i 
parashtronte situatën: "Nga lajme të botuara në shtyp dhe nga informata relative që i kanë ardhur 
Kryesisë së Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, prej Hirësisë së Tij, 
Episkopit të Kishës Ortodokse Shqiptare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Fan S. Noli, me 
hidhërim të madh u njoftuam rreth tentativave dhe përçapjeve të asaj Patriarkane të Shenjtë 
Ekumenike, për të instaluar me inisiativën e saj dhe jashtë çdo rregulli të Drejte Kanonike dhe 
tradite kishtare ortodokse një tradhëtar dhe renegat të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 
dhe të popullit shqiptar, të quajtur Marko Lipa, si episkop për Kishën Ortodokse Shqiptare të 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me qëllime të paracaktuara që synojnë në mënyrë të hapët 
direkte dhe të ndërgjegjshme të godasin unitetin kishtar, kombëtar dhe patriotik të shqiptarëve 
ortodoksë me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në interes, në shërbim, dhe për dobi të 
rivendikimeve të marëzishme dhe lakmive grabitqare të shovinizmit grek, kundër të drejtave dhe 
interesave kishtare dhe kombëtare të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe të popullit 
shqiptar në përgjithësi. 
 Duke u marrë parasysh fakti i pakontestuar, se të këtilla predispozicione dhe veprime 
armiqësore nuk prekin vetëm të drejtat dhe interesat kishtare, kombëtare dhe patriotike të Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe të besnikëve të saj, por njëkohësisht dhe të drejtat dhe 
interesat kombëtare dhe patriotike të mbarë popullit shqiptar, vetkuptohet se këto shkaktojnë me 
plot të drejtë hidhërim dhe indinjatë të thellë në mbarë popullin shqiptar liridashës dhe 
paqedashës pa asnjë dallim. Bile në një kohë kur i gjithë njerëzimi përparimtar përpiqet me çdo 
kusht dhe mënyrë për mbrojtjen dhe konsolidimin e një paqeje të drejtë ndërmjet gjithë popujve, 
në mënyrë që këta popuj të jetojnë të lirë dhe në dashuri vëllazërore dhe paqe të vazhduar dhe në 
një kohë kur kishat që interpretojnë dhe praktikojnë drejt parimet e larta të krishterimit për 
dashuri, vëllazërim dhe paqe japin kontributin e tyre të çmueshëm në aspiratat dhe përpjekjet 
vigane të popujve për të jetuar të lirë dhe në paqe, jemi plotësisht të bindur se kundrejt të këtilla 
veprimeve, që shkaktojnë grindje dhe armiqësi ndërmjet popujve siç është rasti i sipërpërmendur 
i asaj Patriarkane Ekumenike, indinjohet thellësisht mbarë bota paqedashëse dhe kishat kristiane 
të vërteta. Por ndërsa kishat e vërteta dhe mbarë njerëzimi përparimtar dhe paqedashës 
indinjohen për të këtilla akte dhe i denoncojnë dhe i luftojnë këto si të padrejta dhe minuese të 
lumturisë dhe të vëllazërimit të kishave dhe të popujve Ajo e Shenjtë Patriarkanë Ekumenike 
bëhet vetë autore dhe nxitëse në këtë drejtim. Ky kontrast i madh ndërmjet dy botëve rrjedh nga 
fakti se ajo e Shenjtë Patriarkanë vazhdon në mënyrë të ndërgjegjshme rrugën dhe taktikën e saj 
të vjetër, kur e fshehur mbrapa titullit Ekumenike, punonte kundër kishave dhe popujve të tjerë 
ortodoksë të Ballkanit, në shërbim të pandërprerë të shovinizmit grek dhe si një organ i tij nxitës, 
duke i konsideruar këta popuj si grekër dhe duke u sjellë këtyre njëmijë ngatërresa dhe trillime 
për njohjen e autoqefalisë së kishave të tyre, pa dashur kurrë që të kuptojë se nuk është konditë 
që të jesh grek për të qenë i krishterë ortodoks, veprime dhe padrejtësira këto kanë shkaktuar në 
të kaluarën grindje ndërmjet kishave dhe të popujve ortodoksë me qëllime të paracaktuara dhe të 
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kurdisura prej shovinizmit grek nëpërmjet Patriarkanës Ekumenike dhe që kanë bërë që popujt 
ortodoksë të zhvishen me plotë të drejtë nga çdo respekt kundrejt Fronit Ekumenik. 
 Nuk është nevoja të zgjatemi për të vënë në dukje ngjarje konkrete në këtë drejtim, sepse 
ndërhyrjet e Patriarkanës Ekumenike në punët e brendshme të kishave ortodokse autoqefale me 
qëllime si ato që përmendëm më lart, kanë qenë aq të shpeshta dhe të hapta, saqë dihen mirë nga 
të gjithë. Në mënyrë të veçantë këto ndërhyrje të padrejta dhe kryekëput armiqësore i vuajti 
Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, jo vetëm se ishte më e vogla, por pse në radhët e saj 
duke përfituar nga rrethanat kishin penetruar më shumë agjentë të shovinizmit grek të dërguar 
prej Patriarkanës Ekumenike, të cilët nën cilësinë dhe maskën e dhespotit dhe konsekuentë të 
parimeve të tyre dhe të misionit që u ishte ngarkuar, ndiqnin dhe luftonin me rreptësinë më të 
madhe gjuhën shqipe dhe çdo shfaqe kombëtare shqiptare nëpërmjet kishës dhe shkollës, dhe në 
aleancë dhe bashkëpunim të ngushtë me okupatorët. 
 Edhe njohja e autoqefalisë sonë më 1936 u bë siç e provuan faktet, me qëllim që agjendët 
e shovinizmit grek të hynin përsëri në drejtimin e punëve të saj, siç ishin renegatët Pandeleimon 
Kotoko dhe Evllogjio Kurilla, të cilët u dërguan në gjirin e Sinodit të Shenjtë si episkopë titullarë 
të episkopatave të Gjirokastrës dhe të Korçës, për ta luftuar dhe për ta minuar nga brenda Kishën 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, ashtu siç punuan në të vërtetë, përsa kohë që këta agjentë të 
urryer, duke përfituar nga rrethanat mundën të qëndrojnë në postet e tyre të përmendura. 
 Sot kur në shumicën dërmonjëse të botës së krishterë ortodokse fryn era e lirisë së plotë 
dhe e praktikimit të vërtetë të parimeve të larta dhe hyjnore të Kishës së Krishtit, e cila jep një 
kontribut të çmueshëm në mbrojtjen e paqes dhe në zhdukjen e çdo mbeturine të së kaluarës që 
pengon vëllazërimin e popujve dhe zhvillimin e shoqërisë, dhe kur dhe vetë populli heroik grek 
indinjohet thellësisht për çdo shfaqe shovinizmi dhe përpiqet e lufton që si e si të jetojë në 
dashuri, vëllazëri e paqe me fqinjët e tij, llogjika e thjeshtë i lejonte çdo të krishteri ortodoks të 
mendonte dhe të shpresonte, se me gjithë politikën shovene greke që ka ndjekur vazhdimisht dhe 
me ndërgjegje Patriarkana Ekumenike në të kaluarën, politikë kjo që ka njollosur Fronin 
Ekumenik dhe që ka shkaktuar me plotë të drejtë largimin e popujve të tjerë ortodoksë nga çdo 
lidhje bashkëpunimi vëllazëror me Të, do të dëshironte së fundmi e shtytur nga këta faktorë 
historikë të ndronte rrugë dhe taktikë dhe të kthehej në rrugën e ortodoksisë së vërtetë dhe në atë 
të vëllazërimit dhe të abandonimit të qëllimeve dhe synimeve të saj armiqësore kundrejt kishave 
autoqefale.  
 Fatkeqësisht, veprimet armiqësore që Ajo e Shenjtë Patriarkanë kryen vazhdimisht 
kundër Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që kam nderin të udhëheq siç është akti i pa-
karakterizuarshëm i përgatitjes së dërgimit nga ana e Saj të një agjenti të shovinizmit grek të 
quajtur Marko Lipa, nën cilësinë e episkopit të destinuar për Kishën Ortodokse Shqiptare të 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, akt i cili është jashtë çdo të drejte dhe kopetence të saj dhe 
në kundërshtim flagrant jo vetëm me kanonet, rregullat dhe traditën e Kishës Ortodokse Lindore, 
por në mënyrë të veçantë me Tomin e njohjes së Autoqefalisë së Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë përgënjeshtron çdo shpresë korrektimi dhe provon qartë se ajo Patriarkanë, jo vetëm 
që qëndron e palëvizshme në postin e saj të mëparshëm të një qendre dhe organi të thjeshtë të 
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shovinizmit grek, por njëkohësisht, sidomos kohët e fundit është kthyer në një kryeqendër që ka 
përqafuar një grusht tradhëtarësh dhe renegatësh të popujve ortodoksë dhe që i ndihmon dhe i 
nxit këta të kryejnë veprime armiqësore kundër interesave vitale të popujve ortodoksë dhe të 
kishave të tyre, duke u shndruar në këtë mënyrë në një vatër përkrahjeje dhe kurdisjeje aktesh që 
u shërbejnë vetëm nxitësve të luftës, kundër paqes dhe lumturisë së vërtetë të popujve dhe 
kundër çdo parimi dhe dispozite të fesë sonë ortodokse. 
 Për këtë aktivitet armiqësor dhe ndërhyrje të paligjshme të Asaj të Shenjte Patriarkanë 
Ekumenike në punët e Kishës Shqiptare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ndërhyrje 
kryhet me anën e dërgimit të renegatit Marko Lipa në mënyrën dhe qëllimet e sipërtheksuara që 
cenojnë dhe dëmtojnë direkt dhe rëndë të drejtat dhe interesat kishtare dhe kombëtare dhe 
patriotike të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe të besimtarëve të saj dhe që synojnë 
në mënyrë të veçantë të përçajnë unitetin kishtar, kombëtar dhe patriotik të vëllezërve ortodoksë 
shqiptarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili unitet ka qenë dhe është gjithnjë 
shembullor dhe karakteristik i dashurisë së tyre të pakufishme për Atdheun e tyre të dashur dhe 
për Kishën e tyre kombëtare, në emër të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë, të të gjithë klerit dhe të besimtarëve të saj, protestoj energjitikisht dhe i lutem Asaj 
Patriarkane të Shenjtë Ekumenike që të heqë dorë nga veprime dhe akte të këtilla të paligjshme 
dhe armiqësore kundër kishës dhe atdheut tonë, të cilat përbëjnë një shkelje flagrante të 
parimeve, kanoneve dhe traditës së Kishës Ortodokse Lindore si dhe një dhunim të hapët të 
Tomit të njohjes së autoqefalisë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, duke rishqyrtuar 
dhe anulluar vendimin e Saj arbitrar të dërgimit dhe të emrimit të Marko Lipës si Episkop për 
shqiptarët ortodoksë me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke qenë e bindur se në 
rast të kundërt të drejtat e pakontestueshme të Kishës sonë Autoqefale do të tërheqin vëmendjen 
dhe do të gjejnë me siguri përkrahjen e duhur nga të gjitha patriarkanat e shenjta dhe kishat 
ortodokse autoqefale motra"42.  
 
 

ZËVENDËSIMI I NOLIT 
 

Në verën e vitit 1964 Imzot Theofani, (Fig.4) në moshën 83 vjeçare, kaloi një sëmundje 
të rëndë. Ai u shtrua në spital dhe iu nënshtrua një operacioni të vështirë në muajin nëntor 1964. 
Vuante nga kanceri në zorrë. Imzot Theofani i kishte rralluar meshimet dhe takimet me 
ortodoksët e Bostonit. Në stinën e dimrit në Boston bënte shumë ftohtë, prandaj Noli kishte 
vendosur që të shkonte në Florida, në shtëpinë që kishte blerë me ndihmat e shqiptarëve43.  

Në dhjetor të vitit 1964 gjendja shëndetësore e Nolit ishte keqësuar dhe po mendohej për 
zëvendësimin e tij. Në atë kohë Kryekisha e Shën Gjergjit (Fig.5) drejtohej nga ikonom Krist 
Elli, i cili ishte njeriu më i besuar i Nolit. Ato ditë në Boston kishte ardhur për vizitë 
Kryeepiskopi i Greqisë Jakovi. Ky i fundit kishte shërbyer për shumë vite si prift në Boston dhe 

42-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja Nr. 356, viti 1950. 
43-Nasho Jorgaqi, Fan Noli në ditët e fundit, Shekulli, 11 mars 2005, faqe 18-19. 
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njihej nga të gjithë. Ikonom Krist Elli pas takimit që pati me Jakovin u pushua menjëherë nga 
kisha e Shën Gjergjit. Mendohet që biseda e tyre të ketë qenë për të ardhmen e kishës pas 
vdekjes së Nolit. Në mbledhjen e fundit të kuvendit të peshkopatës Noli zyrtarizoi pushimin nga 
detyra të famullitarit të Kishës së Shën Gjergjit në Boston Krist Ellit. Gjithashtu shkarkoi edhe 
disa anëtarë të këshillit të kishës, të cilët qenë ithtarë të Ellit44.  

Vendin e Krist Ellit, e zuri atë Sotir Dilogjika, të cilin Noli e caktoi me detyrën e 
sekretarit të peshkopatës. Atë Sotir Dilogjika ishte nga Zagoria dhe ka punuar si piktor 
skenograf. Duke parë aftësitë e tij Noli i propozoi të dorëzohej në gradën priftërore.  

Noli për zëvendësues të tij zgjodhi kandidaturën e atë Stefan Laskos, i cili shërbente në 
Filadelfia. Ky i fundit në atë kohë ishte i vetmi prift i pamartuar nga pesëmbëdhjetë klerikët që 
shërbenin nën juridiksionin e Nolit. Atë Stefan Lasko (Fig.6) në atë kohë ishte në moshën 66-
vjeçare45. Në dhjetorin e vitit 1964, Noli i dërgoi një letër zyrtare Kryeepiskopit Paisi Vodica, 
me anën e së cilës i rekomandonte që të dorëzonte Stefan Laskon në gradën episkopale46. 
Kundërshtarët e Nolit nuk qenë dakort, që kandidati për episkop të dorëzohej në Shqipërinë 
komuniste, prandaj Noli për të mos krijuar pështjellime në kishë i dërgoi një letër të dytë 
Kryeepiskop Paisit, ku i shkruante se e anullonte vendimin për dorëzimin e Laskos. Noli u tërhoq 
sepse fuqitë po e linin dhe nuk kishte më nerva të përballonte konfliktin mes besimtarëve, por 

44-Krist Elli (1895-1985) ka lindur më 1895 në Hoçisht të Devollit. Me fillimin e luftrave Ballkanike, në vitet 1912-
1913 u detyrua të emigroi në SH.B.A, në Boston. Pasi kreu studimet për Stomatologji në Boston, punoi ca kohë si 
dentist, në Kleveland fillimisht dhe më pas  në Boston. Pas luftës së Dytë Botërore u dorëzua prift nga Imzot 
Theofan Noli, i cili në atë kohë ishte Kryeepiskop i dioqezës shqiptare të Amerikës. Atë Krist Ellin e emëruan 
famullitar i Katedrales së Shën Gjergjit në Boston. Ai ishte shumë popullor, i aftë dhe i devotshëm, prandaj 
besimtarët e donin dhe e respektonin. Elli organizoi për herë të parë kurset e katekizmit, të cilat quheshin “Shkolla 
diellore”. Gjithashtu ngriti dhe organizoi korin e kishës së Shën Gjergjit. Atë Krist Elli i përpoq për bashkimin dhe 
paqtimin e të gjitha kishave shqiptare të ngritura në Amerikë dhe njohjen e e tyre zyrtarisht nga Patrikana 
Ekumenike. Ikonom Krist Elli ndërroi jetë më 15 prill të vitit 1985. Nasho Jorgaqi, Jeta e Fan S. Nolit, Ombra 
GVG, Tiranë 2005, faqe 421; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 177-
178; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 202. 
45-Stefan Lasko (1900-1975) ka lindur në Malëshovë, më 2 shtator të vitit 1900.  Pasi emigroi në SH.B.A, më 20 
qershor të vitit 1949 u hirotonis prift në kishën e Shën Gjergjit në Boston. Në vitet 1949-1950 ka shërbyer në kishës 
e Shën Gjergjit në Boston, ndërsa në vitet 1951-1955 ka shërbyer në kishën e Shën Pjetrit dhe Pavlit në Filadelfia të 
Pensilvanisë. Në këtë kohë hyri në radhët e klerit murg. Ng aviti 1956 deri më 1963 ka shërbyer si famullitar i kishës 
së Shën e Premtes në Kleveland të Ohajos. Në fundin e vitit 1964 u kthye në Boston për të ndihmuar Peshkop Nolin, 
i cili qe i sëmurë rëndë. Me kërkesën e Imzot Fan Nolit, në mars të vitit 1965 Stefan Lasko u dërgua në Shqipëri për 
tu bërë episkop. Stefan Lasko u dorëzua në gradën episkopale më 20 mars të vitit 1965 në kishën e Shën Spiridhonit 
në qytetin e Durrësit, prej Kryehirësisë së Tij, Imzot Paisit, Imzot Kirillit dhe Imzot Damianit. Imzot Stefani 
udhëhoqi grigjën e shqiptarëve të Amerikës nga viti 1965-1975 në një periudhë të vështirë, duke dorëzuar priftërinj 
shqiptarë. Ndër ta mundt të përmendim atë Artur Liolinin si dhe peshkopin Nikon. Në vitin 1971 imzot Stefan lasko 
u pranua pjesëtar i Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale Amerikane, ngjarje që plotësoi ëndrën e Nolit 
për të bashkuar dioqezat ortodokse rumune, bullgare, shqiptare, ruse etj dhe duke formuar me to një sinod episkopal. 
Imzot Stefan Lasko vdiq më 30 prill të vitit 1975. Celebrating 100 years 1908-2008, Albanian Orthodox 
Archidiocese in Amerika, Boston 2008; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, 
faqe 264-265; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 203. 
46-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1283, viti 1964, fl.8. 
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nga ana tjetër nuk u tërhoq Stefan Lasko, i cili u nis me kokën e tij dhe në javën e parë të marsit 
të vitit 1965 mbërriti në Shqipëri. Ndërkohë më 13 mars 1965 Theofan Noli vdiq47. Stefan Lasko 
u dorëzua në gradën episkopale (Fig.7) më 20 mars të vitit 1965 në kishën e Shën Spiridhonit në 
qytetin e Durrësit48, prej Kryehirësisë së Tij, Imzot Paisit, Imzot Kirillit dhe Imzot Damjanit. 
Imzot Stefan Lasko ishte hierarku i fundit që u dorëzua në gradën episkopale në Shqipëri, sepse 
më pas vijoi persekutimi ndaj kishës49.   
 
 

BASHKIMI I KISHAVE 
 

Më shtatë maj 2002 Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës 
zgjodhi Protoprezviterin Ilia Ketri50, Episkop të dioqezës së Philiomilionit. (Fig.8) Dorëzimi i tij 

47-Theofan Noli vdiq më 13 mars të vitit 1965. Qindra e qindra njerëz shqiptaro-amerikanë, si dhe miq të tij të 
shumtë erdhën për t`i dhënë nderimet e fundit. Katedralja ishte në zi. Arkivoli i tij ishte mbuluar me flamurin 
kombëtar, me shqiponjën me dy krerë në mes. Katër qirinj ishin vendosur anës tij në formë kryqi. Ceremonia e 
përcjelljes për në banesën e fundit u zhvillua ditën e shtunë më 20 Mars, në orën 10 paradite. Kisha ishte mbushur 
plot e përplot nga shqiptaro-amerikanë të ardhur nga të gjitha anët e Amerikës, sidomos nga Bostoni, nga 
funksionarë të tjerë me guvernatorin e shtetit të Masaçusets Xhon Volpe në krye. Kurora me lule të shumta 
mbulonin arkivolin, ndër të cilat dallohej kurora e dërguar në emër të shtetit shqiptar. Mbi 15 priftërinj ortodoksë 
shqiptarë morën pjesë në zhvillimin e ceremonisë së përmortshme. Djem dhe vajza të kishës së Bostonit përbënin 
korin që shoqëronte panagjirikët, të cilët u mbajtën në gjuhën shqipe dhe atë angleze prej të perëndishmëve Sokrat 
Sotiri dhe Sotir Dilogjika. Arriti çasti më prekës, kur arkivoli u ngrit në duar e doli jashtë kishës, i shoqëruar nga 
vajtimi i korit dhe lotët e njerëzve me kokë të ulur. Vargu i gjatë i makinave kaloi nëpër dëborën e butë, e cila binte 
vazhdimisht duke veshur çdo gjë me të bardha ashtu si ishte edhe shpirti i tij. Në krye ishte delegacioni i Vatrës. Në 
varreza fjalën e rastit e mbajti i perëndishmi Sotir Dilogjika, më pas përshëndetën edhe përfaqësuesit e komunitetit 
mysliman i perëndrituri Vehbi Ismaili dhe Baba Rexhepi, përfaqësues shpirtëror i Teqesë Bektashiane, të dy me 
qendër në Detroit. Ceremonia e varrimit të tij u pasqyrua hollësisht në gazetën “Dielli” si dhe në shtypin amerikan. 
Pas varrimit sipas traditës shqiptare u dha një drekë në kishën e Shën Gjergjit. Efthim Dodona, Noli i panjohur, 
Tiranë 1996, faqe 184-187; Nasho Jorgaqi, Jeta e Fan S. Nolit, Ombra GVG, Tiranë 2005, faqe 432-435. 
48-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1283, viti 1964, fl.5. 
49-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Tiranë 2004, faqe 42.  
50-Ilia Ketri (1937- ) ka lindur më 14 korrik të vitit 1937 në Sault St. Maria të Miçingamit. Më 1961 
përfundoi studimet në kolegjin teologjik "Kryqi i nderuar" në Boston dhe një vit më vonë u dorëzua prift 
nga Episkopi Marko Lipe, ku shërbeu në Kishën Ortodokse Shqiptare të "Shën Trinisë" në South Boston 
Massacusets. Ndërsa në vitet 1983-1989 Imzot Ilia shërbeu si drejtor i aktivitetit studentor në Shkollën 
Teologjike "Kryqi i Nderuar" të Bostonit. Në muajin dhjetor 1989 u emërua meshtar në kishën e Shën 
Joanit në Las Vegas.  Imzot Ilia Ketri në vitin 1992 erdhi në Shqipëri, ku punoi me zell në çeljen e 
Seminarit për përgatitjen e kuadrove të K.O.A.Sh-it. Gjatë kohës së qëndrimit në Seminarin Teologjik ka 
qenë drejtor dhe jepte lëndën e Dogmatikës. Imzot Ilia ka qenë prift i martuar dhe pas fjetjes së 
bashkëshortes Helena Sotiri, ai u dorëzua në gradën episkopale. Më shtatë maj 2002 Sinodi i Shenjtë i 
Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës zgjodhi Protoprezviterin Ilia Ketri, Episkop të dioqezës së 
Philiomilionit. Dorëzimi i tij në gradën episkopale u krye nga Mitropoliti i Filadelfias Melitoni, 
Mitropoliti i Dardaneleve Anthony dhe Mitropoliti i Sebastisë Demetrios. Ceremonia e fronëzimit u bë 
më 12 maj 2002 në Kishën Partiarkale të Shën Gjergjit. Episkopi i ri Ilia është caktuar në krye të dioqezës 
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në gradën episkopale u krye nga Mitropoliti i Filadelfias Melitoni, Mitropoliti i Dardaneleve 
Anthony dhe Mitropoliti i Sebastisë Demetrios. Ceremonia e fronëzimit u celebrua më 12 maj 
2002 në kishën partiarkale të Shën Gjergjit. Episkopi i ri Ilia është caktuar në krye të Dioqezës 
ortodokse të shqiptarëve të Kishës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila është në varësinë 
e Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës, me përgjegjësinë e drejtimit shpirtëror e pastoral, 
të besimtarëve ortodoksë shqiptarë, numri i të cilëve sa vjen e rritet. Kohët e fundit ka marë një 
klerik të talentuar nga Shqipëria Atë Kostandin Tudën. Ky i fundit ofron shërbesat në gjuhën 
shqipe në kishën e Trinisë së Shenjtë dhe me zërin e tij melodioz ka fituar simpatinë e 
besimtarëve. 

 Menjëherë pas dorëzimit të Episkop Ilias, pjesa tjetër e shqiptarëve të diasporës në 
Sh.B.A. nuk qëndruan në heshtje, por njëri prej tyre Nikon Liolin51 57-vjeçar, i rritur në një 
familje atdhetare shqiptare, u dorëzua Episkop i Kishës Ortodokse Shqiptare të Amerikës, (Fig.9) 
që njihet zyrtarisht vetëm nga Patriarkana e Moskës. Arqidioqeza shqiptare e Amerikës deri para 
dorëzimit të Nikon Liolinit në gradën episkopale drejtohej nga episkopi rus Theodhosi. Hirësi 
Nikoni kishte në juridiksion kishat e pjesës verilindore të Amerikës, duke përfshirë edhe ato 
shqiptare. 

Më 9 mars 2008, në Kishën Katedrale të Shën Gjergjit, Boston, SHBA, në prani të qindra 
besimtarëve u krye Liturgjia Hyjnore festive jubilare. Ajo u drejtua nga dy episkopët e 
shqiptarëve të SHBA, Hirësia e Tij, Nikoni dhe Hirësia e Tij, Ilia. Në kremtime mori pjesë edhe 
Kryeepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e Tij, Anastasi. (Fig.10) Në fund të 
shërbesës atë Artur Liolini u tregoi besimtarëve të pranishëm kryqin historik me të cilin Fan Noli 
kishte bekuar besimtarët 100 vjet më parë gjatë kremtimit të meshës së parë në gjuhën shqipe.  
Atë Artur Liolini tha në përshëndetjen e tij, se vazhdimësia pandërprerje e veprimtarisë së këtij 
institucioni shpirtëror fetar vërteton atë vizion e largpamësi që kishte Fan Noli kur filloi 
përpjekjet për autoqefalinë e Kishës Ortodokse Shqiptare të Amerikës. Më pas, Hirësi Ilia dhe 

ortodokse të shqiptarëve të Kishës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila është në varësinë e 
Patriarkanës Ekumenike të Konstandinopojës, me përgjegjësinë e drejtimit shpirtëror e pastoral të 
besimtarëve ortodoksë shqiptarë. Më datën 4 shtator 2003 vjen përsëri në Shqipëri me detyrën e Dekanit 
të Akademisë Teologjike. Andrea Llukani, Përmes shkrimeve, Tekno Paper, Tiranë 2004, faqe 3-4. 
51-Nikon Liolin u dorëzua Episkop i Kishës Ortodokse Shqiptare të Amerikës, që njihet zyrtarisht vetëm 
nga Patriarkana e Moskës. Arqidioqeza shqiptare e Amerikës deri para dorëzimit të Nikon Liolinit në 
gradën episkopale drejtohej nga episkopi rus Theodhosi. Dorëzimi i episkopit Nikon u bë në Seminarin e 
Shën Tihonit, një manastir sllav midis maleve të Pensivanisë. Shqiptarët kanë gjithsej dhjetë priftërinj 
ortodoksë dhe ata mendojnë se kjo është shumë pak për një kominitet që po rritet me ardhjen e 
emigrantëve të rinj. Episkopi Nikon është vëllai i at Artur Liolinit dhe do të mbikqyrë kishat e pjesës 
verilindore të Amerikës duke përfshirë edhe ato shqiptare. Dorëzimi i Nikon Liolinit, si episkop i Kishës 
Ortodokse të Amerikës shihet si nder për komunitetin shqiptar, në një kohë kur nuk është e lehtë të gjesh 
njerëz të përgatitur për një detyrë të tillë. Me vdekjen e Nikon Liolinit aktualisht Arqidioqeza shqiptare e 
Amerikës është pa primat. Komuniteti shqiptaro-amerikan me dy episkopë, Ngjallja, qershor 2002, faqe 3; Sokol 
Balla, Noli, ky prift i çuditshëm, Klan, 31 janar 1999, faqe 30. 
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Hirësi Nikoni, dolën përpara të pranishmëve dhe lexuan një deklaratë të përbashkët mirëkuptimi 
e bashkëpunimi midis dy qendrave të ortodoksisë shqiptare në SHBA.  

“Viti 2008 shënon një shekull në punën e apostollatës ortodokse shqiptare të Amerikës së 
Veriut. Për herë të parë, kur u organizua famullia e parë në Boston, ceremonitë hyjnore u festuan 
në shqip me qëllim që t’u shërbenin të krishterëve ortodoksë në gjuhën e tyre. Prifti i parë dhe 
më pas hierarku Theofan Stilian Noli filloi një punë voluminoze dhe të shumanshme më 1908 që 
i shërbeu popullit këtu, dhe në atdhe, në mënyra të jashtëzakonshme. Gjatë dhjetvjeçarit që kaloi 
kemi dëshmuar ngritjen e shumë juridiksioneve, ndërhyrjet e revolucioneve sekulare nga jashtë, 
si edhe ndikimin e tyre tek besimtarët këtu, kryqëzimin e konsideratave politike dhe patriotike që 
sfiduan bashkësitë tona dhe shpesh herë i ndanë ato. Në gjithë stuhitë e përkohshme kemi 
përjetuar dhimbjen edhe triumfin, humbjet dhe zbulesat. Dhjetë dekadat e fundit kemi mësuar 
shumë, por dhe kemi dështuar në përqafimin e njëri-tjetrit me dashuri. Ndarjet tona kanë qënë 
për shkak të kushteve dhe të vetvetes. Kemi ndarë përvojat me këdo, pasi jemi sa të veçantë po 
aq dhe të ngjashëm me të tjerët. Kemi qenë pasionantë dhe të arsyeshëm, të drejtë dhe elastikë në 
gjetjen e rrugëve për të kapërcyer diferencat. Megjithatë kohët e përçarjes nuk na zymtuan kurrë, 
as penguan parardhësit tanë të përmbushnin rolet episkopalë përpara Krishtit: të shkoni, të 
mësoni, pagëzoni dhe shërbeni atyre që ju janë besuar për ne dhe për të parët tanë. Këtë çast 
kujtojmë me lutje hierarkët që na udhëzuan, Bishopin Theofan (Noli) Bishopin Mark, (Lipa) 
Bishopin Stefan (Lasko) si dhe të gjithë priftërinjtë dhe shërbyesit, burra e gra të tufës sonë 
besnike, që prehen në paqe. I përjetshëm kujtimi i tyre. Pavarësisht nga sfidat e shumta me të 
cilat të gjithë jemi përballur, njerëzit e rrasës dhe besnikët gjithmonë kanë ngelur të përqëndruar 
në detyrën parësore, atë të shpalljes së Ungjillit dhe shpëtimit që merret nëpërmjet veprës 
çliruese të Zotit dhe Shpëtimtarit Tonë Jezus Krishtit. Ne festojmë dhe përkujtojmë këtë moment 
shekullor me përulësi duke kujtuar gjithë ç’ka kaluar me shpresën se do të mbetemi të vërtetë 
ndaj shpresave, aspiratave dhe nevojave, për shpëtimin, kujdesin dhe ushqimin e tyre tek brezat e 
ardhshëm. Si të besuar nga Hiri i Perëndisë për të qenë barinj të bashkësive tona, marrim rastin të 
dëshmojmë së bashku dhe të themi së bashku me dashuri dhe shpresë, se jemi një në Zotin Tonë, 
një në Eukarist dhe një në dëshirën për ta bërë këtë ditë vendtakim më të mirë për gjeneratat që 
vijnë”.  

Në fund përshëndeti edhe Kryeepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e 
Tij, Anastasi, i cili u përkthye nga Arkimandriti Theofan Koja. Sapo filloi të fliste Kryeepiskopi 
Anastas bëri një xhest me të cilin entuziazmoi të pranishmit në kremtime. Meqë nuk i mbante dot 
edhe skeptrin edhe mikrofonin, ai iu drejtua të pranishmëve me fjalët: (Fig.11) “Skeptrin po ia 
dorëzoj këtij më të riut dhe unë po mbaj vetëm mikrofonin”52. Metaforë e bukur kjo e dorëzimit 
të pushtetit nga të vjetrit te brezi i ri i klerikëve shqiptarë, duke plotësuar kështu edhe një dëshirë 
të Nolit: Shqiptarizimin e Kishës Ortodokse.  
 
 
 

52 -Sipas rrëfimeve të  Arkimandrit Theofan Kojës, pjesëmarrës në kremtime. 

23 
 

                                                           



BURIME ARKIVORE 
 

-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 14, Dosja nr. 130, viti 1922, fl. 1. 
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 141, Dosja nr. 438, viti 1922. 
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,  Dosja Nr. 295, Viti 1950, fl.2. 
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,  Dosja Nr. 295, Viti 1950, fl.1. 
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 356, viti 1950, fl.2-4. 
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1283, viti 1964, fl.8. 
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1283, viti 1964, fl.5. 

 
BIBLIOGRAFI 

 
-Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014. 
-Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011. 
-Andrea Llukani, Himnologjia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2005. 
-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016. 
-Celebrating 100 years 1908-2008, Albanian Orthodox Archidiocese in Amerika, Boston 2008. 
-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992. 
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006. 
-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000. 
-Efthim Dodona, Noli i panjohur, Tiranë 1996. 
-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003. 
-Fan S. Noli, Autobiografia, Shtëpia botuese Elena Gjika, Tiranë 1994. 
-Foti Cici, Midis shqitarësisë dhe grekësisë. Nga bujtja e Nolit tek zhvarrosjet e Përmetit, Globus R, Tiranë 2006. 
-Imzot Theofan Noli, Uratore e Kishës Orthodhokse, E botoj Peshkopata e Amerikës, Boston Mass 1941. 
-Imzot Theofan Noli, Kremtore e Kishës Orthodhokse, E botoj Peshkopata e Amerikës, Boston Mass 1947. 
-Imzot Theofan Noli, Triodi dhe  Pesëdhjetorja, E botoj Peshkopata e Amerikës, Boston Mass 1952. 
-Imzot Theofan Noli, Lutjesorja, Kosherja Orthodhokse,  Selanik 1997. 
-Kremtore e Kishës Ortodokse, e përktheu Imzot Fan S. Noli, e botoi Peshkopata e Amerikës, Boston Mass 1947. 
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Tiranë 2004. 
-Librë e Shërbesave të shënta të Kishës Orthodoxe, kthyer nga gërqishtja prej priftit Orthdox Fan S. Noli, Boston 
Mass 1909. 
-Librë e Shërbesave të Shënta të Kishës Ortodokse, Shtypshkronja dhe Libraria Dhori Koti, Korçë 1930. 
-Libër i Shërbesave të Shenjta të Kishës Orthodhokse, Tiranë 1994. 
-Mehmet Gëzhilli, Fan S. Noli, Argeta LMG, Tiranë 2003. 
-Nasho Jorgaqi, Jeta e Fan S. Nolit, Ombra GVG, Tiranë 2005. 
-Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003. 
-Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tiranë 2008. 
-Pesëdhjetore e Vogël,  Boston, Mass 1914. 
-Visarion Xhuvani, në kishë, në parlament dhe në burg, 55, Tiranë 2007. 
-Uratore e Kishës Ortodokse, e përktheu Imzot Noli, e botoi Peshkopata e Amerikës, Boston Mass 1941.  

 
 
 

24 
 



ARTIKUJ 
 NË REVISTA SHKENCORE DHE GAZETA 

 

-Andrea Llukani, Mesha e parë në gjuhën shqipe, Le Radici, Anno 10, nr. 2, Aprile 2012, pagina 8. 
-Dion Tushi, Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62. 
-Dhimitër Beduli, Teologë me origjinë shqiptare që janë diplomuar në Institutin Teologjik të Halkit, Ngjallja, tetor 
1996, faqe 10. 
-Dhimitër Beduli, Noli dhe tekstet Liturgjike, Ngjallja, tetor 1995,  faqe 3. 
-Ilia Spiro Vasili, Si e gjeta Episkopin Jerotheos, Ngjallja, gusht 1996, faqe 9. 
-Ilia Spiro Vasili, Jeta dhe veprimtaria e dhespotit Jerotheos, Ngjallja,  maj 2003, faqe 9,10. 
-Imzot Joan Pelushi, Një vështrim i shkurtër historik mbi përkthimet fetare në Kishën Ortodokse në Shqipëri, 
Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 16. 
-Imzot Joan Pelushi, Mitropolit i Korçës, Një vështrim i shkurtër historik mbi përkthimet fetare në Kishën Ortodokse 
në Shqipëri, Art & Trashëgimi, Nr. 7, dhjetor 2016, faqe 192-193. 
-Kristofor Beduli, Revista Zëri i Orthodhoksisë, Ngjallja, qershor 2002, faqe 4. 
-Koço Bihiku, Themelimi i  Kishës Ortodokse Kombëtare dhe roli i Nolit, 70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 32. 
-Nasho Jorgaqi, Fan Noli në ditët e fundit, Shekulli, 11 mars 2005, faqe 18-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 



 

TABELA E ILUSTRIMEVE 
 

PARATHËNIE 
 
Fig.1. Në vitin 1908 Noli u dorëzua prift nga mitropoliti rus i Nju Jorkut, Platoni 
Fig.2. Mesha e parë në gjuhën shqipe 
Fig.3. Grupi nismëtar për themelimin e kryekishës së Shën Gjergjit 
Fig.4. Komisioni i katedrales së Shën Gjergjit 
Fig.5. Komisioni i katedrales së Shën Gjergjit 
Fig.6. Më 18 korrik 1915 Fan Noli u zgjodh kryetar i "Vatrës" 
Fig.7. Deputetët Luigj Gurakuqi, Eshref Frashëri dhe Fan Noli, viti 1921 
Fig.8. Anëtarë të Partisë Popullore, viti 1921 
Fig.9. Deputetët e parlamentit të vitit 1923 
Fig.10. Dorëzimi Fan Nolit në gradën episkopale (Viti 1923) 
Fig.11. Hirësi Kristofor Kisi, Mitropolit i Beratit 
Fig.12. Hirësi Jerotheu, Mitropolit i Korçës 
Fig.13. Kthimi i Nolit në Amerikë 
 

KREU I PARË 
 
Fig.1. Bust prej allçie i Fan Nolit 
Fig.2. Portret i Fan S. Nolit 
Fig.3. Oboe (korno angleze) e përdorur nga Fan Noli 
Fig.4. Kapele e përdorur nga Fan Noli 
Fig.5. Petrahil i përdorur nga Fan Noli 
Fig.6. Temjanicë e përdorur nga Fan Noli 
Fig.7. Mëngore e uniformës kishtare të Fan S. Nolit 
Fig.8. Shishe qelqi e përdorur nga Fan Noli 
 

KREU I DYTË 
 

Fig.1. Përfaqësuesit e Shqipërisë në Sh.B.A dhe Noli 
Fig.2. Vendimet e Kongresit  u përshëndetën nga Imzot Theofani 
Fig.3. Kisha e Shën Joanit 
Fig.4. Imzot Theofan Noli 
Fig.5. Kryekisha e Shën Gjergjit 
Fig.6. Atë Stefan Lasko 
Fig.7. Dorëzimi i Stefan Laskos në gradën episkopale 

26 
 



Fig.8. Imzot Ilia Ketri 
Fig.9. Imzot Nikon Liolin 
Fig.10. Në kremtime mori pjesë edhe Fortlumturia e Tij, Anastasi 
Fig.11. Hirësi Ilia dhe Hirësi Nikoni, duke meshuar 
Fig.10. Fjalimi i Fortlumturisë së Tij, Anastasit 
Fig.11. Fjalimi i Fortlumturisë së Tij, Anastasit 

 

27 
 



28

Fig.1. Në vitin 1908 Noli u dorëzua prift nga mitropoliti rus i Nju Jorkut, Platoni

PARATHËNIE



29

Fig.3. Grupi nismëtar për themelimin e kryekishës së Shën Gjergjit

Fig.2. Mesha e parë në gjuhën shqipe



30

Fig.5. Komisioni i katedrales së Shën Gjergjit

Fig.4. Komisioni i katedrales së Shën Gjergjit



31

Fig.6. Më 18 korrik 1915 Fan Noli u zgjodh kryetar i “Vatrës”



32

Fig.6. Më 18 korrik 1915 Fan Noli u zgjodh kryetar i “Vatrës”



33

Fig.7. Deputetët Luigj Gurakuqi, Eshref Frashëri dhe Fan Noli, viti 1921

Fig.8. Anëtarë të Partisë Popullore, viti 1921



34

Fig.9. Deputetët e parlamentit të vitit 1923

Fig.10. Dorëzimi Fan Nolit në gradën episkopale (Viti 1923)



35

Fig.11. Hirësi Kristofor Kisi, Mitropolit i Beratit



36

Fig.12. Hirësi Jerotheu, Mitropolit i Korçës



37

Fig.13. Kthimi i Nolit në Amerikë



38

Fig.1. Bust prej allçie i Fan Nolit

KREU I PARË



39

Fig.2. Portret i Fan S. Nolit



40

Fig.4. Kapele e përdorur nga Fan Noli

Fig.3. Oboe (korno angleze) e përdorur nga Fan Noli



41

          Fig.5. Petrahil i përdorur nga Fan Noli                   Fig.6 Temjanicë e përdorur nga Fan Noli



42

Fig.7. Mëngore e uniformës kishtare të Fan S. Nolit

Fig.8. Shishe qelqi e përdorur nga Fan Noli



43

KREU I DYTË

Fig.1. Përfaqësuesit e Shqipërisë në Sh.B.A dhe Noli

Fig.2. Vendimet e Kongresit  u përshëndetën nga Imzot Theofani



44

Fig.3. Kisha e Shën Joanit

Fig.4. Imzot Theofan Noli



45

Fig.5. Kryekisha e Shën Gjergjit

Fig..6. Atë Stefan Lasko



46

Fig.7. Dorëzimi i Stefan Laskos në gradën episkopale

                Fig.8. Imzot Ilia Ketri                                           Fig.9. Imzot Nikon Liolin



47

Fig.10. Në kremtime mori pjesë edhe Fortlumturia e Tij, Anastasi

Fig.11. Hirësi Ilia dhe Hirësi Nikoni, duke meshuar



48

Fig.10. Fjalimi i Fortlumturisë së Tij, Anastasit

Fig.10. Fjalimi i Fortlumturisë së Tij, Anastasit



49

PËRMBAJTJA E LËNDËS

Parathënie............................................................................................................................................3

KREU I PARË

Mesha e parë në gjuhën shqipe...........................................................................................................7
Ndihmesa e Nolit në përkthimin e teksteve liturgjike............................................................................9
Objekte të Nolit në Muzeun Historik Kombëtar................................................................................13

KREU I DYTË

Përpjekjet për bashkimin e kishave...................................................................................................15
Paisi i shkruan Atenagorës................................................................................................................17
Zëvendësimi i Nolit..........................................................................................................................19
Bashkimi i kishave............................................................................................................................21

Burime arkivore................................................................................................................................24
Bibliografi..........................................................................................................................................24
Tabela e ilustrimeve...........................................................................................................................26
Përmbajtja e lëndës...........................................................................................................................49



50

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Llukani, Andrea
Redaktor: Prof. dr. Hajri Shehu
Ndihmesa e Nolit në përkthimin e teksteve liturgjike,/
Andrea Llukani, Tiranë: Botimet “Trifon Xhagjika”
Tiranë, 2020
50 f, 29 cm.

ISBN


	1-Kapaku i Nolit
	2-Ndihmesa e Nolit-liberth
	3-Noli ilustrime

