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VEPRA E FORTLUMTURISË SË TIJ  
DR. VISARION XHUVANIT 

 

 

 

 Fortlumturia e Tij Dr. Visarion Xhuvani ka lindur në Elbasan më 1 maj të vitit 1887. Familja e tij në lagjen 

Kala ka qenë e dëgjuar për bindje të theksuara atdhetare dhe fetare. Në shkollën e lagjes është vijuar fshehurazi 

tradita e krijuar nga Dhaskal Todri dhe Kristoforidhi, krahas greqishtes u mësonin nxënësve edhe gjuhën shqipe. 

Në formimin e karakterit të djaloshit rol të veçantë kanë luajtur mjedisi familjar dhe librat e K.Kristoforidhit që 

qëndronin të hapura gjithmonë në shtëpi.  

 Bisedat e të moshuarve në mjediset e kishës pas meshës për domosdoshmërinë e futjes së gjuhës shqipe në 

ritualet fetare kultivuan dëshirën dhe e nxitën djaloshin për të vazhduar rrugën e tyre.  

 Kur ishte në burgun e Burrelit një i burgosur e pyet V.Xhuvanin:  

 - Hirësi si të lindi dëshira për t’ju kushtuar fesë? Ai i përgjigjet: - Duhet të ketë ndodhur aty nga fillimet e 

vitit 1890. Atë vit ditën e Krishtlindjeve në Elbasan pat rënë borë. Mbas meshës vizitën e parë dhespot Visari 

(plaku) e bëri në familjen tonë. Ai la gjurmë në borën e pashkelur të oborrit. Unë si fëmijë u ula në prehrin e 

Hirësisë. Gëzimin ma shtonin përkëdheljet e tij. Mbas largimit të Hirësisë nëna më vuri të shkel në gjurmët e lëna 

prej dhespotit në borë dhe më tha: - Ec në gjurmët e dhespotit që të bëhesh edhe ti si Ai. Kjo qe nxitja fillestare dhe 

unë që atëherë mendova të bëhem si Ai. Unë eca në atë udhë, në ato gjurmë, por ajo, siç e sheh, qe rrugë e 

lodhshme dhe me mundime.  

 Mbresat e lëna nga bisedat e të moshuarve dhe diskutimet në familje do të mbeten të pashlyeshme gjatë 

gjithë jetës. Ato u pasuruan gjatë studimeve të larta teologjike.  

 Hirësia e Tij Visarion Xhuvani u formua si teolog në shkollat fetare të Greqisë. Nga viti 1906 deri në vitin 

1914 studioi në shkollat më të mira teologjike të Athinës. Në vitin 1918 mbrojti gradën “Doktor” në teologji dhe u 

emërua lektor në Fakultetin Teologjik të Universitetit të Athinës. Po në këtë vit u dorëzua në gradën priftërore 

arqimandrit nga Mitropoliti Jakov. Patriarkana greke vlerësoi aftësitë dhe përgatitjen e arqimandritit të ri dhe e 

emëroi në famullinë mbretërore greke në Sofje. Ky qe vlerësim i veçantë i Patriarkanës greke, por Visarionin e 

joshte dëshira e kthimit në Shqipëri. Në Bullgari ai ra në kontakt me lëvizjen kombëtare shqiptare dhe filloi të 

meshojë në gjuhën shqipe. Në vitin 1919 shkoi në Rumani ku lëvizja atdhetare qe më e organizuar. Atje, duke 

meshuar shqip, u përpoq të forconte ndjenjat e atdhedashurisë dhe të unitetit, të domosdoshëm për të përballuar 

përçarjen midis ortodokësve shqiptarë.  

 Veprimtarinë fetaro-kombëtare gazeta “Shqipëria e Re” e 10 korrikut të vitit 1920 e paraqet kështu: 

“Arqimandriti thotë: “Kisha nuk është një vend vetëm për t’ju lutur zotit, po është një vend ku ungjilli me gjuhën e 

vet tregon si duhet të punojmë për kombin.” Në Rumani V.Xhuvani u përpoq të krijojë mundësinë e hirotonisjes 

me gradë episkopale. Çdo gjë u përgatit dhe u organizua mirë, por të gjitha shkuan kot, sepse dorëzimi u anullua në 

momentin e fundit.  

 Nga mesi i vitit 1919 Visarioni erdhi në Shqipëri. Ai u prit shumë mirë nga banorët e Elbasanit, Tiranës, 

Durrësit, Kavajës, Pogradecit. Ortodoksët e këtyre qyteteve shihnin tek Visarioni mundësinë e plotësimit të 

dëshirës së tyre për t’u meshuar shqip në kishë. Kjo aspiratë i shtyu ata që t’i drejtohen me anë të një peticioni 

Qeverisë së Durrësit si dhe Atë Visarionit që të fillonte zyrtarisht organizimin e kishave ortodokse të këtyre 

krahinave. Dëshira e tyre u plotësua dhe më 29. XI. 1919 Atë Visarioni filloi punën si drejtues i qarkut kishtar të 

Elbasanit, Tiranës, Kavajës, Shpatit, Pogradecit. Ai çdo gjë e filloi nga e para sepse në kisha gjendja ishte mjaft 

kaotike. Pengesat ishin shumë të mëdha. Literatura liturgjike në gjuhën shqipe ishte e pamjaftueshme. Priftërinjtë 

dhe psalltët ishin të pastërvitur. Ortodoksët shqiptarë ishin të përçarë. Ndikimi i kishës greke ishte mjaft i fortë dhe 

po të mos pengohej do të shkaktohej përçarje dhe do të dëmtohej uniteti kombëtar. Ndërkohë klerikët grekë që 

nxisnin përçarje ishin përzënë nga Shqipëria. Për të përballuar këtë situatë të rëndë që po kalonte kisha, banorët 

ortodoksë të Tiranës me vendim të datës 29. XI. 1921 i kërkuan Arqimandritit Visarion të merrte iniciativën e 

organizimit të një mbledhjeje të përgjithshme kishtare ku të përfaqësohej i gjithë kleri dhe populli ortodoks, e në të 

të merreshin vendime të detyrueshme për të gjithë ortodoksët. Visarioni i miratoi qëndrimet e drejta të ortodoksëve 

të Tiranës e të Elbasanit dhe punoi gati një vit për të përgatitur platformën e mbledhjes. Ai shkeli gati në të gjithë 

vendin për të zgjedhur delegatët, mori miratimin dhe zotimin e Qeverisë për këtë tubim ortodoks dhe më 12 shtator 

të vitit 1922 çdo gjë ishte gati. Në këtë datë në Berat u mblodh Kongresi i parë panortodoks i cili mori vendimet për 

organizimin e drejtimin e Kishës dhe shpalli Autoqefalinë e Kishës Ortodokse Shqiptare.  

 Patriarkana e Kostandinopojës nuk e priti me entuziazëm dhe dëshirë autoqefalinë e Kishës Ortodokse 

Shqiptare. Rezervat e saj ajo i shfaqi herë hapur dhe herë fshehurazi e me dinakëri. Megjithëse Eksarku Episkopal i 
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dërguar prej saj, Imzot Jerotheu, vendimet e Kongresit të Beratit i quajti kanonike dhe të drejta, Patriarkana nuk u 

pajtua me termin Autoqefali. Ajo pranoi vetëm termin Autonomi që nënkuptonte varësi të plotë të kishës shqiptare 

nga Patriarkana Ekumenike e Stambollit.  

 Vendimet e Kongresit të Beratit hasën në shumë pengesa dhe vështirësi të sajuara nga ata që e kishin të 

zorshme shkëputjen nga adhurimi që kishin për kishën greke. Zbatimi i vendimeve të Kongresit të Beratit hasi 

vështirësi të tjera. Largimi i Imzot Fan Nolit dhe i Imzot Jerotheut dhe mbyllja e Imzot Kisit në manastirin e 

Ardenicës i lanë dioqezat pa titullarë. Në këtë situatë Patriarkana, duke shfrytëzuar mungesën e kuadrit të lartë 

klerikal, kundërshtoi hapur autoqefalinë.  

 Për të përballuar gjendjen e rëndë Këshilli i Lartë i Kishës që kish atributet e Sinodit të Shenjtë, me dekret 

nr. 686 datë 28.3.1925 ngarkoi Visarionin të drejtonte Mitropolinë e Durrësit. Kisha Ortodokse Autoqefale gjatë 

këtyre viteve hyri në një fazë të re dhe të vështirë sepse kontradiktat nuk ishin zbutur dhe intrigat ishin bërë më 

intensive. Imzot Visarioni, Mitropoliti i ri i Durrësit, për të përballuar këtë situatë iu drejtua besimtarëve të 

dioqezës së vet me Qarkoren e parë, në të cilën gërshetohen idetë fetaro-filozofike dhe patriotike me 

domosdoshmërinë organizative e drejtuese. Ai kërkoi nga besimtarët ortodoksë që të punonin sipas shëmbullit të 

një kristianizmi të mirë e përparimdashës, me shpirtin e bashkimit dhe të vëllazërimit njerëzor, të përfitonin nga 

çdo qytetërim duke qëndruar larg çdo pseudoqytetërimi që është i dënueshëm për moralin dhe Atdheun. V.Xhuvani 

nënvizoi idenë e një drejtimi të mirë e hartimin e një rregulloreje të përbashkët për të gjithë komunitetin ortodoks 

dhe dëshironte që zëvendësit e tij të mos bënin asnjë veprim të papëlqyeshëm dhe antikanonik.  

 Statuti i përkohshëm i vendosur në Kongresin Kishtar të Beratit (1922) dhe vendimet e atij kongresi për të 

cilat punoi pa u lodhur Visarioni, si dhe Qarkorja e parë e vitit 1925 e shkruar nga Ai, përbëjnë platformën 

kanonike e fetaro-kombëtare që përcaktoi rrugën nëpër të cilën duhej të ecte kisha e re ortodokse shqiptare.  

 Vullneti për drejtimin e Kishës Kombëtare, bindja për të zbatuar vendimet e Kongresit Kishtar të Beratit 

dhe detyrat e ngarkuara nga Këshilli i Lartë e nxitën V.Xhuvanin që të mos u bindej udhëzimeve të Patriarkanës së 

Kostandinopojës për durim dhe përulësi. V.Xhuvani vendosi të dorëzohet episkop në Mal të Zi ku u hirotonis më 3 

maj të vitit 1925. Ky veprim pati jehonë të dyfishtë. Për disa ishte shpresëdhënës, ndërsa disa të tjerë prisnin 

zemërimin e Patriarkanës. Disa anëtarë të Këshillit të Lartë u zemëruan dhe deshën t’i mohonin gradën episkopale. 

Patriarkana Ekumenike dërgoi në Tiranë Imzot Krisanthin, një nga klerikët më me autoritet dhe njohës të mirë të 

problemeve kishtare ballkanike. Mbas takimeve me kryesinë e kishës dhe me Mbretin e Shqipërisë u nënshkrua një 

marrëveshje e cila mori emrin “Akordi i Tiranës”. Ky akord nuk pati jetë të gjatë sepse vunë kushte të rënda për 

Kishën Ortodokse Shqiptare dhe u legalizua në një farë mase ndërhyrja në punët e brendshme të shtetit shqiptar. 

Akordi nuk u prit mirë nga qarqet patriotike ortodokse shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Kësaj ndërhyrjeje dinake 

i duhej kundërvënë me argumente kanonike dhe në mënyrë bindëse, sepse vetëm kështu do të krijohej një opinion i 

shëndoshë në favor të Kishës Ortodokse Shqiptare. Këtë detyrë e mori përsipër Imzot Visarioni. Ai në vitin 1926 

shkroi pjesën e parë dhe të dytë të librit: “Çashtje politiko-religjioze, Kostandinopol-Tiranë”. Visarioni, i 

mbështetur në kanonet e shenjta, argumentoi drejtësinë e shpalljes së autoqefalisë e cila u mbështet në një miratim 

mbarëpopullor dhe u quajt e vlefshme nga Qeveria shqiptare. Ai kundërshtoi dhe e quajti të paarsyeshëm 

përdorimin e gjuhës greke në kishë dhe kërkoi organizimin sa më parë të Sinodit Episkopal me episkopë kanonikë 

shqiptarë. V.Xhuvani u shpreh kundër ndërhyrjes së Patriarkanës së Kostandinopojës për të vendosur në Shqipëri 

episkopë të huaj të emëruar nga Patriarkana Ekumenike.  

 Në veprën tjetër të shkruar po në vitin 1926 të titulluar “Kujtim vepre dhe intrige” janë dhënë vështirësitë 

dhe intrigat që kanë penguar ecjen përpara të Kishës Ortodokse Shqiptare.  

 Në vitin 1926, me anë të një polemike të çiltër, të argumentuar nga ana kanonike dhe patriotike, iu 

kundërvu misionarëve të Patriarkanës. Imzot Visarioni u bë mbështetësi kryesor i mendimit atdhetar të asaj pjese të 

ortodoksëve shqiptarë që mbronin Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Mendimet e tij të shprehura në artikujt 

publicistikë të kohës, librat e përmendur më lart dhe diskutimet në parlament përbëjnë platformën teoriko-praktike 

të mbështetur në kanonet e shenjta dhe në interesat e atdheut, sipas së cilës duhej të ecte kisha shqiptare.  

 Ajo që u jepte shkas qarqeve shoviniste greke për të sulmuar dhe për të mos miratuar veprimtarinë e Kishës 

Ortodokse Autoqefale Shqiptare ishte mungesa e Sinodit Episkopal me episkopë kanonikë shqiptarë. Gjatë viteve 

1922 deri më 1929 pati dy tendenca të cilat i largonin ortodoksët shqiptarë nga njëri-tjetri. Tendenca e parë që 

drejtohej nga episkopët e Korçës e të Beratit, kërkonte pritjen, përuljen dhe plotësimin e kërkesave të Patriarkanës 

së Kostandinopojës. Tendenca tjetër mbështetej nga shumica e Këshillit të Lartë Kishtar e sidomos nga Imzot 

Visarion Xhuvani. Në krah të saj ishte edhe qeveria shqiptare, e cila kërkoi zgjidhje të brendshme të autoqefalisë 

kishtare.  

 Atëherë Këshilli i Lartë Kishtar ngarkoi Episkop Visarion Xhuvanin të formonte Sinodin Episkopal. 

Visarioni, duke respektuar kanonet e shenjta, veproi me guxim dhe pjekuri. Nga 11 shkurti deri më 17 shkurt të 
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vitit 1929 ai dorëzoi në gradën peshkopale Arqimandritët Agathangjel Çamçen nga Korça dhe Thanas Ambrosin 

nga Elbasani dhe më 18 shkurt u formua Sinodi Episkopal, i cili zgjodhi Visarion Xhuvanin Kryepiskopin e parë të 

Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Më 25 shkurt të vitit 1929 u miratua nga pikëpamja kanonike dhe 

shtetërore Sinodi Episkopal i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare.  

 Gjatë vitit 1929 Imzot Visarion Xhuvani organizoi Kongresin e Dytë Panortodoks të mbajtur në Korçë më 

16 qershor të vitit 1929. Në këtë Kongres historik u miratua “Statuti i përhershëm” dhe “Rregullorja e 

Administrimit të Përgjithshëm të Kishës”. 

 Gjatë viteve 1930 deri më 1936 Kisha Ortodokse Autoqefale Shqiptare u pajis me literaturën e nevojshme 

liturgjike. Kishës shqiptare iu shtuan 24 tituj librash duke filluar me Ungjillin e Madh dhe me disa libra që i 

duheshin besimit ortodoks dhe edukimit të fëmijëve. Gjatë kësaj kohe u botuan 22 numra të revistës “Kisha 

Kombëtare”. Predikimet e të dielave dhe të ditëve të shënuara në këtë revistë u shkruan nga Imzot Visarioni. Ato 

ishin ndihmë e madhe për klerikët, të cilët po përgatiteshin për të shërbyer sa më mirë dhe për të përdorur gjuhën 

shqipe në kishë. 

 Kryepeshkopi Visarion Xhuvani e paraqiti denjësisht Kishën Ortodokse Shqiptare në shumë veprimtari 

ndërkombëtare. Kështu në vitin 1931 ai mori pjesë në Kongresin e Aleancës Ndërkombëtare për Paqe në Kembrixh 

të Anglisë; në vitin 1932 në Rumani, në vitin 1933 në Bullgari, në vitin 1935 në Hercegnov të Jugosllavisë, po në 

këtë vit mori pjesë në mbledhjen e përbotshme të kishave në Zvicër. Kjo pjesëmarrje dinjitoze në këto aktivitete 

ndërkombëtare bëri që të ndryshonte opinioni i kishave të vendeve të tjera dhe ato mbajtën qëndrim dashamirës 

ndaj Kishës Ortodokse Shqiptare.  

 Nga viti 1919 deri në maj të vitit 1936 kur në krye të Kishës Ortodokse Shqiptare ishte Hirësia e Tij 

Visarion Xhuvani, ajo u organizua, u forcua disiplina hierarkike, u vendos një disiplinë e rreptë financiare dhe u 

administruan me nikoqirllëk pasuritë e manastireve, u krye një punë e kujdesshme për kualifikimin e klerikëve. Me 

këto veprime të guximshme dhe të menduara mirë e të mbështetura fort në kanonet e shenjta kishtare Fortlumturia e 

Tij Visarion Xhuvani mundi ta shqiptarizojë plotësisht kishën tonë kombëtare, ta shkëpusë nga varësia e Fanarit 

dhe të plotësojë kushtet për të merituar Tomusin Patriarkal. Në këto vite Kisha Ortodokse Shqiptare veproi në një 

shtet sovran dhe të lirë politikisht, pati Sinod Episkopal me episkopë kanonikë, funksionoi në bazë të Statutit dhe të 

Rregullores së miratuar në Kongresin e Dytë Kishtar të Korçës, u pajis me literaturën liturgjike në gjuhën shqipe, 

pati një shkollë për përgatitjen e klerikëve, nxori revistën kishtare që shërbeu për edukimin fetaro-kombëtar, pati 

mbështetje të plotë nga kishat ortodokse në kongrese ndërkombëtare dhe miratim të njëzëshëm mbarëkombëtar. 

Kisha jonë Ortodokse pati pëlqimin dhe përkrahjen e plotë shtetërore. Të gjitha këto u realizuan me përpjekje të 

mëdha nga Kryepeshkopi i parë i Kishës Ortodokse Shqiptare dhe janë të dokumentuara në veprën e Dr. Visarion 

Xhuvanit.  

 Patrikana Ekumenike u njoh me gjithë veprimtarinë e Kishës Ortodokse Shqiptare, por ajo vazhdoi të ishte 

e pakënaqur sepse këto punë u kryen pa lejen dhe miratimin e saj. Ajo e kushtëzoi dhënien Tomus-it me largimin e 

Kryepeshkopit Visarion Xhuvani.  

 Imzot Visarioni, që punoi dhe u përpoq kaq shumë për Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare, ishte i 

gatshëm për t’u flijuar, që të arrihej qëllimi i tij i madh: “njohja e Kishës Ortodokse Shqiptare nga Patriarkana 

Ekumenike”. Për këtë arsye në maj të vitit 1936, në mbledhjen e jashtëzakonshme të Sinodit Episkopal, ai dha 

dorëheqjen e detyrueshme nga funksioni i lartë i Kryepeshkopit të Kishës Ortodokse Shqiptare.  

 Shkaqet që e bënë të japë dorëheqje janë këto:  

 1. Për lartësimin e shtetit në punë politiko-religjioze.  

 2. Për të lehtësuar marrëdhëniet dhe njohjen e kishës sonë prej kishave greke siç është Patriarkana e 

Stambollit.  

 3. Mbasi shpresojmë se kryetari i ri i kishës do të ndihmohet më tepër se ne edhe prej të gjithëve për 

mbarëvajtjen e kishës.  

 Gjatë 19 vjetëve, që Visarion Xhuvani drejtoi Kishën Ortodokse, ai kreu shqiptarizimin e plotë të saj, 

përballoi pengesat, intrigat, fyerjet e denigrimet e atyre që nuk e deshën KOASH-in dhe plotësoi me sukses detyrat 

e ngarkuara nga populli ortodoks i Elbasanit, Durrësit, Tiranës, Pogradecit. V.Xhuvani zbatoi vendimet historike të 

dy kongreseve të Beratit (1922) dhe të Korçës (1929).  

 Veprën e Fortlumturisë së Tij Dr. Visarion Xhuvanit e paraprin veprimtaria e tij si senator dhe deputet i 

Parlamentit shqiptar nga viti 1920 - 1923. Me diskutimet në Parlament Arqimandriti Visarion Xhuvani i kaloi 

përmasat e një kleriku të zakonshëm duke u përfaqësuar me dinjitet midis kolegëve deputetë. Me formimin teorik 

dhe me diskutimet e tij V.Xhuvani u bë imponues kur u diskutua në parlament për mbrojtjen e shkollës normale të 

Elbasanit apo kur u diskutua për komunitetet fetare etj.  
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 Si teolog i përgatitur V.Xhuvani shpalosi bindjet e tij të theksuara properëndimore. Ai ishte i bindur se 

vendi do të përparonte po të ishte i shkëputur tërësisht nga ligjet dhe botëkuptimi i Perandorisë Osmane dhe kur të 

forcohej ekonomia dhe të ngrihej niveli arsimor e kulturor i popullit shqiptar.  

 Si parlamentar Ai i dha rëndësi të veçantë Parlamentit, sepse ai nxjerr ligjet mbi bazën e të cilëve 

organizohet dhe ecën përpara shteti. Deputetët (parlamentarët) gjithnjë duhet të jenë në mbrojtje të kombit, të japin 

mendime me vlerë për përparimin e vendit dhe të qëndrojnë larg interesave personale dhe krahinore.  

 V.Xhuvani ka nënvizuar idenë e ndarjes së pushteteve, të legjislativit, ekzekutivit dhe të gjyqësorit. Si 

teolog ka qenë për një edukatë të shëndoshë të mbështetur në përparimet e kohës, por edhe në traditën kombëtare.  

 I edukuar në mësonjëtoren e lagjes Kala dhe i rritur nën ndikimin e veprave të Dhaskal Todrit dhe të 

Kostandin Kristoforidhit, i dha rëndësi të veçantë gjuhës shqipe. Hirësia e Tij Visarioni ka përkrahur gjuhën e 

njësuar shqipe, sepse nga njësimi i gjuhës vjen edhe njësimi i kombit. Gjatë diskutimit të problemeve fetare ai 

parashtroi se duhet të kemi një ligj, i cili t’i japë të drejtë qeverisë të përkrahë fetë, por të mos ndërhyjë në 

problemet e dogmës fetare. Mbas shumë diskutimesh në parlament, në mbledhjen e 52-të të datës 31. V. 1923, u 

vendos kjo formulë për klerin e lartë shqiptar:  

 “a. të jetë nënshtetas shqiptar.  

   b. të dijë gjuhën shqipe.  

   c. të gëzojë të drejtat civile politike.  

   ç. të jetë i racës shqiptare prej tre brezash në Shqipëri.  

 Nuk mund të jenë ata që më 28 nëntor të vitit 1912 e këtej kanë luftuar çështjen kombëtare”.  

 Vepra e Fortlumturisë së Tij Visarion Xhuvanit, e cila përbën jetën e një kleriku atdhetar të përkushtuar, 

është dhënë e përmbledhur në këtë botim modest. Ajo nuk është e plotë sepse banesa e tij dhe kisha që ndodhej në 

Shkozë tek Kodra e Priftit u dogjën nga nazistët gjermanë gjatë luftës për çlirimin e Tiranës. Bashkë me bibliotekën 

e tij të madhe u dogjën edhe shumë relike me vlerë, ikona e vepra të tjera që do të hidhnin dritë për historinë e 

Kishës Ortodokse Shqiptare. U shkrumbua korrespondenca e tij me miqtë dhe bashkëpunëtorët, me të cilët punoi 

për autoqefalinë e Kishës Ortodokse dhe për Shqipërinë. Kanë humbur fjalimet dhe diskutimet e mbajtura në 

konferencat ndërkombëtare, si dhe dorëshkrimet dhe kujtimet intime.  

 Mbas kësaj pune të lodhshme, të mundimshme, por frytdhënëse për kishën dhe kombin shqiptar, në vitin 

1947 regjimi komunist e akuzoi rëndë sikur V.Xhuvani kishte punuar për të minuar pushtetin popullor dhe gjoja 

kish ngjallur pakënaqësi te besimtarët ortodoksë. Atë e dënuan me 15 vjet burg dhe këto vite i kaloi në burgun e 

Burrelit. Ai mundi t’i durojë këto vuajtje e të fitojë respektin e bashkëvuajtësve.  

 

 

NOS XHUVANI – PAVLI HAXHILLAZI 
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PJESA E PARË 
 

VISARION XHUVANI PËR KISHËN 

ORTODOKSE SHQIPTARE 
 

 

Kongresi i Beratit – ngjarje e shënuar historike për kishën ortodokse shqiptare 

(10-11.1922) 

 

Statuti me të cilin do të funksiononte Kisha Ortodokse Kombëtare deri në miratimin e Statutit 

Definitiv ka 14 nene: 

Nyja (neni ) I. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, pjesë e pandarë e të shenjtës Kishë të 

përgjithshme Autoqefale të të gjithë ortodoksëve, përbëhet prej banorëve të shtetit shqiptar që i besojnë 

Krishtit dhe pohojnë simbolin e shenjtë të fesë dhe pranon të gjithë ata që pranon Kisha e Shenjtë e 

Krishtit, Ortodokse Lindore, themelonjësi dhe kryezoti i së cilës është Zoti dhe Perëndia jonë Jisu Krishti. 

Kisha sundohet prej episkopëve kanonikë duke ruajtur pa ndryshim, si dhe gjithë kishat e tjera 

ortodokse të Krishtit, kanonet e shenjta apostolike e Sinodike si dhe gojëdhënat e shenjta. 

Nyja II. Në shtetin shqiptar paria më e lartë kishtare do të jetë Sinodi i Përhershëm i përbërë prej 

peshkopësh kanonikë nën kryesinë e një mitropoliti. Ky sinod do të ketë titullin e Sinodit të Shenjtë të 

Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipërisë dhe do të qëndrojë në kryeqytet. 

Nyja III. Kisha Ortodokse Autoqefale gjersa të mbarohen gjithë sa përmbledh nyja II do të 

sundohet prej një Këshilli të përbërë prej klerikësh dhe laikësh nën kryesinë e një kleriku që do të ketë 

titullin “Kryetar i Këshillit të Lartë sundimtar të Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipërisë”. 

Ky Këshill do të qëndrojë në Korçë dhe do të ketë vulën me kryqin në mes, dy degë dafinash anash e 

rrotull, shkronjat Këshilli i Lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipërisë dhe vitin 1922. 

Nyja IV. Anëtarët klerikë të Këshillit të përzier do të jenë de fakto zëvendëset e rregullta të 

qendrave e mitropolive të Korçës, Beratit, Durrësit dhe Gjirokastrës të emëruar nga Kongresi. Kryetari i 

Këshillit të përzier dhe laikët do të zgjidhen prej Kongresit. 

Nyja V. Këshilli i Lartë do të hyjë në marrëveshje negociate me Patriarkanën e Shenjtë Ekumenike 

dhe me Patriarkanat e tjera e me këshillat e tjerë autoqefalë ortodoksë për njohjen e Kishës sonë 

zyrtarisht si bijë dhe motër Ortodokse Autoqefale. 

Nyja VI. Këshilli i Lartë do të përkujdeset për të sjellë brenda 2 vjetëve të paktën 2 episkopë 

kanonikë me pëlqimin e saj nga Patriarkana Ekumenike ose nga kishat e tjera simotra. 

NyjaVII. Këshilli i Lartë do të kontrollojë dhe do të rregullojë të gjitha pasuritë e kishave e të 

manastireve dhe pasuritë e tjera për qëllime bamirësie. 

Nyja VIII. Anëtarët klerikë të Këshillit të Lartë, të mbështetur në të drejtën kanonike dhe 

rregulloren në fuqi të Kishës së Madhe, do të kenë të gjithë ato të drejta në Sinod. Sa për administratën e 

për të zgjedhurit e Episkopatave, kjo punë u lihet anëtarëve laikë të bashkuar me anëtarë klerikë. 

Nyja IX. Episkopët që kanë për të ardhur do të jenë ipso-jure anëtarë të Këshillit të Lartë, por do të 

bëjnë be para Këshillit të Lartë në këtë mënyrë: "Betohem me ndërgjegje priftnore para Perëndisë se do të 

jem besnik i shtetit shqiptar dhe i statutit të tij, dhe i Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të 

Shqipërisë, duke ruajtur kurdoherë ligjet e shtetit dhe kanonet apostolike të Sinodit të Kishës së Madhe 

Ortodokse". 

Këta episkopë do të vendosen nëpër ato episkopata ku e sheh të udhës Këshilli i Lartë i Kishës. 

Nyja X. Gjuha e kishës është shqipja, por meqenëse disa nga kleri e nga koret nuk janë të stërvitur 

në gjuhën kishtare dhe në anën tjetër mungojnë mjetet e duhura, u jepet e drejta të vazhdojnë në gjuhën 

e gjertanishme (greqisht), duke u përkujdesur me sa është e mundur të këndohen në gjuhën e kishës 

(shqipe) këto:  

1- Paqësoret, të cilat përmbledhin dhe lutjet për shtetin e për kishën. 
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2- Ungjillin, Apostullin dhe predikime për to, 

3-Ati ynë, dhe sa mund të shtojnë me kohë. 

Nyja XI. Këshilli i Lartë Kishtar do të bashkojë në episkopatat, në të ardhmen të gjitha ato vise që 

mbetën brenda kufirit të shtetit shqiptar e që kanë qenë pjesë mitropolirash të tjera të mbetura jashtë 

kufirit. 

Nyja XII. Paga mujore e Kryetarit të Këshillit të Lartë Kishtar, e anëtarëve, shkronjësve dhe e 

personelit tjetër të nevojshëm, si dhe shpenzimet e zyrave që do të ketë ky Këshill do të ekonomisen dhe 

do të caktohen sipas një rregulloreje të veçantë. 

Nyja XIII. Librat shqipe kishtare që janë përdorur gjer më sot do të përdoren prapë gjersa të 

trajtohet Sinodi episkopal, i cili do të vendosë për vazhdimin e përdorimit të tyre. 

Këta libra do të kenë vulën e Këshillit të Lartë të Kishës. Librat e reja që do të botohen gjersa të 

trajtohet Sinodi, këto do të përdoren me qëllim të përkohshëm të Këshillit të Lartë të Kishës. 

Nyja XIV. Ky Statut, përveç nyjës 2, do të jetë në fuqi gjersa të trajtohet Sinodi Episkopal i përbërë 

prej 4 episkopësh. Brenda 3 muajve do të mbledhë Asamblenë Kishtare dhe do të bëjë Statutin e 

Përhershëm mbi bazën e popullsisë, duke u mbështetur në një rregullore të posaçme për zgjedhjet. 

Statuti u këndua para Kongresit dhe u pëlqye e u nënshkrua. 

 

 

 

KISHA ORTODOKSE AUTOQEFALE E SHQIPNISË 

 

MITROPOLIA E SHENJTË E DURRËSIT, GORËS DHE SHPATIT 

 

Qarkore nr 1 

 

TË PËRNDERSHMËVE DHE GJITHË KLERIT TË PËRNDERSHËM  

DHE POPULLIT ORTODOKS TË DASHUN 

 

Qarkore kishtare 

 

Vllazën të bekuem 

 

Ju njoftojmë se Kryesia e Shenjtë e Kishës së Korçës me anë të dekret emnimit të saj N.686 datë 

28.3.1925 më ngarkoi barrën e Zv/të Përgjithshëm të kësaj Mitropolie të Hyjnishme që ka nji randësi të 

posaçme. Sot fillova detyrën e shenjt tue lyp bekimin e Perëndisë dhe duke shpresue se të gjithë do të më 

ndihmoni për të dalë faqebardhë, mbasi çmoj randësinë e periudhës së re që po kalon nana jonë e 

dashun Kisha Ortodokse në fushatën e veprimit, të zhvillimit dhe të organizimit të saj, kështu keni me 

tregue kujdesin ma të madh që kini rrëfye deri sot, për me qenë shembulla e një Krishtenimi të mirë e 

përparim-dashës me shpirt bashkimi njerëzor. 

Bashkëpunëtorëve të mi, në veprime të paskëtejshme dëshiroj të përmend, se çdo gja ma tepër 

duhet të kemi parasysh të ruejtmen dhe zbatimin e plotë të kanoneve të shenjta dhe rregulloreve 

eklesiastike dhe zakoneve fetare për nder të Kishës dhe për të mirën e popullit. Gjithashtu kemi për 

detyrë të urdhnuem prej Ungjillit të respektojmë dhe të këshillojmë popullin me iu bind gjithmonë me 

dëshirë dhe të gjithë ligjeve të statutit kombëtar për interes të Atdheut tonë të çmueshëm republikan, 

Kryetari i të cilit asht mbrojtës i fortë i të drejtave dhe fatbardhësive të popullit, ka rrëfye me prova 

punësh me randësi kurdoherë se mbron njikohësisht si çdo institut fetar mirbamësie kombëtare ashtu 

dhe Kishën tonë të shenjtë Autoqefale, të cilën e kemi për detyrë dhe i jemi besnikë për jetë. 

Kisha jonë asht tue u kujdes për mbarëvajtjen e gjithë punëve fetare të kompetencës së saj, si dhe me pas 

marrëdhanie ungjillore e kanonike dhe me të gjitha kishat motra të botës Ortodokse, e sidomos me 
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forumin e parë të ortodoksisë, Patriarkinë Ekumenike, bekimi i së cilës asht gjithmonë së bashku i 

dëshirueshëm. 

Asht mirë të rrëfehemi gjithmonë të urtë e të mençëm e mirëbamës si Ai themeluesi i fesë sonë të 

shenjtë Jisu Krishti, Zoti ynë. 

Duhet të jemi, sa asht e mundun, të gjithë afër konservatorizmës së arsyeshme në këto kohna të 

evolucioneve të ndryshme. 

Le të përfitojmë nga të mirat vetëm të qytetnimit, tue qenë larg çdo pseudoqytetarizmi që asht i 

damshëm për moralin dhe Atdheun. 

Lutemi të këshillohen sa ma shpesh të rinjtë me të ruejtunit e zakoneve respektuese dhe bindëse 

ndaj ma të mëdhejve. 

Dëshirojmë t’i japim nji zhvillim të posaçëm predikimit të hyjnueshëm (spjegimit të ungjillit të 

shenjtë) në çdo komunitet dhe vend të kësaj mitropolie të mbetun shumë prapa në organizatën kishtare. 

Do të mundohemi në naltësimin e klerit në pikëpamje të edukacionit dhe të ditunisë së tij dhe në 

pikpamjen e gjendjes ekonomike. 

Do të përpiqemi të krijojmë në çdo vend shoqënina lokale dhe të përgjithshme në Dioqezën tonë 

mirbamëse dhe për qëllime të përmirësimit të gjendjes kishtare përgjithësisht. 

Nji kujdes ma të madh për ne ka me qenë mësimi i mirë i rregullit të fesë për fëmijët tanë, që asht 

shpresa e florinjtë e Kishës dhe Atdheut. 

Kemi me shpejtue formimin e një rregulloreje që mungon, me pëlqimin e komuniteteve, për 

mënyrën e veprimeve kishtare të dhimogjerondive dhe epitropinave, tue u interesue shumë dhe për 

rregullin e gjykatave fetare shpirtnore që gjenden sot afër paralelizmit në pikpamjen e organizimit të 

tyne. 

Ndiej gëzim të besoj se për ZZ të përndershmit zavendësit e mij si dhe për gjithë klerin e kësaj 

dioqeze nuk ka me m’u dhanë as nga ndonji punë e papëlqyeshme antikanonike dhe antihierarqike, 

shkak që të krijohen përfundime të pakënaqshme. Ditët e shekullit tonë fajtuer me të cilin sot jeton njeriu 

në botë janë shumë skandaloze dhe intrigante prandaj për të gjithë kujdesi duhet të jetë ma i madh dhe i 

plotë, dhe vullneti duhet të jetë i mirë dhe i drejtë. 

Do të jem për të gjithë njisoj dhe në të vërtetë përkrahës dhe mbrojtës i palodhun për çdo nevojë dhe 

punë fetare të kompetencës sonë. 

Gjithsecili lirisht e pa ndrojtje ka të drejtë të na drejtohet për nevojat e veta fetare dhe punë 

personalisht ose me shkresë pa pas nevojë ndërmjetësimi me miq. Jam i sigurtë se kam me ju dhanë 

prova shembullore se nuk kam me u marrë dhe nuk kam me u përzie aspak me asnji punë politike, si 

urdhnon dhe statuti i Republikës sonë dhe si i ka hije njeriut i cili ka marrë përsipër nji detyrë vepruese 

fetare, kështu duhet të shpresoj se do të sillet edhe i gjithë kleri ynë, për me tërhjekë mbi të nderin e të 

gjithëve. 

Kemi me u gëzue e me nderue Krishtin e shpirtin tonë dhe atdheun, në asht se do të rrëfejmë 

kurdoherë vllaznime e dashuni në punë dhe për të gjithë ata bashkëkombëtarë dhe bashkënënshtetas të 

Republikës sonë që nuk janë të nji dogme a të nji feje me ne. 

Me këto mendime dhe dëshirë vllaznore, i lutem Perëndisë mëshirëplote e fuqiplote t’ju dërgoj ndihmën 

dhe hirin e tij të hyjnishëm tue na ndihmue në misionin tonë të shenjtë. Amin! 

 

Zv/Mitropolit i përgjithshëm 

Arqimandrit Dr. Visarion Xhuvani. 

 

Durrës 9.4.1925. 

 

Dosja 1543-viti 1925 / Koleksion fondesh pas 1912 
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15. Maj 1926 

 

ÇASHTJE POLITIKO-RELIGJOZE 

KONSTANDINOPOLI-TIRANË 

 

PREJ: 

EPISKOPIT VISSARION XHUVANIT 

 

Theollog me Dipllomë t’Universitetit t’Athinës 

Ish Senator i Elbasanit dhe ish Deputet i Durrsit 

 

Botohet me rastin e bisedimeve përkatëse që janë 

tyke u bamë kto ditt në Tiranë. 

 

BOTOHET NË DY PJESË 

 

Landa e Pjesës së Irë: 

1) Kisha Orthodhokse Shqiptare dhe Patriarhia e Konstandinopojës 

2) Ndërhymja e Patriarhis së Konstandinopojës 

3) Episkopët e huej në Shqipni 

4) Gjuha e huej në Kishë 

5) Gjuha e huej në Shkollat Shqiptare 

 

KOSTON NJI (1) KORONË) 

 

TIRANË 

Shtypshkronja “Tirana” 

1926 

 

Kjo vepër e vogël i dedikohet 

Shqiptarit të mirë Elbasanas 

Zotni Dr. Filip Papajani 

 

KISHA ORTHODHOKSE SHQIPTARE DHE PATRIARHIA E KONSTANDINOPOJËS 
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Delegatët klerik, dhe Llaik të gjith' elementit Orthodhokës të Shqypnis, u mblodhën në Berat në 

nji Kongres të posaçëm Kishtar.  

Atje më 11 të Vjeshtës së I. të vitit 1922 prokllamuen Kishën Orthodhokse Autoqefale. 

(Endepandantë në pikpamjen administrative). As nji delegat nuk votoj kondra; dhe as nji krahin si dhe 

as nji Qytet nuk mungoj për me u përfaqsue. Ky Kongres formoj dhe këshillin e naltë të kishës Shqipnis 

për Qeverimin e sajë, dhe votoj dhe statutin provizor të kishës. Statutin definitiv ja la për detyr nji 

kongresi tjetër kishtar që do të mblidhesh pas dy vjet; d.m.th më 1924. 

Kto vendime u banë në bazë të Kanoneve Kishtar Pan-orthodhokës. Nat kohë në Shqypni nuk 

kishte për fat as nji Episkop; Për formimin e kshillit të nalt definitiv, d.m.th të Sinodhit Episkopal, 

Kongresi para-vështroj dhe vendosi si duhesh kanonikërisht për Episkopët e Kishës. Por vendimet e tijë 

për kët pikë nuk hynë në veprim deri sot. As kongresi i ri për formimin e Statutit definitiv nuk u mblodh 

më 1924, si dhe as deri sot nuk asht provokue.  

Për shkaqet e kësaj të mete do të bajmë fjalë veçanërisht. 

Tash le të spiegojmë pak arsyenat kanonike që provokuen krijimin e kishës autoqefale të 

Shqipnis, dhe randësinë e nevojës për të njoftunin e kishës s'onë prej Patriarhis së Konstandinopojës e 

cilla akoma mban titullin e Patriarkis Ekumenike, d.m.th ka vendin e parë të nderit ndërmjet 

Patriarhinave dhe kishavet të tjera orthodhokse autoqefale të Botës. Nga kjo Patriarhi urdhnohesh kisha 

orthodhokse e Republikës Shqiptare kur Shqypnija ishte nën sundimin t'ati shteti, nën sundim e të cillit 

ishte dhe asht sot Patriarhia e Konstandinopojës, nën Turqinë. 

Kanonet Apostolik të statutit të përgjithshëm Pan-Orthodhoks urdhënojnë: 

"Eteras Vasilias ekklisia mi dhiatatesth o ta eteras", d.m.th: " nji kishë e nji Shtetit tjetër të mos urdhënojë 

ma nji kishë të nji shteti tjetër", dhe: "Elefthera Ekklisia En Elefthero Krati", d.m.th. "Kishë të lirë në nji 

Shtet të lirë".  

Për këto arsyena kanonike të patundshme orthodhoksët e Shqipnis, kishin detyrë të krijojshin 

kishën e vet Autoqefale, e cila de jure pas kanoneve të sipërmë, ishte Autoqefale ç’prej prokllamimit 

Independencës Politike të Shqipnis në Vlonë. Por ç'at-herë deri më 1922, revolusionet e ndryshme 

kondra Shqipnis, si dhe ato kondra Regjimit Mbretnur të Vidit dhe luftnat e Përgjithshme, nuk i dhanë 

raste Orthodhoksvet të Shqipnis me e pasë Proklamue edhe De fakto. 

Tash Kisha Autoqefale Shqiptare asht De fakto në veprim ç'prej vitit 1922 e deri sot, e paskëtaj 

autoqefale.  

Asnji kanon kishtar dhe asnji arsye nuk mund të ndalojë vazhdimin e jetës autoqefale të kishës 

s'onë.  

Por vetvetiu vinë këto pyetje: 

1-Ç'rellation duhet të ket kisha e Shqipnis prej vitit 1922 e deri sot dhe paskëtaj, me kishat e tjera 

autoqefale orthodhokse të Botës dhe sidomos me Patriarhin e Kostandinopojës, dhe ç'lidhje? 

2-A ka ndonji të drejtë Patriarhia e Konstandinopojës, mbi kishën t'onë sot e paskëtaj ç'prej vitit 1922?  

3-A njifet kisha jonë prej kishave të tjera të ç'do vendi të huej, si njifen gjithë kishat orthodhokse 

autoqefale njena prej tjetrës, dhe a gëzon kisha jonë sot nderimet e zakonshme që i detyron njana kish 

autoqefale tjetrës? 

Kto pyetje kanë përgjigjet që pasojnë: 

1-Kisha jonë duhet të ketë relasione miqsore me gjith kishat orthodhokse të Botës dhe bashkim 

Dogmatik Fetar, dhe duhet të ruejë pikrisht gjith Kanonet kishtare të përmbledhuna në të drejtën 

kanonike të përgjithshme kishtare orthodhokse dhe kjo vetëm asht lidhja. 
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2-Patriarhia e Konstandinopojës Kanonikërisht nuk ka sot as nji të drejtë ndërhymje mbi Kishën e 

Shqiptare (shif artikullin përkatës që pason). 

3-Kisha jonë nuk njihet deri sot prej as nji Patriarhie, prej as nji kishe autoqefale orthodhokse të 

botës, si dhe as prej Patriarhis Konstandinopojës, por tolerohet, durohet deri sot prej anës tyne dhe nuk 

gëzon nderimet e zakonshme si nji kish e rregullshme Autoqefale. 

Prej tri pikave të sipërme vetëm kësajë të fundit do t'i spiegojm shkurt nji pjes, tuke i lanë dy të 

parat për nji rast tjetër. 

Shkaku i ksaj mos njoftje të kishës s'onë dhe të mos nderuemit të saj asht: 

1-Mos njoftja e saj nga ana e Patriarhis Konstandinopojës, dhe vazhdimi i nji kryetari Prift dhe nji 

këshille prifto-civile në krye të kishës s'onë, tuke mos i dhanë kështu besimin e duhun Botës 

Orthodhokse së brendshme si dhe asaj s'jashtmes. 

2-Mos formimi i nji Sinodhi Episkopal me Theollogë Episkopë rregullisht, si kanë gjith kishat e 

tjera. 

3-Mos plotësimi i vendimevet dhe i statutit të Kongresit të Beratit, edhe dy vjet pas datës 

caktueme për plotësimin e ktyne vendimevet, tuke mos pasë as nji pengim për të plotsuemunit e 

vendimevet, të kongresit të sipërpërmendun që asht baza themeltare e Kishës Autoqefale Orthodhokse 

të Shqipnis. 

 Mos njohtja nga ana e Patriarhisë së Konstandinopojës nuk prish as nji punë dhe nuk na e ve në 

as nji rrezik kishtar kishën autoqefale të Shqipnisë, as autoqefalin e saj. 

Provë asht se kishën greke Patriarhia e Konstandinopojës nuk e njofti por, pas 10 vjet rresht pasi kisha e 

Greqis u prokllamue dhe vepronte autoqefalisht. Kisha autoqefale e Greqisë nuk pranojë kondicionet e 

Patriarhisë për me pasë njohtjen e sajë, dhe vazhdoj në veprim autoqefal deri sa Patriarhia u shtrëngue 

në fund prej kanonevet të kishës dhe e njofti Autoqefalinë e kishës Greqisë pa kondisione të veçanta, por 

pas 10 vjet veprimi autoqefal të saj. Dhe aq keq ishin rellasionet e kishës autoqefale të Greqisë me 

Patriarhinë e Konstandinopojës, sa kur kisha e Greqis i dërgojë Patriarhisë nji letër falenderimi për 

nderimet kishtare që Patriarhia i kishte ba vorrimit të përfaqësuesit dipllomatik të Greqis në 

Konstandinopojë, Patriarhia ja ktheu prap letrën Sinodhit të Greqisë, tyke shënue në letrën kto fjalë: 

"Agnoumen iparhusan tiaftin en Elladhi ekklision" d.m.th Nuk dimë se ka nji kishë të tillë në Greqi. 

Pas rregullavet Kishtare dhe kanonevet t’orthodhoksisë, nji kishë e nonji shteti po të ketë në krye 

nji Sinodh vetëm prej episkopësh të cilët duhet të jenë të paktën 2,3.(Krishti ka thanë: “Opu dhio i tris en 

onomati mu eqi qe ego en meso afton imi.” d.m.th.: “ku janë dy ose tre n’emnin tem atje jam edhe unë në 

mes tyne”, d.m.th. mundet të jetë kishë e rregullshme autoqefale edhe me nji Sinodh prej 3 Episkopësh. 

Dhe kjo duhet të njifet me do e mos prej kishavet tjera të botës orthodhokse, dhe prej gjithë-

Patriarhinavet si dhe prej asaj të Konstandinopojës. Patriarhia e Konstandinopojës mundet të bjerë 

ndalime por çdo ndalim i sajë nuk ndalon kishat e tjera as Patriarhinat tjera orthodhokse për me njoftë 

kishën tonë, n’asht se kjo kryesohet prej Episkopësh kanonik theologë vetëm, dhe jo si sot. Dhe në fund 

dhe Patriarhia e Konstandinopojës do detyrohet me e njoftë edhe kjo, se urdhënohet prej kanonevet 

kishtar. Mjafton vetëm që kisha autoqefale e Shqipnis të qëndrojë në udhën e drejtë kanonike dhe 

dogmatike. 

Kto, që thomi ktu janë përsëritë shum herë në istorin gati e të gjithë kishavet, kur janë krijue për 

të parën herë, si e spieguem edhe për Greqinë. 

Pra detyra e parë e gjith atyne që i duen të mirën kishës autoqefale dhe duen nderin e 

orthodhoksis së Shqipnisë asht: Të formojnë Sinodhin Episkopal të kishës autoqefale, me shpejtësi dhe 

ngutsi të madhe, rregullisht dhe pas vendimevet të kongresit të Beratit, me anë të këshillit naltë kishtar 

që qëndron edhe sot në fuqi dhe pastaj të bisedojmë e t’i drejtohemi kishavet autoqefale Orthodhokse të 

botës, Patriarhinavet orthodh. si dhe, në krye, Patriarhisë Konstandinopojës. Dhe duhet të vemë 

themele, jo vetëm për nji kohë të shkurtën por të para vështrojmë dhe për nesër, për sinodhet e 
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paskëtajshme të Shqipnis, që kanë të bajnë për interesat Fetarokombëtare dhe të përparimit social të 

brezave t’arthshmë, që janë shpresa e artë e shqiptarizmës. 

Kemi pra detyrë me organizue e me rregullue vetë, neve Shqiptarët kishën tonë me Sinodh 

Episkopal, Shqiptar, dhe jo të vrasim mendjen me bisedime kot me botën, tyke humbë kohën, dhe tyke i 

dhanë rast kujt ose tyke shtrëngue me ba dëshirën e të tjerëvet jo aq për dobinë tonë. 

Çashtja në fjalë asht punë tepër me randësi istorike Politikoreligjioze: si dhe krejt, socialo-morale 

shum dhe shtetnore.  

Duhet t’a peshojmë mirë vleftën e të njoftunit nga ana e Patriarhisë, dhe jo ta madhojmë aq në 

fantazinë t’onë si i intereson qëllimevet të ndryshme, jo aq shqiptare. 

Por edhe me njohtien, si dhe pa njohtien Patriarhale të Konstandinopojës, kisha jonë nuk mund 

të vejë mbarë po nuk pat dëshirën e mirë t’orthodhoksëvet që e përbajnë, po nuk pat udhëheqjen e 

duhun të nji sinodhi Episkopal, dhe po nuk pat përkrahjen e sinqertë të shtetit, por pa prapamendim, 

dhe pa qëllime të ndryshme të politikanvet të Shqipnisë, deputetve, Ministrave dhe nënpunsavet të naltë 

të shtetit. 

Por pika e parë asht; nevoja me largue prej shpirtit të vet, çdo orthodhoks, ambicionet dhe 

dëshirat që i bien pengime së mirës së kishës. 

 

NDËRHYMJA E PATRIARHISË SË KONSTANDINOPOJËS 

 

Episkopët e Korçës, Emzot Jerotheu, i Beratit, Emzot Kristofori, dhe i Durrësit Emzot Fan Noli, 

janë kanonikërisht në dioqezat e tyne, nga pikpamja kanonike e të drejtave Juridike t’anës Patriarhisë së 

Konstandinopojës sot; kan të drejtë me dorëzue, me ba Episkopë të ri, dhe Patriarhija e 

Konstandinopojës nuk ka të drejtë ma sot e paskëtaj me emnue asnji episkop në Shqipni, për me njoftë 

kishën t’onë autoqefale. 

1) Se, kanoni Apostolik i posaçëm thotë: “ETERAS VASILIAS EKKLISIA MI DHIATATESTHO 

TA ETERAS” d.m.th. se: “NJI KISH E NJI SHTETIT TJETËR TË MOS JAPI URDHËN MË NJI KISHË TË 

NJI SHTETI TJETËR”.  

Kështu ç’prej shpalljes së indipendancës Shqipnis Patriarhia e Konstandinopojës nuk e ka ma kët 

të drejtë, dhe si do mos ç’prej prokllamimit të Kishës Autoqefale në Shqipni, mbasi emnimi asht nji 

urdhën Kishtar principal, punë e cila i kundërshton KANONIT sipërmë, i cili asht i pa cënushëm, se asht 

KANON themeltar i detyrueshëm për gjithë kishat që quhen Orthodhokse. 

2) Se, i pari delegat fuqiplotë (EKSAR) i Patriarhisë, Emzot Jerotheu, dekllarojë, n’emën të 

Patriarhis së Konstandinopojës, se i njef të vlefshme dhe kanonike, dhe se, i bekon gjithë vendimet, dhe 

statutin e Kongresit të Beratit. 

Dhe asht e ditun se, ky Kongres formimin e Sinodhit të parë Episkopal i a dha për detyrë dhe 

kompetencë vetëm Këshillit të Naltë Kishtar të Kishës Autoqefale Shqiptare, dhe jo Patriarhis së 

Konstandinopojës. 

Kto i u banë me ditë Patriarhisë Konstandinopojës, ç’prej vitit 1922 dhe më 1923, posaçërisht, prej 

nji komisioni të posaçëm i cili vajti për kët punë në Patriarhi të Konstandinopojës. 

3) Se, Patriarhia Konstandinopojës nuk e përgënjeshtrojë as nuk e protestojë, me as nji mënyrë 

DEKLLARATËN e sipërmendun të bamë n’emën të sajë prej Emzot Ierotheut me datë: Korçë 19.12.1922. 

4) Se, jo vetëm në Rumani, Sërbi dhe Greqi, por edhe në POLLONI, tash afër dy vjet, kur njofti 

kishën e POLLONISË autoqefale, Patriarhia nuk emnojë atëher Sinodhin e parë, atie po njofti ate që 

kishin emnue vetë Pollonjakët. Asht e ditun se atie, Patriarhia e Konstandinopojës, nuk pat emnue as nji 

nga Episkopet ma parë se të dekllarojë Pollonia Kishën e vet Orthodhokse AUTOQEFALE. Dhe as nji 

prej episkopëvet të Pollonis nuk ishte dorëzue prej Patriarhis Konstandinopojës si janë dorëzue prej 

kësaj Patriarhie Emzot Jerotheu dhe Kristofori. 

5) Se, a) Patriarhia e Konstandinopojës emnojë Episkopët, Germanos, Ioaqim dhe Iakov, në 

dioqeza jasht Shqipnisë, pasi në dioqezat e vietra të tyne, u emnuen, Jerotheu, Kristofori dhe Fan Noli, 

prej Kshillit Naltë Kishtar të kishës Autoqefale të Shqipnisë. 
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Se, b) në vendin e Germanoit, Ioaqimit dhe Iakovit d.m.thanë në dioqezën e Korçës, të Beratit dhe 

Durrësit, Patriarhia Konstandinopojës nuk emnojë të tjerë si pas rregullës kishtare nërmjet 40 ditt. Dhe 

tash kanë kalue dy vjet që ata janë emnue jashtë, dhe 3 vjet, që tri dioqezat e sipërpërmenduna, janë 

plotsuem prej tre Episkopëvet që gjenden sot ktu në veprim, me anë të emnimit Autoqefal shqiptar të 

sipërmërmendun, dhe patriarhia akoma nuk ka emnue as nji në vent të tyne, sa do që kanonet e kishës 

thonë kategorisht se nji dioqezë nuk mund të rri pa Episkop ma shum se 40 ditë. 

Se, c) Vasilin Episkopin e Gjinokastrës Patriarhia nuk e ka emnue akoma më asnji vend tjetër,  

dhe kët mbasi neve nuk kemi emnue akoma asnji Episkop tjetër në Gjinokastër, si emnuem në Korçë, 

Berat, dhe në Durrës. 

Se, d) Vasili ISH Episkopi i Gjinokastrës ka 9 vjet që ka dalë jasht Shqipnisë, dhe pas rregullavet 

kishtare duhesh ky t’emnohesh më nji vend të ri ma parë se Germanoj, Ioaqimi dhe Iakovi, të cilët kanë 

vetëm 7-5 viet që janë largue prej Shqipnie d.m.thanë 2 vjet ma pak se Vasili, i cili asht edhe ma i moçëm 

se 3 të parët, punë e cila asht edhe nji shkak tjetër që detyronte Patriarhinë me e emnue ma parë Vasilin 

jashtë. 

Pra, mbasi Patriarhia Konstandinopojës Germanonë, Ioaqimin dhe Iakovin i emnojë jasht 

Shqipnisë 6-5 vjet pasi dolën jasht Shqipnisë, dhe pasi Jerotheu, Kristofori dhe Fan Noli u emnuen në 

Korçë, Berat dhe Durrës. 

Mbasi tash 2 viet që kto janë emnue PATRIARHIA nuk ka emnue të tjerë për Korçë, Berat dhe 

Durrës. 

Mbasi nji kishë, atie ku ka juridiksionin e vet nuk mundet të mos plotësojë vendin ma vonë se 

pas 40 ditt pasi të transferohet ose mbasi të vdesi Episkopi i nji Dioqeze. 

Mbasi vetëm atie ku, Kisha AUTOQEFALE SHQIPTARE (në Gjinokastër) nuk ka emnue, edhe 

Patriarhia atje vetëm nuk emnoi tjetër, kuptohet sheshit se Patriarhia Konstandinopojës de fakto ajo 

vetë, i njef KANONIKË, dhe si EPISKOPË të Korçës Ierothenë, si të Beratit Kristoforin dhe si të Durrësit 

Fan Nolin, rregullisht, dhe prandaj si dhe për arsyenat e tjera të sipërtregume, Patriarhia e 

Konstandinopojës nuk ka as nji të drejtë kanonike me emnue kjo Episkopët e Sinodhit të parë të Kishës 

Autoqefale të Shqipnisë, por kto i emnon Kshilli i Naltë i Kishës Autoqefale Kombëtare të Shqipnisë, si 

pas vendimevet të Kongresit të Beratit. 

Dhe mbasi Episkopët që gjenden në Shqipni janë kanonikërisht në vendet e tyne, dhe mbasi 

autoriteti ma i Naltë Kishëtar në Shqipni asht Kshilli i naltë kishtar, për deri sa të formohet Sinodhi 

Episkopal, Episkopët e ndodhun në Shqipni kanë plotësisht të drejtë me ba Episkopë të tjerë (me 

dorëzue, shugurue, Hirotonisë, Episkopë të ri) si pas urdhënit të Këshillit Naltë Kishëtar, dhe pas 

vendimevet të Kongresit të Beratit. 

Episkopët që gjinden në Shqipni, tuke u bazue mi gjith sa thamë, dorzuen Fan Nolin episkop në 

vitin 1923, në kishën kathedrale të Korçës. Kjo vepër kishtare e tyne u ba e njoftun në gjith botën e 

mbrendshme dhe në Shqipni u krye me nji ceremoni shum pombike dhe në sy të gjith klerit e të popullit 

të Korçës. Pasi muer gradën episkopale Fan Noli, kështu në fillim të vitit 1924 u instalue në Mitropolin e 

Durrsit, dhe i fronzuem në të si episkopi i kësaj Dioqeze, ky vazhdoj me ekzekutue kët detyrë, 

dymbdhjet muej rresht. Dorzoj priftën të ri dhe erdh në relacjone zyrtare kishtare episkopale dhe me 

Përfaqsuesin diplomatik të Greqis, Z. Panurias. 

Por me gjith këto vepra të çpalluna edhe në fletoret e ndryshme si dhe në fletoren zyrtare të 

Shtetit Shqiptar, Patriarhija e Konstandinopojës, nuk bani asnji veprim kundrejt kësaj vepre me randësi 

të madhe kishtare që e intereson të gjith botën orthodhokse, mbasi asht e ditun se, Fan Noli pat 

skandalizue në nji mënyrë të pa shembull kishën tyke u paraqitë, tyke meshtue, dhe tyke veprue ndër 

kisha, edhe në Shqipni, si episkop, tyke mos qenë ky i dorëzue episkop, prej asnji episkopit si asht e 

ditun prej vitit 1919-1923. 

Pra kur Ems. Jerotheu dhe Kristofori, si episkopët e Korçës edhe të Beratit, në mbarim të vitit 

1923, dorzuen të sipërpërmendunin, kur këta nuk kishin të drejt me ba asnji dorzim episkopal 

(hirotonië) pa urdhënin e Patriarhisë Konstandinopojës, pse kjo tash tri vjet plot, nuk i thirri n’apologjië 
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dhe nuk protestoj dhe nuk muer’ asnji masë disiplinore kundra tyne? Po të kishte pasë të drejtë kanonike 

do t’a kishte ba.  

Kështu vërtetohen përsëri gjith sa në fillim të kti artikulli para thamë. Dhe puna kuptohet edhe 

ma mirë se, para se të shpallet kisha autoqefale ktu, Patriarhia e Kostandinopojës atëhere protestojë, kur 

muer vesht se Fan Noli meshton si Episkop pa qenë Episkop, dhe i dërgoj kishavet Shqipnis nji cirkular 

të posaçëm kontra Fan Nolit më 1919. 

Dhe n’at kohë Fan Noli nuk ishte kler i as nji Dioqeze të Shqipnis dhe as nuk kishte ardhë në 

Shqipni, po vepronte n’Amerikë.  

 

 

EPISKOPËT E HUEJ NË SHQIPNI 

 

Me të vërtetë gjendja e soçme e Këshillit Naltë Kishtar nuk i jep leje as Patriarhis 

Konstandinopojës por edhe as nonji kishe tjetër, me e njoftë Kishën autoqefale të Shqipënisë; prandaj 

asht punë me ngutsi formimi i Sinodhit Episkopal. 

Ky sinodh duhet të ketë katër Episkopë dhe në rast nevoje jo ma pak se tre. Dhe Episkopët duhet 

të jenë me doemos Shqiptar për këto arsyna: 

 Se, n’asht se pranohet nji Grek në shërbim aktiv në Shqipni atëhere do të lypin DIKUR edhe 

Rumunët sigurisht me pasë nji Episkop Rumun në Kishën e Shqipnis, dhe ashtu do të qëndrojnë edhe 

Serbët për me pasë edhe këto nji Serb në Kishën tonë Komtare, Pun e cilla prish dignitetin nacional të 

Kishës Shqiptare dhe asht shkak konkurence të inflluencave të hueja në Shqipni, përzien keq politikën e 

jashtme të republikës sonë dhe trazon politikën e mbrendëshme, por edhe humb krejt karakterin 

kombëtar të cilin ka votue kongresi kishtar i Beratit për kishën Orthodhokse të Shqipnis, masi kët cilsi 

komtare e kan edhe të gjitha Kishat autoqefale në çdo shtet. 

 Por edhe në asht se mirret në shërbim kishtar për ndonji nga Dioqezat tona, ose si kryetar i 

Sinodhit, nji Episkop i cili sot (pas 5 vjet së qenmije të Kishës autoqefale), i cili sot mund të shërbej në nji 

kish të huej, edhe kjo kishte me pasë po ato përfundime dhe pengime të cilat ka e marrmja në shërbim të 

nji Episkopi Grek, për arsynat që pasojn: 

Nji njeri i tillë mund të zgjidhet në Greqi, por edhe Serbija dhe Rumanija nuk kanë me vonue me 

u përzi, mbasi kanë njerëz me origjin shqiptar, të cilët edhe në mos qofshin dorëzue Episkopë shpejt i 

dorëzojnë dhe i paraqisin gjith ashtu dhe me at mënyrë që ka me e paraqitë kisha e Stambollit ose e 

Athinës, dhe diplomacia ka me u ngatrue keq. 

Parimi i nji Episkopi Shqiptar, por i nënshtetsis huej deri sot, dhe në shërbim aktiv të huej tash, 

për veç se asht kondra tradisionevet ligjore edhe komtare në Shqipni, por asht edhe kondra interesavet 

shtetnore, dhe cënon gjith ashtu si nji Episkop i komsis huej, nderin komtar dhe dignitetin e shqiptarvet, 

të cilët sot kanë ktu, katër theollogë të meritushëm për formimin e Sinodhit të parë Episkopal të 

Shqipnis. Pse pra të marrim të huej për me përlye istorinë tonë të re fetaro-komtare? 

Në pikpamjen e politikës së brendshme pranimi i nji Episkopi të kombësis së huej ka me bamë 

përshtypje të keqe jashtë si edhe nër popullin e gjith Shqipnis dhe veçanërisht ka me shkaktue kritika të 

rrepta, por me arsye, nga ana e opozitës, shpejt ose vonë, për dam sidomos moral të qëveris së regjimit 

sotçëm si dhe të partis në fuqi. Ka me shkaktue edhe nji rrym të keqe kondra rellacionevet të mira ashtu 

me Greqi si dhe me Serbi dhe Rumani. Këto kanë me u zhvillue në dam të përbashkët sidomos 

shqiptarogrek. Dhe në rast të parë si Episkopi i kombësis huej ashtu dhe ai i nënshtetësis së huej ka me 

u qit jasht shtetit skandalozisht, si Emz. Vasili prej Gjinokastrës dhe si ish Mitropoliti i Durrësit Jakovi, 

kur u dëbue prej shqiptarëve nga Korça disa vjet përpara, më 1921-1922, por edhe sado që pat Jakovi 

edhe shum miq personal të tij, politikanë etj, Shqiptar, të cilët i pat fitue nër kohna të gjata të shërbimit tij 

fetar në Shqipni; por ky u dëbue megjith se kishte deklarue dhe thoshte se ishte gati t’i ndihmojë 

proklamimit të kishës autoqefale shqiptare, për me pasë ky vetë kryesin e saj. 

Dhe tash opinioni nasionalist kishtar asht ma i përparum në Shqipni, se më 1921, dhe ma i 

kristalizuem, mbasi tash gati pes vjet jeton nji kishë autoqefale këtu. 
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Pra kështu atëhere, përsëri nuk kanë me mungue shkaqet e anarhis kishtare dhe të grindjevet 

fetare në Shqipni. Por veçanërisht për kryefetarët ka dhe nji ligj shteti shqiptar, të posaçëm sot, ligjin e 

komunitetevet fetar të votume prej parlamentit shqiptar. Dhe dispozitat e këtij ligji detyrohemi sot me i 

marr para sysh, si dhe ato të statutit kishtar në fuqi. 

Kualiteti i kombësis s’Episkopëvet katolikë në Shqipni nuk mund të merret parasysh dhe as si 

bazë për Episkopët Orthodhoks. Se, kisha katolike e Romës nuk ka karakter lokal as kombëtar, si kishat 

orthodhokse autoqefale, por asht nji kishë internacionale me karakter të zgjedhun internacionalisht (prej 

gjith Episkopëvet katolik romak të botës) dhe prandaj në secilin komb, si dhe në Greqi edhe në Shqipni, 

Papa dërgon Episkopë, ata që do Papa vetë, se asht monarh absolut dhe zotnuës i kishës katolike 

Romake internacionale. Por me gjith kët Episkopët katolikë të Shqipnis janë shqiptarë, kan shkrue libra 

shqip, kan ba shërbime nacionale për vendin tonë, janë banusa në Shqipni gjithsecili prej shumë vjetësh; 

dhe veçanërisht sa për Episkopin katolik romak të Durrsit, të cilit dioqeza i shtrihet deri në Janinë e 

Prevezë, ky ka gati tridhjet vjet që banon në Shqipni ku ka themelue kisha dhe ka botue libra tyke ditë 

vetë gjuhën shqipe. Dhe veçanërisht me gjith kët sistem të kishës katolike Romake, prap Papa në 

konkordate të ndryshme me shum shtete, ka marr detyra të ndryshme për cilësinë kombëtare të 

Episkopëvet për secilin shtet. 

Fundi, n’emnofshim në Sinodhin Shqiptar persona që kanë luftue kishën Autoqefale dhe 

shqiptarizmën deri sot, shpejt kemi me u pendue keq. 

 

 

 

GJUHA E HUEJ NË KISHË 

 

Për me pasë në përdorim për meshën e shenjtë dhe për ungjillin gjuhna të hueja shqiptarët, nuk 

asht e arsyeshme as për arsye filologjike as për arsye të misionit kishtar. 

Filologjikërisht gjuha e jonë asht në gjendje me na shërbye për këtë punë. 

Më 1872 u botue përkthim’i Ungjillit prej Konstandin Kristoforidhit Elbasanasit; përpara këti 

patën botue dhe të tjerë përkthimin e sipërpërmendun; por si për këto përkthime ashtu dhe për ato që u 

botuen deri më sot, të Ungjillit dhe të meshës shenjtë, nuk asht botue as nji kritikë për me na njoftue të 

metat filologjike deri sot, me gjith kundërshtimet e rrepta që ka pasë përdorim’i gjuhës shqipe ndër 

shërbime fetare kishtare. Kështu kuptohet se gjuha shqipe asht në gjendje me dhanë kuptimin e duhun 

pikërisht për ungjillin dhe meshën, ashtu edhe ma mirë se gjuhnat Sllave, si dhe tjera gjuhna me zhvillim 

analog filologjik si tona, në të cilat ndër kohna të hershme ungjilli dhe mesha janë përkthye si asht e 

ditun. 

Pra në bazë të sa vërtetohen ma sipër tuke marrë para sysh se misioni i ungjillit asht për me u 

kuptue ky prej të gjithë popullit, dhe tyke marrë parasysh se sot as nji komb orthodhoks nuk ka në botë i 

cili të përdori në meshën dhe për ungjillin gjuhën tjetër veç së vetës, vërtetohet se dhe populli 

orthodhoks shqiptar duhet të ket në përdorim gjuhën e vet, SHQIPEN, për meshën, ungjillin dhe çdo 

shërbimi fetar. 

Shemblla e përdorimit të gjuhës së vdekun latine për shërbimin fetar nga ana e kishës latine 

Romake, nuk mund të miret para sysh, jo vetëm për arsyenat e sipërtregueme por edhe se kisha 

katholike Romake nuk ka kisha të veçanta lokale kombtare autoqefale për çdo shtet; por asht nji kishë 

internacionale dhe me nji kryetar të vetëm, Papën e Romës, dhe prandaj ka nji gjuhë të vetëm të 

përgjithshme kishtare, gjuhën latine, e cila, si gjuhë e vdekshme nuk gjen pengime të ndryshme ndër 

konkurenca të ndryshme kombtare të qëllimevet veçanta Shtetnore në shekullin e sotçëm. Por me gjith 

këte Papa ka lejue për shërbimin fetar ndër vende të ndryshme edhe gjuhna të ndryshme, tuke mos 

dashtë të jetë në kundërshtim me qëllimin e dijenisë së gjith gjuhnave, që i dha Krishti me anë të Shpirtit 

shenjt apostujve të vet ditën e Pendikostis. 

Sa për përdorimin e gjuhës arabe në shërbimin fetar të muhamedanëve edhe kjo nuk mund të 

mirret para sysh për orthodhoksët; jo vetëm se i përket nji feje krejt tjetër, por edhe se muhamedanizma 
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në çdo shtet përdor gjuhën arabe në shërbimin fetar. Por sot edhe muhamedanizma ka fillue në disa 

vende kombarisht me përdorue gjuhën kombtare për shërbime fetare, tuke dasht dhe kjo të lehtojë 

misionin e fesë së vet tuke i dhanë me kuptue ma lehtë popullit fenë e vet. 

  

 

 

GJUHA E HUEJ NË SHKOLLAT SHQIPTARE 

 

Kjo asht nji çashtje krejt arsimtare dhe pedagogjike. Për kët punë parimet shkollare, shtetnore 

dhe kombëtare janë sheshit të qarta dhe pa përjashtim janë në veprim në çdo shtet si dhe në Shqipni. 

Arsimi në Shqipni asht laik si dhe në çdo shtet modern, dhe feja dhe fetarët nuk munden me u 

përzië as pak në direksionin arsimuër. Pra si mundet, vetëm në Shqipni, nji komunitet Fetar, ose nji 

person, i brendçëm ose i jashtëm, cili do me qenë, të përzihet në punët shkollare të shtetit, sidomos të 

paguej veçanërisht mësonjës dhe profesorë për nji gjuhë të huej në shkollat laike shtetnore? Por as fuqia 

ligjëbamëse nuk asht e mundun me kriue nji privilegj të tillë për nji gjuhë të huej dhe për hir të nji pjese 

vetëm të popullit shqiptar, për nji element fetar, mbasi edhe principi i njisisë kombëtare e ndalon kët 

vepër, por edhe parime të tjera dhe sidomos parimi pedagogjik. 

Fmijt e shkollavet fillore në vend që të përparoshin, do lodhshin trutë e vet dhe do hutoheshin 

me nji gjuhë së cilës as ato vetë por as prindërit e tyne nuk i dinë asnji fjalë; dhe të huejt do habiteshin 

me neve. 

Nuk themi edhe se duhet me e shporrë gjuhën e huej edhe prej shkollavet të mesme. Por flasim 

për shkollat fillore. 

Neve na duhet ma shum fmijt tonë të lodhen për nji gjuhë Europiane të gjallë, ke e cila mund të 

gjejmë mjetet e ditunisë Fiziko-Matematike, agrikulturale, etj. specialiteteve të tilla, se sa të këndojnë 

Omerin dhe Virgjilin në gjuhën origjinale si në Gjermani, Engleterë e vende të tjera të mdha dhe të 

përparueme. Por dhe atje gjuhnat e vjetra si Greqishtja dhe Latinishtja, nuk msohen në shkollat fillore as 

në licenat reale, përgjithësisht. 

Por flitet se duhet të msojnë nji gjuhë të posaçme nxansit dhe nxanset shqiptarë për dy shkaqe: 

Për me dijtë gjuhën Fetare dhe për me zhvillue nji simpathi dhe dashuni, me nji shtet dhe komb të huej 

të cilit duhet me i pasë miqsinë dhe relasionet e mira. Por atëher neve duhet të zgjedhim për kët punë 

gjuhën Frengjishte, Inglishte ose Italishte dhe Gjermanishte. Mund të thotë kush se ma mirë do t’ishte 

gjuha Greqishte ose latinishte. Mir, por kto dy gjuhna të klasiqizmit për Shqiptarët janë në radhën e 

fundit, se: Populli ynë ka ma shum nevojë për gjuhnat e gjalla Europjane, ku përparimi material dhe 

fizik asht zhvillue aq shum. Dhe Shqiptari ka nevojë për msime ma shum praktike, reale, se sa për 

klasiqizëm, si thamë. Jeta ka nevojë praktike; dhe bukurinat e klasikizmit janë llukset tona, dhe janë ma 

shum për nji popull të nji shteti të organizuem, të zhvilluem dhe të civilizuem. 

Por për ne asht edhe nji shkak ndaluës tjetër, për veç principevet që thamë. Neve po të nderojmë 

f.v. Greqishten duhet me do e mos të nderojmë dhe Turqishten për shkaqet e dituna që i kemi trashëgue 

natyrisht; por at-here dhe Rumanishtja nuk do duronte të mbetesh prapa, n’asht se nuk do t’i prishesh 

qejfi edhe nji fqije tjetër n’asht se nuk do t’i nderoshim gjuhën edhe asaj si të shoqevet veta në shkollat 

shqiptare; kto janë punë fatkeqsisht si natyrale për Shqipni. Por atëhere mirret vesht se çfar brezi të ri do 

trashëgonte Shqipnin tonë. 

Murmurohet andej –këtej se gjuha fetare duhet të tjetë në gjith shkollat shtetnore. Kjo asht nji fjal 

që nuk meriton as nji përgjegje se prej pjesës “GJUHA E HUEJ NË KISHË” merret vesh se kur asht e 

mundun të përdoret shqipja për Ungjillin dhe Meshën, si nuk qenka e mundun dhe e dobishme me u 

përdorë gjuha jonë edhe për msimin e Fes Orthodhokse në shkollë? Gjith librat fetare shkollare, Istoria e 

Shejtë, Katiqizmi etj. janë botue në gjuhën shqipe, dhe ato që kanë me qenë të nevojshme për kllaset ma 

të nalta fort lehtë dhe shpejt munden me u botue. Me kto nuk due të them se në Seminaret e nalta 

(shkollat Kishtare nuk duhet nxansit të mësojnë gjuhën në të cilën asht shkrue origjinali i BIBLËS shejtë, 
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e cila për të krishtenët asht Ebraishtja, Greqishtja dhe Latinishtja. Seminaristët duhet të msojnë edhe kto 

tri gjuhna mirë dhe n’asht e mundun si gjuhën e vet. 

 

 

21.V-10.VI. 1926 

 

ÇASHTJE POLITIKO-RELIGJOZE 

KONSTANDINOPOLI-TIRANË 

 

PREJ: 

EPISKOPIT VISSARION XHUVANIT 

 

Theollog me Dipllomë t’Universitetit t’Athinës 

Ish Senator i Elbasanit dhe ish Deputet i Durrsit 

 

Botohet me rastin e bisedimeve përkatëse që janë 

tyke u bamë kto ditt në Tiranë. 

 

PJESA e IItë 

 

LANDA: 

1) As Kolloni as Protektoratë 

2) Përgjegjësia 

3) Mbrojtja e Kishës Orthodhokse dhe Patriarhija e Konstandinopojës 

4) Shtypi Shqiptar dhe bisedimet Kishtare 

5) Nasionale Shpirtnore. Përfundime Orthodhokse. 

6) Çashtje Kishëtare 

 

KOSTON NJI (1) KORONË) 

 

LAJMËRIM 

Asht tash në shtyp dhe librëza tonë “Kujtim vepre dhe intrige” në të cilën përmblidhen disa dokumenta 

istorike të proklamimit të Kishës Autoqefale të Shqipnisë, Statuti i saj, Rregullorja e saj, disa vendime të 

tjera istorike të Kongresit Kishtar të Beratit dhe të komuniteteve të ndryshme, si dhe disa shpjegime 

përkatse të çashtjes Politiko – religjioze të Shqipnisë. Ka me u shitë në çdo librari të Shqipnisë. 

 

TIRANË 

Shtypshkronja “Tirana” 
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1926 

 

Kjo pjesë e IItë e kësaj vepës së vogël i dedikohet 

Shqiptarve atdhedashës të Bullgaris 

Me të cilët filluem punën 

Kishtare nën rreziqe vdekje atje. 

 

 

AS KOLLONI AS PROTEKTORATË 

 

Flitet se ka me u hap bisedim dhe mbi pikën: 

1) Kishë kolloniale orthodhoksija e Shqipnis; 

2) Nuk mundet me pasë kishë autoqefale Shqipnia, mbasi orthodhoksët e saj janë në pakicë 

fetarisht. 

Dhe prandaj kanë me thanë se Shqipnija, duhet të ketë kishë autonome, dhe jo autoqefale. 

 Nuk besojmë të hapet ky bisedim edhe në Shqipni prej delegatit Patriarhal, si u hap në 

Konstandinopojë zyrtarisht kur ishte atje komisioni i kishës shqiptare më 1923 dhe prozheja e nji kishe 

Autonome shqiptare, jo autoqefale, u botue edhe në organin zyrtar të Patriarhis "Ekklisiastiqi Alithia". 

Por, so do që të jetë puna po pregatisim nji përgjigje të shkurtën llakonikërisht. 

 Kolloni orthodhoksët e Shqipnis nuk janë, se këta janë Autoktonë, d.m.th. janë vendës ç'prej 

shumë shekujsh, ose ma mirë, janë vendësit e parë të Shqipnis, dhe nuk kanë ardhë prej shtetevet tjera si 

kolloniat Greke, Rumune, Serbe, Ruse, Bullgare etj, që gjinden në vende të ndryshme të botës, dhe si 

kolloniat shqiptare që gjinden në shtete të ndryshme. 

 Gjith se cila kolloni orthodhokse që gjindet në çdo vend, fetarisht sundohet prej sinodhit të vet, 

që asht prej nji kombësie me kolloninë; f.v Kollonia Rumune e Parizit sundohet fetarisht prej Sh. 

Sinodhit Rumun, etj. 

 Por, se kur të ishte kolloni orthodhoksia e Shqipnis, -sa do që nuk asht as pak,-atëhere cili sinodh 

njikombas dhe i të cilit shtet do ta sundonte? 

 Prandej arësyeja dhe llogjika fare e natyrshme urdhënon që Shqipnia të ketë nji kishë më vehte 

autoqefale dhe Sh. Sinodi i saj të sundojë edhe ata që janë me të vërtetë kolloni Shqiptare; dhe kolloni 

Shqiptare janë si thamë orthodhoksët shqiptarë të Amerikës, të Rumanis dhe të vendevet të tjera, ku, ka 

kollonina shqiptare. Dhe për arsyenat kanonike kishtare që kemi paraqitë në pjesën e parë të kësaj 

librëze, Shqipnia duhet të ketë vetëm Kishë Autoqefale dhe jo Autonome. 

 Dhe sa për pretendimin se, Shqipnia nuk mundet me pasë kishë Autoqefale mbasi orthodhoksët 

janë në pakicë në Shqipni, kundrejt nji feje tjetër, Muhamedanizmës, për këtë, kemi këtë përgjigje: 

 Istorikisht deri sot, vërtetohet se edhe më nji shtet ku shumica e popullsisë asht jο Kristiane edhe 

atje, ka kishë autoqefale. 

Dihet se Roma kishte kishë autoqefale, edhe kur shumica e shtetit Romak ishte pagane, 

politheike. Vizandi, Konstandinopoli, kishte kishë autoqefale edhe kur shumica e tij ishte gjith ashtu jo 

Kristiane. Sot ka kisha autoqefale në shumë vende ku shumica e  popullit nuk asht orthodhokse si në 

Aleksandri. Asht e ditun se, shumica e shtetit Egjyptian (të Misirit) nuk asht kristiane, por ka edhe ka 

pasë gjithë motin kishë autoqefale n’Aleksandri. Dhe sa për vende të tjera si në Polloni etj, asht e tepërt 

të ripërmendim se, ka kishë autoqefale të njoftëme edhe prej patriarhisë Konstandinopojës me gjith që 

shumica nuk asht orthodhokse. 

Neve nuk duem të zgjatemi tyke përmendë nji nga nji kishat autoqefale të gjitha kohnavet të 

moçme si edhe ato që janë edhe sot në veprim, në çdo vend ku shumica nuk asht kristiane, edhe 

orthodhoksia asht në pakicë si në Andiohia të Sirisë etj. 
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Pra nga cila do pikpamje me e marrë çashtjen, Shqipnia vetëm kishë Autoqefale ka të drejtë me 

pasë dhe jo Autonome, pse nuk asht shtet Autonom as nën proktektoratë, por Independente plotësisht. 

 

PËRGJEGJËSIJA 

 

Për paraspjegim para shënojmë përsëri se: më 1923 u emnuën në Episkopatat, të Durrsit Emz. 

Fan Noli, të Korçës Emz. Jerotheu dhe të Beratit Emz. Kristofori. Dhe Episkopata e Gjinokastrës vetëm 

mbeti pa Episkop si asht edhe sot. Dhe neve çë prej asaj date e deri më 2-V-1925 ishim pa u dorzue 

Episkop, si edhe sot pa detyrë aktive kishtare si jemi edhe sot pa detyrë të tillë. 

Durimi i tepërtë të qarqevet nacionaliste, Filloparija, interesa personale dhe antishqiptarizma janë 

shkaqet e të mos formuemit të Sinodhit Episkopal deri sot. 

 

DOBIA POLITIKE 

 

Por edhe oportunizma, dobija politike, të partinavet ose të personavet që mirren me politikë në 

Shqipni, dhe kjo asht nji shkak e të mos formuemit të sinodhit Episkopal; se edhe politikanët Shqiptarë 

janë përzië shum në çeshtjen Kishtare, tyke përkrah miqtë ose edhe anmiqt dhe  tyke luftue miqt 

besnikë të vet, (qeveritarët për me kënaqë opozitën, me shpresa të ndryshme, kot, por opozita vetëm 

tuke luftue pro-qeveritarët), si pas rastit dhe kuptimit që i kan pasë dhanë, politikanët tonë, punvet 

POLITIKO-RELIGJOZE të  Shqipnis, tash shtat vjet rresht ç’prej vitit 1920 deri sot. 

 

FILOPARIJA 

 

I asht dhanë formimit të Sinodhit Episkopal në Shqipni nji kuptim dhe randësi kurdoher në 

pikpamjen e ambicionit, filloparijës dhe të interesës personale; dhe randësija e qëllimit social dhe 

Atdhetar e fetar të Kishës Orthodhokse Shqiptare nuk asht marrë para sysh me mënyr ideale as pak, nga 

ana e atyne që kan pasë fuqinë në dorë për punët kishtare, ose nga ana e atyne që kanë pasë në dorë 

influencën mi zhvillimin e punvet të ndryshme të kishës autoqefale tash, pes vjet me radhë ç’prej 

prokllamimit të sajë. 

Mos plotsimi vetëm i nji dioqeze, Episkopate, me Episkopin e duhun, ka qenë edhe asht i vetmi 

shkak të mos formimit të Sinodhit Episkopal deri sot. 

Por ky mos plotsim ose mos emnim, asht edhe i vetmi arsye që sheshit spiegon se, po të 

emnohesh edhe Episkopi i katërtë, atëher do zgjidhesh definitivisht me doemos edhe çeshtja e kryetarit 

të Kishës Shqiptare, edhe kështu, ata që dëshirojnë ofiqin, titullin, e kryesis së Kishës Orthodhokse të 

këti populli të mjerë, do të humshin nji her e për gjith motin shpresën e të fituemit të ksaj kryesie. 

Prandaj të interesuemit kanë punuë që të mos emnohet Episkopi i duhun për Episkopatën e 

katërtë; dhe ruente kështu gjith secili shpresën e fitimit për përmbushjen e qillimit të vet. 

 

INTERESI PERSONAL 

 

Po të emnohesh Episkopi i katërt, atëher si thamë, pas statutit Kishtar, ishte i formuem vetvetiu 

Sinodhi Episkopal. Dhe ky, S. Episkopal, kishte me qenë parija ma e naltë e kishës Shqiptare; dhe at-her, 

nuk do të vepronte ma Këshilla e naltë e soçmia, se vendin e sajë kishte me e zanë rregullisht, doemos 

Sinodhi i përmendun si pas Statutit të kishës sonë Autoqefale. Dhe vetvetiu kuptohet se, në mos të 

gjithve antarëve të këshillit naltë Kishtar, por të paktën, njanit ose disave prej këtyne, ndofta, i prishesh 

interesa personale. 

Mos emnimi i Episkopit të katërt, përsëri asht i vetmi mjet për anmiqtë të kishës sonë autoqefale 

kombëtare, që t’ja mërrinë këta nji ditë qillimit të tyne. 

 

ANTISHQIPTARIZMA 
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Kisha Orthodhokse e Shqipnisë pa Sinodh Episkopal dhe pa Episkop kryetar, nuk ishte e 

mundun të vijë në maredhanje as private, të veçanta, me kishat autoqefale të botës. 

Nji kishë e tillë pa kryesi Episkopale dhe pa Sinodh Episkopal kompetent, nuk mundesh me u 

organizue si duhesh, as nuk mundesh me pasë influencën as randësinë e duhun mi popullin, dhe kështu 

pregatitesh shkatërrimi vetiu dhe anarhija Kishtare e pa shembëllt e soçmeja, - të cilën kemi përshkrue 

në librëzën: kujtim vepre dhe intrige, - dhe Shqiptarvet – Nasionalistë karakterizoheshin të pa zot për 

me rregullue nji Kish Autoqefale. Ky çnderim i kishës kombëtare ka qenë qëllimi i antishqiptarizmës dhe 

asht, se kështu kjo shpresonte, si thamë të gjejë ditën e dobishme për me e përmbysë Kishën tonë 

autoqefale, ose të paktën me e ba këte vegël të qëllimevet të ndryshme për dobi të vet dhe për damin e 

Shqiptarizmës. 

 

NJERËZIT E ZOT 

 

Nji ose ma shumë kompetentë si duhet, dhe me mish e me shpirt antar të patundun të Kishës 

autoqefale, besnikë dhe të provuem mirë prej shum kohje dhe në çdo rast, për kët punë, deri sot, si dhe 

për misionin NACIONAL-FETAR të Kishës sonë Orthodhokse, ishin dhe janë në dorë të Kishës sonë 

autoqefale, dhe me të vërtetë nuk i mungonte as nji herë nji njeri i tillë kësaj, por kjo, nuk i përdori për 

shkaqet që thamë ma sipër, por për kundrazi edhe i luftojë keq. 

 

FITIM’ I DAMSHËM 

 

Dhe kështu qëllimet e ndryshme ndihmoheshin dhe fitoshin nga mos plotsimi i Sinodhit, si dhe 

nga të qenunit jasht shërbimit fetar aktiv të nji pjesë të njerzvet të nevojshëm për misionin e kishës sonë, 

dhe në nji kohë kur vendi dhe puna mbesin pa shërbyesin e nevojshëm, për dam. 

 

MJETI 

 

Në nji rast tjetër kemi me spjegue edhe mënyrën e çuditçme dhe antinjerzore, intrigën e pa 

prajtme, me an të së cilës mbeti deri sot Sinodhi Episkopal pa u plotsue për shkaqet e sipërpërmenduna. 

 

QËLLIMI 

 

Qëllimi i gjithë ktyne radhëve të sipërme nuk asht tjetër por vetëm dëshira dhe detyra për me 

shërbye. Se edhe ato idealista Shqiptar që nuk janë në gjendje me ditë hollsinat duhet t’i mësojnë 

hollsinat dhe shkaqet e të metavet të damshëme, për me mundë me krye shpejt detyrën patriotike të 

përmirsimit. Ndryshe, smundja na dërgon në vdekje, direkt ose indirekt. Heshtja pa shkak në punë 

t’interesavet përgjithshëme të popullit asht krim.  

Kur ka pasë të bajë puna me personin tonë, as nuk kemi folë, me gjith që kemi pasë ma shum 

mjete në dorë se sot, fletore, parlament etj. të cilat i kemi përdorë kurdoherë vetëm për mbrojtjen e 

interesavet të Kishës Autoqefale. 

Çë më 1922 deri më 1926 sot nuk kemi folë, as kur na u kanë shkelë dhe kur na u kanë rrëmbye të 

drejtat tona, as kur jemi luftue, edhe aq rreptësisht, si nuk ja mirrte mendja njeriut, që do mrrinte puna 

deri m’kët shkallë; dhe ktu kemi parasyshë jo aq luftën që na bahet kto 14 muej ç’prej dorzimit tonë 

Episkopal. 

Kemi pasë shpresë se nuk do zgjatet puna kaq shum, 5 vjet, deri sa t’ja mrrimë në gjendjen e 

ndryshme të sotçme; këtu duem me thanë për pikpamjen e përgjithshme të Kishës sonë Autoqefale. 

Shpresojmë se kemi me qenë të besuem dhe nuk do na zemrohet njeri kur të gjykojë me gjak të 

ftoftë dhe me drejtësi; se po të vazhdojmë t’i mçefim njani tjetrit gabimet, ato që kanë të bajnë me 

interesën e përgjithshme, nuk ka me u ndreqë as kurrë puna po ka me shkue edhe ma zi. 
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NGA STATUTI KISHTAR 

 

Nga vendimet e Kongresit Kishtar të Beratit, mirret vesht se Kshilla e Naltë  Kishtare nuk ka pasë 

të drejtë të vazhdojë në fuqi ma shum se dy vjet, n’asht se nuk gjinden dy Episkopët e nevojshëm për 

të. Por n’asht se kto gjindeshin at-her kshilli i naltë kishtar nuk ka pasë të drejtë as dy vjet me vazhdue 

në fuqi, por ka pasë detyrë Kryesore me formue shpejt Sinodhin Episkopal; Dhe ky duhesh të mbledhi 

kongresin e ri Kishtar (të II të), mbrenda tre muejësh pas formimit të vet, (Sinodhi Episkopal). 

Dy Episkopët e nevojshëm shpejt u gjindën dhe erdhën ktu, pa ndo nji mundim nga ana e Kshillit 

N.K, dhe hynë në veprim dhe nën urdhën të Këshillit N.K. tyke dorzue edhe Fan Nolin, Episkop. Dhe 

Këshilli i N.Kishtar i plotsoj me Episkopë, tri nga Dioqezat Episkopal, në vjeshtën e III. të vitit 1923. At-

her kishte detyrë të domosdoshme të plotësojë edhe Dioqezën (Episkopatën) e katërt, Gjinokastrën. As 

nji pengim nuk pat për kët punë. 

Po t’ishte plotsue edhe kjo Episkopatë, nuk do kishte ma çashtje Kishtare në Shqipni sot. 

 

NACIONALISTËT 

 

Nacionalistët kur shkelesh statuti tash pes vjet rresht, në çdo rast, heshtën tyke besue sinqerisht 

se po të kritikoshin, tyke provokue veprime të rregullshme, ndofta kishin me u ba shkak dami të çeshtjes 

kishtare nacionale. 

Neve jemi në pozitë ta vërtetojmë dhe të provojmë se nuk kishte me ardhë dam po dobi 

kombëtare në asht se do ishin kritiku veprimet e këshillit nalt dhe në asht se do të ishin ruejtë të gjitha 

nyjat e statutit kishtar dhe të gjithë vendimet e kongresit kishtar të Beratit. Por u gabuem të gjithë 

autoqefalistët, prej mënyravet që përdorën prej shkaqevet që u përmendën në fillim të këti artikulli. 

 

 

 

MBROJTJA E KISHËS ORTHODHOKSE DHE PATRIARHIJA E KONSTANDINOPOJËS 

 

Nuk duhet të na gabojnë fjalët as fandazija. 

 

Koha merr dhe jep tituj, nderime dhe të drejta. 

 

E vërteta praktike e punëvet, duhet marrë para sysh. 

 

Ndjenjat e trashigueme nuk na bien dobi. 

 

Logjika duhet të na udhëheqi. 

 

Mbrojtja dhe ndihma Patriharhale e Konstandinopojës për Orthodhoksët e Shqipnis, sot e pas 

këtaj nuk ka as nji randësi dhe as nji vleftë. 

Patriarhia në fjalë nuk asht ma e zonja të mbrojë interesat e veta, por hiqet e përtëhiqet e mjera 

vetë, - dhe neve na vjen keq me të vërtet, - dhe çnerohet prej nji prifti, Papa Efthimit, et., tash shum vjet 

me radhë si dhe sot. Nuk ka ma Patriarhia randësi as në qendrën e vet. Nuk ka ma të drejta të veçanta, 

pronomia, dhe nuk ka ma as mi kishat e tjera autoqefale, randësi; dhe shtetet Orthodhokse nuk e 

ndëgjojnë ma si në kohnat e hershme, as e mbrojnë. Dhe në Shqipni dihet mirë se fjala e Patriarhis 

Konstandinopojës nuk ka as nji fuqi dhe as nji randësi. Kjo patriarhi nuk sundon ma sot popullsin e 

madhe Orthodhokse si ma parë; por as nji të qintën e juyridiksionit - mi vendet që ka pasë nuk ka ma 

sot. Kohja, ose Patriarhija vetë, asht shkak i dekadencës, prishjes, së saj. 
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Orthodhoksija e Shqipnis ka me përparue vetëm në asht se Orthodhoksët Shqiptar interesohen 

për nderin e vet Fetar, tyke bashkpunue vllazënisht të gjithë Ungjillësisht, dhe Shqiptarisht. 

Nji nga ligjët të Statutit themeltar Panorthodhoks urdhënon: 

‘NDRYSHIMEVET POLITIKE LE T’JU VENË PAS  

EDHE TË TILLA KISHTARE” 

“Tes politiqes metavoles Akolluthisatosan qe Eklisiastiqe tiafte”. 

 

SHTYPI SHQIPTAR DHE BISEDIMET KISHTARE 

 

Për kujtim dhe për dije të atyne ZZ. këndusve që nuk kan pasë rast me këndue artikujt që 

pasojnë, po i ribotojmë këtu, mbasi i përkasin çeshtjes Politiko-Religjoze të ditës. 

Na vjen keq se nuk na premtojn mjetet Financjare me botue edhe gjith artikujt e tjerë me randësi 

të Fletores “Koha” që u shkruen me shpirt kombtar shum të vlefshëm, dhe shtojmë se: 

Nji pjesë e vogël e shtypit kombtar nuk u muër as pak me këtë çeshtje Politiko-Religjioze, dhe nji 

pjesë tjetër e vogël u rrëfye në favor të vendimevet për të cilat bajnë fjalë artikujt e botume ma poshtë. 

 

ÇASHTJE KOMBTARO-FETARE. KONSTANDINOPOLI-TIRANË. 

 

Nji Episkop Grek orthodhoks, Emz. Krisanthi para disa ditt duel në Durrës dhe tash gjindet në 

Tiranë në Hotelin Continental. 

Dajti mbasi dishiron me i dhanë kënduësvet të vet nji spjegim mi kët ardhje për të cilën kan fillue 

me u interesue disa qarqe, mundi me përmbledhë shënimet që pasojnë nga qarqet orthodhokse me 

randësi. 

H.T. Krisanthi ashtë dërguem si delegat i Patriarhis Greke të Stambollit. Qëllimi i ardhjes së tij 

ashtë për me njoft gjendjen Kishtare Orthodhokse të Shqipnis, e për me i ba me dit Patriarhis së vet, e 

cila flitet se po mendon me e njoftue dhe Kishën Autoqefale të Shqipnisë, që asht këtu në veprim që prej 

vitit 1922. Episkopi Grek duket se ka me ba fjalë për Kishën Orthodhokse të Shqipnis me qeverin tonë. U 

fol se dëshiron me vizitue gjith qytetet t’ona. Deri tash dhet dit që ka ardhë ka pas marëdhanie të 

shpeshta me legasijonin Grek dhe qarqet politike orthodhokse të Gjinokastrës. Nji Koms. Parlamentar 

flitet se bisedon me H. T bashkë me kompetentët. 

Por me klerin dhe popullin orthodhoks Shqiptar ka ardh rasti ashtu që mos me pas Pesk. 

marrëdhanje. Asnji dekllarat Emzot Krisanthi nuk ka ba; por as kryesia e Kishës Autoqefale si dhe 

asndonji zyrë, as qark, as fetar kompetent, nuk ka ba nonji shpallje mi kët çashtjen me ransi të 

përgjithshme komtare për çdo Shqiptar. Murmurohet andej këtej se disa pleq të nji krahine të vogël të 

Shqipnis kan me dëshirue me i dhanë peshkopit të ardhun nji përshtypje se i intereson të dy anvet, 

Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnis edhe Patriarhis Greke të Stambollit, që kjo e fundit të ketë 

disa të drejta mi Kishën Autoqefale Shqiptare. Por kleri e populli orthodhoks dhe çdo shqiptar jemi në 

gjendje me dekllarue se, dëshiron me qenun për gjith motin gjendja e kishës orthodhokse në Shqipni 

gjith ashtu si tash ashtë edhe në çdo shtet tjetër ku ka popullsina orthodhokse, si në dy fqijt tona toksore 

etj. 

Dëshirojmë të bisedojmë se H. T. përfaqësuesi patriarhik, i cili gjindet këto dit si mysafir ndër ne, 

ka me dash me njoftë mirë të vërtetën dhe ka me mendue e raportue seriozisht në themel të gjendjes së 

krijume tash afër pes vjet ktu, dhe në bazë të kanonevet në fuqi pan-orthodhokse të botës. 

Në kët rast përgëzojmë me gjith zemër qëndrimin patriotik shqiptar të popullit bujar të Durrsit i 

cili diti në raste shum interesante të mos bahet vegël e qëllimevet të ndryshme këto ditët e fundit; dhe 

veçanërisht përhirojmë të përnderçmin famulltarin e Durrsit At Anastasin për veprimin e tij komtaro-

fetar, dhe inisiatorët përkrahës të lëvizjes atdhetare kishtare në Durrës. 

(Flet. “Dajti”, Nr. 118, d. 13 maj 1926) 

 

NACIONALO-SHPIRTNORE. 
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PËRFUNDIME ORTHODHOKSE 

 

Delegati Patriarhik po viziton gjith qytetet tona tyke fillue nga Vlona kështu marrim vesht prej 

qarqevet të ndryshme; gjith ashtu lajmërohemi se komisijoni parllamentar Orthodhoks i dha fund 

bisedimevet që bani me Emz. Hrisanthin. Dhe me sa mundën me hetue marrëveshja përfundoj me 

pranimin e Episkopëvet që gjinden në shërbim të huej sot, të cilët kan me u emnue prej Patriarhis së 

Konstandinopojës për Episkopatat e Kishës Shqipnis të cilat prej katër formohen në pesë. Ndërmjet pes 

Episkopëvet dy kanë me qenë Jerotheu dhe Kristofori. Këta u pëlqyen prej delegatit Patriarhal mbasi 

veprimet e tyne të deri soçme u karakterizuen të mira në pikpamjen patriarhale në Shqipni. Tre të tjerët 

kanë me ardhë për së shpejti në Shqipni passi të marrin emnimin e Patriarhis Helenike të Stambollit. 

Nga këto nji ose dy janë civila dhe kanë me u ba Episkopë përnjiherë, por në Stamboll, prej Patrikut 

sipërpërmendun. Me sa mundëm me marr vesht këta janë: Episkopi i Paramithisë së Greqis Ioaqimi, i 

Tërhallës Greqisë Polikarpi, Profesori filollog në Greqi Z. Evllogjios Korillas dhe nji i tillë që gjindet në 

Dedeagaç të Greqisë; të gjith këta sod janë nënshtetas grekë në shërbim aktiv grek dhe banuësa prej 

shumë vjet në Greqi pa ardhun as paknë Shqipni. N’asht se nonjë prej këtyne ma sipër nuk ka me e 

pranue, në kët vënd ka me qenë ish profesori i gjimnazit grek Z. Pandeli Kotoku i cili tash 10 vjet gati që 

asht mbyllë gjimnazi i Korçës, nuk ka pranue me marrë as nji shërbim në Shqipni. Flitet se edhe pes 

civila kan me marrë pjesë në formimin e Sinodhit Episkopal, por me kompetencë vetëm për çeshtjet 

financijare; u vendos që gjuha kishtare të mbesi në përdorim ajo që asht sot d.m.th Greqishtja 

(statusgvoja). Dhe Patriarhisë ka me iu dhanë nji shum’e posaçme të hollash për shpërblim t’atyne të 

ardhunave që ka pasë kjo në koh të sundimit tyrk në Shqypni prej disa Monastireve që gjenden sot në 

shtetin tonë dhe në duer të disa privatëve. 

Të pesë Episkopët e sipërpërmendun janë prej rrace shqiptare dhe shpresohet se pas këtaj do 

punojnë si nacionalista të flaktë shqiptarë dhe misionarë të shqiptarizmës pas këtaj në Shqipni. Detyra e 

tyne me të vërtetë asht tepër me randësi se do të përmbledhin dhe do të organizojnë popullin 

Orthodhoks dhe do t’a bashkojnë në nji ideal edhe në nji shpirt, të cilin ata që po vijnë natyrisht duhet ta 

kenë në zemrën e tyne të pastër e të flaktë shqiptare. Prej udhëheqjes shpirtnore të këtyne pesë 

episkopëvet të sipërpërmendun varet udhëheqja dhe frymzimi i brezit ardhshëm të ri, djelmënis 

shqiptare, si dhe mendimi fetar dhe shpirti kombëtar i Orthodhoksëvet të soçëm të Republikës sonë. 

Le të provojm pra edhe këshillën e re të naltë kishtare Orthodhokse (Sinodhin Episkopal) si 

provuem deri tash filluësit e parë të lëvizjes nacionale kishtare për të cilët sot për sot mbet për shpërblim 

moral mirënjohtja nga ana e shqiptarëvet të mirë dhe të pa intrigue, dhe ngushëllimi se, kanë ba detyrën 

e tyne, tuke ditë se shpërblimi i nji inisjatori të drejtë asht shumë herë vdekja ose përjashtimi që i banë 

Aristidhit të moçëm. Pun’e cila për popullin shqiptar nuk asht aq e çuditçme, por gjanë edhe shum 

shpesh sa do të mëdha e të vlefshme me qenë theoritë dhe mundimet e bamë për nji ideal nacional 

Shqiptar të shejt. 

Por me gjith kët as nji nuk duhet me humbë shpresën se nuk dihet se ç’ngjanë nesër. 

Mjaft asht që ka istori edhe në Shqipni. Dhe nacionalizma rron. 

Dajti mbasi nuk asht shum kompetent mi këto çashtje të veçanta arsyenat e vendimevet të këtyne 

ditëve mi çeshtjen kishtare dhe kompetencën ose mos kompetencën e atyne që biseduën edhe venduën, 

nuk e përket sot, masi nuk ka pasë rast me e shkoqit kët çeshtje mirë me kompetentët që duhet. Vetëm 

uron që këto punë të dalin të dobishme për Shqipnin, Atdheun ton të dashun, dhe për nder të ati 

Presidenti të naltë që asht mbrojtsi i interesave të Shqiptarizmës sot për fat të bardhë të popullit mbarë. 

(Flet. “Dajti”, Nr. 122, d. 9 Qershor 1926) 

 

ÇESHTJE KISHËTARE 

 

E tërë kjo javë ka shkuar me bisedime të nxehta midis gjithë patriotëve dhe klerikëve kombëtarë, 

mbi çështjet e varura të Kishës Autoqefale dhe për sapo bisedon komisioni në Tiranë me të dërguarin të 

Patrikanës Peshkop Krisanthin. 
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Bisedimet rjedhin vetë vetiu se duke ditur se ky institut kombëtar përbëhet prej një Këshillë me 

nji Kryetar në krye, ka vazhduar punërat e saja të gjer-tanishme të mçefura mbi nyjat të Statutit Kishëtar 

i cili statut ka shkuar nga Parlamenti dhe është pranuar si një ligj. 

Në këtë javë kanë ardhur shumë veta nga Kryeqyteti, si deputetë e të tjerë intelektualë Korçarë, 

ku na gëzonin shumë mbi çështjen Kishëtare duke thënë se: kjo çështje po ecën shumë mbarë në favorën 

tonë duke u nderuar pikërisht gjithë nyjat e statutit Kishëtar. 

Sado që nuku muntnë këto fjalë që të inkurajonin popullin porsa se kjo Kryesi gjer më sot akoma 

nuku është përfillur, që të gjithë i dëgjonin këto fjalë si ëndra të ëmbla dhe mundoheshim me të pahir që 

të tregonim veten të gëzuar si fitimtarë të çështjes. Ndërgjegja që fshehtazi na shtynte buzën më helmë, 

duke thënë vetëdija se as një prej këto nuku është e vërtetë, edhe vërtet. Kur po mundonim trupin tonë 

që ta bëjmë të gëzuar, në atë çast po dëgjohen të tjera bisedime prej patriotëve duke thënë; Yve të cilët u 

munduat edhe dërsitë që të dboni prej Korçe Jakovin e Durrësit edhe të kombëtarizoni Kishën, sot po ju 

dërgon Patrikana tre Jakovër më të këqij se ay i Durrësit që të çrrënjosin punimin tuaj gjer më sotmë! 

Ky lajm ishte një rrufe se zuri të vërtetohet prej shumëve të cilët po i tregonin të nxehta dhe të 

dëgjuara freska prej tellofonit nga Kryeqyteti. Që të gjithë u mbuluam në vrer dhe hidhërim duke pritur 

përfundimet zyrtare. Po axheba Kryetari i këtij instituti ç’qëndrim do të mbajë kundrejt popullit? A e di 

që është responsabël kundrejt ati populli që e nderoj dhe i la në duart e tija fatin e Kishës Kombëtare? 

Jemi fare të bindur se do ta mbushë këtë detyrë andaj do të presim përfundimet. 

(Flet. “Koha”, Nr. 270, dt 5 Qershor 1926) 

 

 

 

KUJTIM VEPRE DHE INTRIGE 

 

      PREJ:  

 EPISKOPIT VISSARION XHUVANIT. 

 Theollog me Dipllomë t'Universitetit t'Athinës 

 Ish Senator i Elbasanit dhe ish Deputet i Durrsit 

 

 

 "Kritika dhe opozita e nderçme 

 dhe pa intriga, asht ruejtësi i  

 interesavet të popullit". 

 

 

  "Njoftimi i sëmundjes, i të  

  metave dhe i gabimevet asht 

  fillim i mjekimit dhe i përmirsimit."  

 

 

T I R A N Ë 

Shtypshkronja "Tirana" 

1926 
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VEPRAT PATRIOTIKE PA REKLLAMË T'ELBASANIT 

BAJNË PËRSHTYPJE TË LAVDËRUESHME 

N'AMERIKË 

 

Nji letër e Fan Nolit 

 

Më 1920, kur nuk ishte intrigue 

 

  Boston, Mass 7 Mars 1920 

          Fort i Përnderçim Arkimandrit  

      dhe i dashur vlla në Krishtin 

          ------------- 

 Një zonjë Amerikane e kryqit kuq e cila arriu këto dit në Boston, më dha lajmën gazmore që jini 

vendosur në Elbasan, që meshoni shqip, që përpiqeni t'a çlironi kishën tonë nga zgjedha e huaj, që kini 

fituar simpathinë dhe përkrahjen e popullit për veprën tuaj fisnike, dhe shum gjëra të tjera të mira, të 

cilat e ngrenë nderin tuaj dhe të Elbasanit shumë lart. Po kjo nuk është hera e parë që e dëgjonj emrin 

tuaj për të mirë. Miku ynë z. Kristo Luarasi më shkroj gjër e gjatë nga Sofja për ju dhe për meshën që 

bëtë atje. Letra e tij u-botua në gazetën "Dielli" dhe i gëzoj pa masë besnikët e kishës shqipe përkëtej 

Oqeanit, të cilët shofin në fytyrën tuaj një nga ushtarët më të mirë të ungjillit në Shqipri. Dëshëronja t'ju 

shkruanja prej kohe, po nuk dinja ku ndodheshit, dhe kjo është hera e parë që dëgjonj që arritët 

shëndoshë e mirë në Shqipri dhe që i jini përveshur punës së shenjtë për të ndriçuar popullin tonë të 

mjerë. Ju lutem shum të kini mirsinë të më lajmëroni hollsisht si vete misioni juaj dhe cilat janë ndjenjat e 

popullit për kishën kombëtare aqë në Elbasan sa dhe kudo gjetkë në Shqipri. Këtu s'marrim lajme nga 

Atdheu veç fare rrallë, dhe që kur krisi lufta, Zonja amerikane, për të cilën ju fola më sipër, më solli të 

vetëmin dhe të parin oshtim të lëvizjes kishtare s'andejmi. Po tani, me ndodhjen tuaj në Elbasan kam 

shpresë të dëgjonj më dendur, më tepër, dhe më mirë dita me ditën.  

 Ju përshëndosh vllazërisht dhe mbetem shërbëtor dhe vllaj juaj në Krishtin. 

                           

                                                                 F. S. Noli 

                                      Peshkop i Amerikës veriore 

 

Fort të përnderçmit Arhimandrit Vissar. Xhuvanni 

                                           ELBASAN  Albanie. 

 

 

 

 

PROKLAMIMI I KISHËS AUTOQEFALE ORTHODHOKSE KOMBËTARE 

NË KISHËN E TIRANËS MË 28-XI-1921 

-------- 

Pas nji inisiativës s'onë me  

shum mundime dhe therori u  

ba ky vendim. 

-------- 

                                  VENDIM 

 

             28 Vjesht' e Illtë 1921 
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      Gjith klerit të shenjt Orthodhoks, Pleqësijavet të nderçme 

      dhe popullit Fisnik Orthodhoks të Shqipnis 

 VLLAZËN, 

 Shofim nevojën e madhe për një bashkim të plotë të Krishterëvet Orthodhoksë të gjith Shqipnis. 

Marrim para sysh edhe kuptojmë interesat e vërteta për jetën, mirsin, përparimin dhe nderin fetar të 

popullit Orthodhoks të Shqipniës, sikurse ngjan edhe në mbretnijat e tjera. Duam të jemi edhe 

nënshtetas të nderçim si mirëdashës e përkrahës të Shtetit tonë Kombëtar. Kështu kemi plotësisht 

dëshirë të madhe të ruajmë dhe gjith nomet e Orthodhoksis edhe ata ma të vegjëlit. Po edhe duam të 

jemi gjith motin të bashkuem me Patriarkun Ikumenik të shenjt si janë të bashkuem gjith milionat e 

Orthodhoksëvet, të Rusisë, të Greqisë, të Rumanisë, të Serbisë etj.  

 Prandaj kemi për themel të pa tundun edhe gjith nomet e patundun e të përjetshëm të Apostujvet 

të Shenjt e të lavdueshëm si edhe të Sinodhevet Ikumenike të Shenjta të cilat me një za thonë dhe 

urdhërojnë, urdhënat që shënojmë më posht, të cilët janë shtimun në veprim prej gjith botës 

Orthodhokse, që duan të ruajn titullin e shenjt Orthodhoks të drejt, të vërtet dhe të pazgrymun, dhe 

urdhënimet tepër të shenjta të Orthodhoksisë janë këto:  

 "Eteras Vasilias (kratus) Eklisia mi dhiatatestho ta tis eteras Vasilias". Dhe "Elefthera Eklisia en 

Elefthero Krati". Dhe "tes Politiqes metavoles akolluthisato-san qe Eklisiastiqe tiafte" d.m.th. "Një kishë e 

një Shteti tjatër mos japi urdhër një kishe shtetit tjatër". "Një kishë e lirë me një shtet të lirë". Dhe 

"ndryshimevet politike le t'u venë pas dhe ndryshime Kishëtare.” Nga gjithë këto punë me rëndësi të 

madhe u mblodhëm, biseduam, pëlqyem dhe vendosëm premas si mbas propozimit të Hirësis Tij 

Arqimandritit tonë theollogut z. Visar Xhuvanit Elbasanasit këto që pasojnë:  

 I) Pranojmë dhe shpallim prej ditës së soçme vet-qeverimin Kombëtar të Kishës shenjt 

Orthodhokse të Shtetit Shqiptar.  

 II) Pranojmë që sa më shpejt të mbajmë një mbledhje të përgjithëshme pan-Orthodhokse Kishtare 

m'atë qytet me të cilin ka me e pamun t'arsyeshme Ministria e nderçëme e Punëvet të Mbrendëshme.  

 III) Ndë këtë mbledhje të përgjithëshme të përfaqësohet gjith Kleri dhe populli Orthodhoks (dhe 

dhimogjerondiat) të Prefekturavet dhe nën Prefekturavet të shtetit tonë me nga një, dy, ose tre 

përfaqësonjës fuqi plotë.  

 IV) Këta përfaqësonjës të kenë të drejtë (plireksusiotita) për me bisedue e me vendue e për me 

përfundue vendime Kishëtare të pa tundme fuqi plotë dhe vepruese (telesdhikus apofasis ametaklitus).  

 V) Këtyne vendimeve kanë me u bindur plotësisht gjith Kleri Orthodhoks, pleqësiat 

(dhimogjerondiat) dhe populli orthodhoks për çeshtje Fetare dhe administrate Kishëtare. Kjo mbledhje 

kishëtare dhe e përgjithëshme ka me zgjedh nji këshillë të përherëshme vepruëse që ka me administruë 

Fetarisht, mbas rregullavet të caktueme gjith klerin, pleqësiat dhe popullin orthodhoks të Shqipniës. Dhe 

kjo këshillë do të ketë paskëtaj lidhje dhe bashkim të plotë vetëm Dhogmatikë me Patrikanët (bashkim 

feje të plotë) kështu dhe me gjith orthodhoksin e botës.  

 VI) Kjo kryekëshillë e naltë e përgjithëshme kishëtare orthodhokse dhe kombëtare ka me 

zgjidhun gjith çeshtjet kishëtare me Patrikanët, dhe ka me qenë shtyll e pa tundme rujtëse e 

orthodhoksis të Shqipnis dhe e njoftme zyrtarisht prej gjith botës dhe rregullisht. 

 VII) Në kishën tonë orthodhokse të Tiranës paskëtaj priftërinjt në meshët të shenjtë dhe në 

shërbime të tjera kanë me u lutun: "PASIS EPISKOPIS ORTHODHOKSON" gjith episkopët Orthodhoks" 

në vent të Jakovit dhespotit të dbuarë dhe antikombëtar deri, sa të hypinj në front Arhiepiskopi tonë 

Kanonik. 

 VIII) Hirsis Tij Arhimandrit Theollog, Visar Xhuvanit i lutemi të vepërojë më ç'do vent dhe për 

çdo punë që duhet për realizimin e vendimevet të sipër-shënuarë, duke lypë përkrahjen morale dhe 

materiale për gjith' këto punë me randësi fetaro Kombëtare.  

 Kemi nderin me ju lut qeverisë së nderçëme të shtetit tonë të ketë mirësinë me i pas në vërejtje të 

mirë këto vendimet tona; kështu i lutemi dhe gjith klerit dhe pleqësijavet si dhe popullit orthodhoks, me 

pas mirësinë të pëlqejë e të përkrahi gjith këto vendime të shenjta.  

 Me përqafime vëllazënore 
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Zavendësi i Mitropolitit në Tiranë:  

 Stefan Tirana (Mima)  

     P a r ë s i a  

Kozma Lasku, Stef. Ath. Koja, Spiro Zhava, Spiro Janko, Leonidha Nishku, Pavllo Koja, Stefan Buçani.... 

(Pasojnë edhe tërë emërat e popullit të Tiranës).  

          

                Këshilla Jeratike:  

Kryetari: Arhimandriti i Orthodhoksvet 

              Dr. Visar Xhuvani 

Anëtarët: prifti: Papa Jorgji Rusi,  

prifti: Papa Simon Athanasi 

Vërtetojnë nënshkrimet dhe vendimet të popullit të Tiranës 

Krye-Plaku: Spiro Zhava 

 

Rroftë kisha e shenjt orthodhokse vet-qeverimtare  

kombëtare e Shqiptarëvet 

 

 Në kishën Kathedhrale Evangjelizmos të Tiranës 28 Vjesht' e III të 1921".  

 

 

 

 NJI NGA LETËR-PËRFAQSIMET E DELEGATVET  

                  PËR KONGRESIN K. TË BERATIT 

 

 Sot më 9 të Gushtit (d. e vjetër) 1922 mbledhja e përgjithshme e orthodhoksëvet Durrsit tue marrë 

parasysh se Hirsia e Tij Kryetari i Mitropolis Arhimand. Z. Vissar Xhuvani foli për mbledhjen në Berat 

t'orthodhoksëvet të Shtetit tonë Shqiptar, zgjodhën përfaqësonjës fuqiplotë 1. Hirsin e Tij Arhim. Vissar 

Xhuvanin, Theollog dhe deputet i Durrësit dhe Kryetar i Mitropolis Shenjtë të Durrsit. 2. Gjergj 

Manushin tregëtar, për me proponue, bisedue dhe me votue në kongresin kishtar të sipërpërmendun që 

Kisha Krishtjane Orthodhokse e Shtetit Shqiptar: a) Të qeveriset mbas rregullavet (kanonevet) 

t'apostojvet shejtë dhe mbas të 7 sinodhëvet Ekumenik. b) Të jetë gjithmon në marrëdhanje me 

Patrikhanën Ekumenike Orthodhokse për hollsinat që i përkasin (Dogmës). c) Të jetë e qeverisun si gjith 

Kishat Orthodhokse të gjith Shtetevet Orthodhokse. ç) Të jet e qeverisun mbas nomevet të Shtetit t'onë 

Shqiptar dhe d) çdo paratypij që ka ndodhë në kishën orthodhokse të Shqipëtarëvet të vi në udhën e 

rregullshme kësilloj i nepet fuqiplotsië këtyne dy zotnivet përfaqësuësvet sipërpërmendun si dhe për 

çdo hollsinë që ka të baj me punët e sipërshenjume. Këto dy delegat të venë dhe të vinë me spenximet e 

veta dhe do kenë nga nji kopie të këtië vendimi i cili ka me u komunikuë, Kryetarit Bashkis Z. Arhitektit, 

Kost Paftali inisiatorit të mbledhies, prej Kryesis së Mitropolis së shejtë të Durrsit. Dhe kështu u 

kompozu ky vendim (proces-verbal) dhe u këndue në ndëgjesën e të gjithëve u pëlqye dhe u nënshkrue 

prej të gjith popullit dhe klerit orth. të Durrsit si dhe prej Pleqsis (Dhimogjerodiës).  

 Durrës 9 Gusht 1922. 

(Pasojn nënshkrimet e klerit dhe populli si dhe vërtetimi i pleqsis).  

 Vërtetohet se asht nji me orixhinalin. 

 Për Kryetarin e Mitropolis Shejt të Durrsit.  

                                               V. Russi  

Durrës 12-8-1922 

Vula:  

Mitropolia e shenjtë e Durrsit 
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 PROKLAMIMI I KISHËS AUTOQEFALE NË BERAT 

 

Kryetari Kongresit hapi mbledhjen dhe tha shkurt se qëllimi i mbledhjes asht për të proklamuar 

kishën autoqefale orthodhokse Kombëtare mbas kanonevet apostolike të shtat Sinodhevet të shenjtë 

ekumenike të kishës së madhe Orthodhokse të Krishtit dhe urdhënoni e bisedoni.  

 Pas Kryetarit merr fjalën delegati i Durrsit, at-her Arqim, Visar. Xhuvanni, dhe spiegojë hollsisht 

çeshtjen tyke përfundue kështu:  

 Prandaj pra, të gjith neve të autorizuemit Delegatët të Kongresit, Klerik e Llaik, me nji za dhe 

entusiazëm në emnin e të gjith klerit e të popullit orthodhokës të Shqipniës, duke u bazuar që Shqipnia u 

njoft prej gjith shtetevet të botës si nji shtet Independantë dhe sovran dhe mbi këtë bazë, mbas 

kanonevet të shenjta të kishës orthodhokse, në shtet independentë, kishë endependente e të tjera.  

 Duke patur për shembëll kishat autoqefale që vijojnë:  

 Kishë e Rusiës më 1771, Kishat Orthodhokse të Austriës 1740, të Bukovinës më 1873 të Greqisë 

më 1833, Serbiës më 1880, të Rumaniës më 1856, dhe ma së fundi të Bosnjes Ersekovinës 1908, 

proklamuen, në emnin të trinis së shenjtë të njëqendëshmen dhe së pandame (enonomati tis Agjias 

omousiu qe adhieretu Triadhos), autoqefalin të kishës orthodhokse Kombëtare të Shqipniës edhe de 

fakto, se de jure ka qenë që prej ditës së shpalljes Independencës politike të shtetit shqiptar duke mbajtur 

lidhje spirituale dhogmatike dhe apostolike plotësisht me Mamën Kishën të Patrikanës shenjtë 

Ekumenike dhe me Patrikanat dhe kishat e tjera orthodokse autoqefale të botës, por administrativisht 

Independantë, pra,  

     

Rroftë Kisha Autoqefale 

 

 Të gjithë thirrën rroftë tyke u ngritun në kambë për nderim. Dhe pas 5 minutash pushimit 

nënshkruen deklaratën e sipërme me mënyrën që pason: 

Korça At Josifi 

   "     Dhosi Havjari 

Pogradec At Vasil Marku 

   "     Thanas Kërxhalli 

Bilisht At Jorgji 

   "     Anastas Çekrezi 

Kolonjë Oshënar Sofroni 

   "     Dhimitri Ndini 

Leskoviq  At Vangjel Çamçe 

   "     Thomo Prifti  

Përmet Dr. Stathi Kondi 

   "     Vasil Zoto  

Tepelenë  .......... 

Kavajë Pal Xhumari  

   "     Andre Ikonomi 

Tiranë  Papa Simoni 

   "     Mark Hobdari 

Elbasan Vasil Llapushi 

   "     Simon Shuteriqi 

Shpat Taq Buda  

   "    Dhimitri Paparista 

Dibër Leonidh Nishku  

   "    Kost Paftali  

Berat Perikli Kona  

   "    Taq Tutulani  
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Vlonë  Tol Arapi  

   "    Jan Skrame  

Fier  Lon Xoxa  

   "    Mit Qilica  

Lushnjë Tun Gjergji  

   "    Llaz Boxhja  

Durrës Arhimandrit Vissar. Xhuvani  

   "    Jorgj Manushi  

Libohovë Spiro Kati 

Shkodrë Rist Gjybabiq  

   "    Gjok Nikolliqi  

Gjinokastrë Doktor Kondi  

Delvinë K. Thomaj 

Përfaqësuesi Prefekturës: Llazar Puli  

Komisari i posaçëm i Qeveris 

    Harilla Dhosi d. v. Berat 13-9-922 

               ---------------- 

 

 STATUTI I KISHËS SHQIPTARE 

 

 Neni 1. - Kisha Orthodokse Autoqefale Kombëtare e Shqipëriës pies e pandarë e të shenjtës Kishë 

të përgjithshme e Apostolike të gjith Orthodoksvet, përbahet prej tërë banorve të shtetit Shqiptar që i 

besojnë Krishtit dhe pohojnë simbolin e shenjtë të fesë (Simvolon tis pisteos) dhe pranojmë gjithë sa 

pranon Kisha e shenjtë e Krishtit Orthodoksë Lindore themelonjësi e Kryet e së cillës asht Zoti e 

Perëndija jonë Jezu Krishti.  

 Kjo Kish sundohet prej Episkopësh Kanonik duke ruejt pa ndryshim, si dhe gjith kishat e tjera 

orthodokse të Krishtit Kanonet e shenjta apostolike e sinodhike si edhe goj-dhanat e shenjta (ieras 

paradhosis).  

 Neni 2. - Në shtetin Shqiptar parija ma e lartë Kishtare do të jetë sinodhi i përhershëm, i përbërë 

prej Episkopësh Kanonik nënë Kryesin e nji Mitropoliti. Ky Sinodh do të ketë titullin:  

 Sinodhi i shenjtë i Kishës Orthodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipnis dhe do qëndrojë në 

Kryeqytet.  

 Neni 3 - Mitropoliti do zgjidhet nër pes Episkopata tue kjenë të bashkuar me pes Llaikër. Këto 

Llaikër do zgjidhen në ç'do Episkopatë nga zgjedhësit e dytë të Episkopatavet, dhe zgjedhësit e dytë do 

të jenë të zgjedhur mbas popullsis në 2000 (dy mij) frymë nji.  

 Kisha Orthodhokse Autoqefale Kombëtare e Shqipëriës deri sa të mbaroj gjith sa përmbledhë 

nyja e dytë do të sundohet përkohsisht prej nji Këshillë të përbërë prej katër Klerikësh e katër Llaikësh 

nën kryesin e nji kleriku që do të ketë titullin Kryetar i Këshillës së lartë, Sundimtari të Kishës 

Orthodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipriës. Kjo Këshillë do të qendrojë në Korçë dhe do të ketë 

vulën e vet me Kryqin në mest më dy dega dafin përanësh e rrotull shkronjat:  

 Këshilla e Lartë e Kishës orthodokse autoqefale Kombëtare 1922. 

 Neni 4. - Anëtarët klerik të Këshillës së përzier do të jenë ipsofakto zavendës të rregullueshëm të 

qendrave të Mitropolive Korça, Durrës, Berat, e Gjinokastrë, të emnuar nga kongresi. Kryetari përzier 

dhe Llaikët do të zgjidhen prej Kongresit.  

 Neni 5. - Këshilla e lartë e Kishës do hyjnë në marrëveshje (negociata) me patriarkinë e shenjtë 

Ikumenike, dhe në nevojë me Patriarkiët e tjera e me Kishat autoqefale Orthodokse për njoftjen e Kishës 

s'onë zyrtarisht si bijë e motër Kishë orthodokse autoqefale.  

 Neni 6. - Këshilla e lartë do të përkujdeset për me sjellë brenda në dy vjet të paktën dy Episkop 

Shqyptar të pëlqimit të sajë kanonik nga Patriarkija Ikumenike ose nga Kishat e tjera motra.  



 32 

 Neni 7. - Këshilla e lartë do të kontrollojë dhe do të rregullojë gjith pasunitë e Kishave, të 

Monastireve e pasunitë të lëna për qëllim mirëbërësije.  

 Neni 8. Anëtarët Klerik të Kishës lartë të mbështetur në të drejtën Kanonike e në rregulloret në 

fuqië të Kishës së madhe, do të kenë gjith ato të drejta që ka nji sinodhë. Sa për administratën dhe të 

zgjedhurit e Episkopvet kjo punë i lihet anëtarve Llaik të bashkuar me anëtarët Klerik.  

 Neni 9. - Episkopët që kan për të ardhur do të jenë Ipso-jure anëtar të Këshillës së lartë passi të 

bajnë benë para Këshillës së lartë në këtë mënyrë:  

 Betohem me ndërgjegje Kryepriftnore para Perëndiës që do të jemë besnik Shtetit Shqiptar 

dhe statutit të tij dhe Kishës Orthodokse Autoqefale Kombëtare duke ruajtur kurdoherë ligjat e 

Shtetit dhe kanonet apostolike e sinodhike të Kishës Madhe Orthodokse.  

 Këto Episkopë do të vendosen nëpër ato Episkopata ku e shef me udhë Këshilla e lartë kishtare.  

 Neni 10. - Gjuha e Kishës asht Shqipja; por me kjenë se disa nga kleri e nga Horët nuk janë 

stërvitur me gjuhën Kishtare, dhe m'anën tjetër na mungojnë mjetet e duhura, u epet e drejta të 

vazhdojnë mësimin me gjuhën e deritanishme tue u përkujdesue me sa asht e mundur në gjuhën e 

Kishës këto; 1. Paqësorët, (irinika) të cillat përmbledhin dhe lutjet e shtetit e për Kishën. 2. Ungjillin, 

Apostolin dhe predikimet ndër ta. 3. Ati ynë (Pater imon) dhe sa mund të shtojnë mbi to.  

 Neni 11. - Këshilla e lartë Kishtare do të bashkojë me Episkopatat ma të afërme gjith ato vise që 

mbeten mbrenda kufinit të shtetit shqiptar e që kan kjenë pjesë mitropolinash të tjera të mbetura jasht 

kufinit.  

 Neni 12. - Pagat mujore të Kryetarit të Këshillës së lartë, të anëtarvet dhe të personalit tjetër të 

nevojshëm si edhe të prishurat e zyrave që do të ketë kjo këshillë do të ekonomisen dhe do të caktohen si 

mbas nji rregullore të veçantë.  

 Neni 13. - Librat shqipe kishtare që janë përdorur deri sot do të përdorë prap deri sa të trajtohet 

sinodhi Episkopal i cili do të vendos për vazhdimin e përdorimin e tyre. Këto libra do të kenë vulën e 

Këshillit të Lartë Kishtar. Sa për librat të rea që do të mund të botohen deri sa do të trajtohet sinodhi këto 

do të përdoren me pëlqimin e përkohëshme së Këshillit të Lartë Kishtarë.  

 Neni 14. - Ky statut, për veç nyjeve 1 dhe 11 do të jetë në fuqië deri sa të trajtohet Sinodhi 

Episkopal, i përbërë prej katër Episkopësh që brenda tre muajësh do të mbledhë Asamblen Kishtare dhe 

do të bajë statutin e përhershmin të Kishës mbi bazën e popullësis duke i mbështetur në nji rregullore të 

posatshëm për zgjedhjet. 

 Berat më 17-9-922 

 

 

                  RREGULLORJA E KISHËS SHQIPTARE 

 

 Neni 1. - Kisha Orthodokse autoqefale kombëtare e Shqypniës përbahet prej të katër 

Episkopatavet; të Korçës, Durrësit, Beratit dhe të Gjinokastrës me kufit që kan pasur gjer më sot me 

titullin Mitropoli. Viset që janë shkëputur nga Mitropolit e tjera që gjinden jasht kufinit të Shqipniës 

dispozohen si mbas nenit 11 të statutit. 

 Neni 2. - Këto Episkopata do të sundohen pas rregulloreve të patriarhiës Ikumenike Ierarhiqisht 

kështu që, Zavendësi për sa u përket çashtjevet të rethit tyre do të drejtohen zavendësvet të përgjithshëm 

ose Episkopëvet dhe këta Këshillës së Lartë Kishtare.  

 Neni 3. - Detyrat e Kryetarit të Këshillës së lartë Kishtare janë këto: 1.të përkujdeset për 

mbarëvajtjen të Kishës duke ruajtur e duke mbrojtur gjithë kanonet e shenjta të Apostojvet të 

mbledhjevet Ikumenike të ligjavet të armonopollit të dhikonemiës dhe të nomollogjis të patriarkiës 

ekumenike si edhe për të gjitha ato çashtje të cilat si pas ligjit veprues të shtetit janë në kompetencën e 

gjykatorevet Kishtare. 2. Mbledhjet i kryeson Kryetari, në mos u ndodhtë ky, vendin e tij e ze ai që vjen 

pas nga shkalla hierarqike të Episkopatave. 3. Mbledhja që të jetë legale do të ketë ma tepër se gjysma të 

anëtarvet.  
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 Neni 4. - Vendimet janë ligjore e të fuqishme kuër merren me shumicën e votavet, në rastë të nji 

vetësije fiton ana e Kryetarit.  

 Neni 5. - Këshilla Kishtare do të mblidhet doemos dy herë në vit në gjasht muaj nji herë, 

Shenmitërit e Shëngjergjit dhe jasht zakonisht kur t'a shofi të nevojshme Kryetari. 

 Neni 6 - Nji anëtar i Këshillës së lartë që nuk ndodhet për shkak të arsyshëm në dy periudha me 

radhë quhet i rrëzuar dhe në vend të tij zgjidhet tjatër prej popullsis e Episkopatës që përfaqëson.  

 Neni 7. - Arkëtarin ka të drejtë t'a zgjedhi Këshilla tue i marrë garancië prej tij.  

 Zgjedhja e personelit tjetër do të jetë në dorë të Kryetarit. Arkëtari nuk ka të drejtë të pagoj pa 

nënshkrimin e Kryetarit si edhe Kryetari nuk ka të drejtë të urdhënojë pagesa jasht buxhetit pa vendimin 

e Këshillit.  

 Neni 8. - Çdo Episkopatë paguan në arkën e Këshillës Kishtare nga: fr. ari për shtëpi në vit. 

Mënyra e të mbledhunit i lihet Këshillës.  

 Neni 9. - Kryetari do të paguhet për ç'do muej 400 fr.ari, anëtarët Klerik nga 300 fr ari. Anëtarët 

Llaik do të paguhen vetëm në periudhat të mbledhjevet kështu; anëtarët Llaik që banojnë në qendër nga 

250 fr. ari, ato të Episkopatavet të tjera që janë jasht qëndrës nga 350 fr. ari, veç shpenzimeve të 

udhëtimit me konditën që paga të fillojë me të nisurit për udhë; dhe muejin e fundit do t'a marrin të 

plotë qoftë që nuk e kan përmbushun. Kryeshkronjësi do të paguhet 300 fr. ari, shkronjësi i dytë 200 fr. 

ari ftuësi 100 fr. arë, shërbëtori 60 fr. ari, për shpenzime zyre për ç'do muej 20 fr. ari, shpenzime zjarri 

drit, të mubiluar dhe të tjera të pa pandehura si dërgimi i Komisionit të Patrikanës ose gjetkë 15.000 fr. 

ari (vazhdojnë nënshkrimet e Deleg).  

                                                                                    Berat 17-9-922 

 

 

                            FORMIMI I KËSHILLIT TË NALTË KISHTAR 

   

                       Vendim i Kongresit K. të Beratit 

 

 Për këshillin e naltë të kishës autoqefale Kongresi emnoj: At Vasil Markon kryetar, at-her Arqim, 

Vissarion Xhuvanin antar klerik dhe zv. Mitropolit të dhioqezës së Dursit, At Josifin antar klerik dhe zv. 

Mitropolit të Korçës, At Anastasin antar klerik dhe zv. Mitropolit të Beratit. Dhe nji antar tjetër klerik zv. 

Mitrop. të Gjinokastrës, i cili u vendos që të zgjidhet prej Gjinokastrës për arsyena që u paraqitën në 

kongresin posaçërisht prej V. Xhuvannit.  

 Edhe katër antar të tjerë llaik (civila) u emnuën prej kongresit për këshillin e naltë të kishës 

autoqefale, dhe këta janë: zz Dhosi Havjari msuës, për Korçë, Dr. Kondi për Gjinokastrën, Simon 

Shuteriqi mësuës, për dhioqezën e Dursit, dhe Tol Arapi polic për Beratin. Dhe kështu kshilla përbahet 

prej 9 personash pas artikullit përkatës të statutit sipërmë.  

 Vendimin e sipërmë u vendos prej kongresit që të mos ketë asnji komunitet dhe asnji njeri të 

drejtë për me e prishë as për me e kundërshtue.     

 

 

 

 KONDRA VENDIMEVET TË KONGRESIT K. TË BERATIT  

 

 Kondra vendimevet të sipërpërmendun të Beratit dhe si do mos kondra nyës posaçme të statutit 

K. që thotë: "Anëtarët klerik të këshillës së përzier do të jenë Ipso fakto zavendës të rregullshëm të 

qendravet të Mitropoliavet  Korça, Durrës, Berat, Gjinokastër, TË EMNUEM NGA KONGRESI", shpejt, 

nji javë pas Kongresit K. të Beratit, para se të mblidhesh për herën e parë Këshilli i N. K, i u dërgue prej 

Korçe ky telegram komunitetevet të Dioqezës së Durrsit, pa fillue neve akoma detyrën e ngarkueme prej 

Kongresit K. të Beratit.  

   TELEGRAM 
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 Dhimogjerondisë,  

 Zgjidhni antarin klerik, Zv. Mitr. të Përgj. të Dioqezës së Durrsit tjetër në vënt të Arqimandrit 

Vissar Xhuvanit.  

                                                 Simon Shuteriqi 

                                            -------------- 

 Përgjigja qe:  

                                     TELEGRAM 

    Kryesis Kishës. Korçë.  

 Në vënt të Arqimandrit Vissar Xhuvanit kemi zgjedhë Papa Dhimitrukën antar Klerik të Kshillit 

N.K. si dhe për Zv. Mitrop. të Përgj. të Dioqezës së Durrsit. 

                                         Dhimogjerondia. 

                                           -------------- 

 Durrsi, qe Komuniteti i fundit që u përgjegjë, se ma parë u përgjegjën komunitetet e tjera të 

dioqezës së Durrsit.  

 Që të pestë komunitetet e Dioqezës (Episkopatës) së Durrsit dërgunë po atë kopie të telegramit të 

sipërmë.  

 

 Për këmbimin e telegramevet sipërmë u muar vesht se kishte qenë bamun nji marrëveshtie e 

mëçefët vetëm prej tre personash me z. Simon Shuteriqin dhe Kryetarin e Këshillit At Vasil Markon, për 

hatër të atyne tre vetëve dhe për qëllime vetiake të ndryshme, se po të kishin no nji shkak do ta kishin 

paraqitë në kongrest në mbledhje të posaçme ose kur Deputeti dhe delegati i Elbasanit Z. Taq Buda pati 

mirsinë dhe na propozojë për antar të Kshillit N.K., tyke hapë bisetim të posaçëm si duhesh. Dhe 

Kongresi po të donte votonte kundra ose na emnonte në no nji Dioqezë tjetër.  

 Shënim: Po të pyeteshin gjith Dhimogjerondiat ose gjith populli orthodhoks ishte punë e sigurtë, 

kujtojmë, se, as nji nga antarët e Këshillit N. K. as kryetari i soçëm nuk kishte me u zgjedhë. Por 

delegatët fuqiplotë na zgjodhën dhe zgjedhja e tyne asht e pakundërshtueshme si pas rregullavet të 

gjithë botës.  

 Në bazë të emnimit tonë prej kongresit dhe në baz të statutit K. neve në ditën e caktueme vojtëm 

në Korçë për me fillue detyrën; por Kryetari i Këshillës At Vasil Markoja nuk na la të marrim pjesë në 

kshill tyke dashë të mbështetet në telegramin e kriuem si ma sipër. Sa do që neve ishim proqeveritarë, 

Qeveria, për hatër të opozitës së vet, nuk e mbrojti at-herë tezën tonë, as statutin K., në kët çashtje, as 

deputetët; por e lanë të shkelet sa do që e kishin pranue zyrtarisht tyke e botue edhe në fletoren zyrtare 

statutin.  

 Prandaj populli bani protestimet që pasojnë. I pari nga kto u ba kur neve ishim akoma në Korçë 

tyke u mundue  për me mos u shkelë të drejtat tona si dhe që të mos mirren në për kambë statuti dhe 

vendimet e kongresit që janë ligja dhe baza e detyruëshme dhe e pa tundshme për Kishën Autoqefale, 

dhe si do mos pse kishim frikë se nji artikull e Statutit po të prishesh ishte punë e lehtë për anmiqt e 

Autoqefalisë sonë që t'i prishin nga nji të gjitha. Dhe prandaj nuk u ankuam as nuk kritikuem botënisht. 

Por edhe miqt tonë për komunitete të tjera i bamë që të mos bajnë as nji veprim publik etj. Por edhe neve 

vetë at-her si deputet që ishim nuk e bamë çashtje sado që ishim me shumicën e Parlamentit, por as në 

fletoren tonë pasandaj nuk folëm.  

 Të interesuemit për me shti në dorë telegramin e sipër botuem, disave nga Z.Z. Dhimogjerondët i 

thanë se, neve nuk e dëshirojmë edhe se nuk mundemi me e pasë atë detyrë Kishtare për shkak të 

Statutit të Shtetit me gjith që kur ishim neve deputet, at her nuk ishte baë zgjanimi i statutit shtetnuer, i 

cili po të na ndalonte neve ishim të detyruem me dhanë dorëheqjen nga njana ose tjetëra detyrë.  

 Dhe për çudië, popullit ja mbajtën të mshefët vendimin e telegramevet sipërmë. Vetëm pleqsis së 

Shpatit së cilës kishin nevojë me i marrë vulat, i thanë gënjeshtrat që dëshmohen në telegramin e poshtë 

botuem të Zavalinës dhe Jeronishtit të Shpatit.  
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 Shënim: Komuniteti i Durrsit kur u banë intrigat e sipërpërmendun nuk qe shkaktar as pjestar 

se, populli i Durrësit pat mirësin dhe na emnoj zav. Mitropoliti aktiv të Durrësit, na dorzoj me kënaqësi 

at-herë Mitropolinë më 1922 dhe na dërgojë si delegat të vetin në Kong. K. të Beratit.  

 Por, qysh ngjau konflikti, pasandaj më 1925 ndërmjet nesh dhe 3-4 prej antarëve të pleqsisë 

kishtare, kemi me e spiegue sinqerisht në pjesën e II-të të ksajë librëze. Ska faj Durrsi.  

 Nga populli fisnik i Durrsit kemi kujtime ma shum mirnjoftëse pse, na emnoj dhe më 1919 

predikonjës të vet dhe pasandaj na zgjodhi dhe Deputet për në Parlament. Dhe na paguante.  

 Dhe kur mori Fan Noli Mitropolin e Durrsit më 1923 Dhimogjerondia e at-hershme pat mirësinë 

vullnetarisht, dhe i propozoj gradimin tonë, në mbledhjen e parë që bani nën kryesin e Fan Nolit në 

Durrës.  

 Por edhe si erdhëm neve prej Savine të Kotorrit, i dorzuem Episkop, qenë gati me bashkpunue 

me neve Dhimogjerondija e Durrsit në asht se nuk do kishin nërmjetue t'interesuemit.  

 

 

 

    VEPRIME PËR TË RUEJTUNIN E STATUTIT KISHTAR, QË U SHKAKTUËN PREJ DY 

TELEGRAMEVET E BOTUEME NË F. 12.  

  

 Fletores "Post' e Korçës" t'enteresuemit telegramën e faq. 12 [71-72], të Dhimogjerondisë ja 

paraqitën si protestim tyke rrejtë kështu shtypin.  

 

 KRYESIS SË KËSHILLËS  

              KISHTARE KORÇË 

 

 Pamë në gazetën "Post’ e Korçës" që shkrunte se Elbasani ka protestumun zgjedhjen e 

Arqimandrit Xhuvanit si zavendës i Përgjithshëm të Mitropolitit të Durrësit. Kjo nuk asht e drejtë se 

Dhimogjerondia e lagjes Kala nuk përfaqëson edhe lagjen e Shinkollit e Krahinën e Shpatit të cilat pas 

vendimit të Kongresit Kishtar të Beratit në nyjën 4 të statutit pranojmë si zavendës të përgjithshëm të 

Mitropolis Durrësit Arqimandrit Xhuvanin,  

 Kryeplaku Gjinarit (Vula)  

 Për Kryeplakun Shtërmenit 

  Trifon Mema 

 Kryeplaku Fikasit (Vula)  

 Kryeplaku Mëlizës  

  Jan Soti 

 Kryeplaku Kodrës Bujarit  

  Ilia Tollumi 

 Kryeplaku Pashtreshit (Vula) 

 Kryeplaku Stërstanit 

   Kostandin Balla 

 Për Kryeplakun Shelcanit  

  Antar 

  Saku 

 Kryeplaku Kryezjarrit (Vula)  

 Kryeplaku Karakullakut (Vula)  

 Kryeplaku Kuqanit (Vula)  

 Për Kryeplakun e Tepshanishtit  

  Kostantin  

 Pleqsia e lagjes Shinkoll t'Elbasanit 

Kosti. H Nikolla  
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 Kryeplaku Shinkollit  

  Avraam  

 Anastas Paparusi 

  Jorgj Beça 

18 XI - 922 

               ------------ 

 

 KRYESIS KËSHILLËS NALTË 

                    KISHTARE NË KORÇË 

 

 Pamë në Gazetën "Post' e Korçës" se populli Orthodoks i Elbasanit, ka protestumun zgjedhjen e 

Hirsiës së Tij Vissar Xhuvanit për zavendës të përgjithshëm të Mitropolitit Durrësit që e zgjodhi 

Kongresi Kishtar i Beratit. Ky protestim, nuk asht i vërtetë, dhe neve të nënshkruemit populli 

Orthodhoks i lagjes Kala t'Elbasanit, qindrojmë në vendimin e Kongresit Beratit dhe njofim për zav. të 

përgjithshëm Mitropoliti të Mitropolisë tonë të Durrësit Hirsiën e Tij Arqimandrit Vissar Xhuvanin  dhe 

as no një pleqsië (Dhimogjerondi) etj. nuk njofim kompetent  për me vepru kondra këtij emnimi të 

Arqimandritit përmendun dhe kët kemi vendosë edhe më 1919; dhe vazhdimi në detyrën e sipërme të 

Arqimandritit V.Xhuvanit, asht dëshira tonë.  

 Elbasan Vjesht' e III. 1922.  

 

Jeftimi A. Buda Stas Papajani  Jan Cilia 

Jorgj Pavli  Dhimitër K.Prapaniku Aleks K. Papnikolla 

Mihal Xhufka  Nikoll Nushmama Jan K. Nosi 

Dhimitër Kapidani Konstandin Çerekja Lef Kallupi 

Mihal Kallupi  Pandeli Kallupi Spiro Ndrija 

Dhimitër Taja  Jorgj Fullani  Simon Ndrija 

Simon Moisiu  Petër Konstantin Caku Jon Rici 

Harallamb K.Caku Athanas Vasil Dilja Miri K. Caku 

Vasil Kallupi  Jorgj Haxhimima Kost Jorgj Naqi 

Risto Papajani  Venemin Xhufka Spiro Haxhimima 

Vasil K. Sulkuqi Stefan Papajani Kol Ili Robja 

Jorgj Santo  Giga Buda  Dhimitër Popa 

Kol Boçi  Kozma Millonaj Konstantin Sulkuqi 

Lazi Gorasi  Athanas J. Caridha A. Xhuvani 

Konstantin Gjoni Nikoll Bibaja  Josif J. Caridha 

Stefan Doko  Anastas Paparistja Kol Xhufka 

Profesor V. Qirjaku Llazar H. Belicari Jorgj Dashi 

Vasil Sulkuqi  Vasil K.Guhaku Andon Xhaja 

Ili K. Subashi  Thoma Dashi  Sif Guhaku 

Dhimitër Bici  Jan Banushi  Sotir A. Sarandari 

Jan Mihal Janko Vangjel K. Dako Nikoll Leka 

Vasil Çerekja  Pavli Papajani  Thoma Vasil Tere 

Kol Mullisi  Miri Papajani  Athanas Mullisi 

Stefan Balla  Stas Çerekja  Sava Nushmama 

Dhimitër Paparistja Iftimi Paparistja Grigor Bici 

Mir Popa  Josif Mihal Bardhi V. Haxhi Jakovi 

Simon J. Papajani Mina Kaçameli Mihal M.Popa 

Petër Gignasi  Dhimitër Millona Jorgj A. Leka 

Llam Dodbiba  Simon Gega  Jan N. Papajani 

Gaqi Xhaja  Llazar Dedja  Jorgj Gignasi 
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Venemin Cilia  Fot Papajani  Sif P. Janko 

Kost Llulla  Spiro J. Lazri   

Dhimitër Çakmaku Kof Skënderi   

Konstantin Pina   "Jam antar i të rujtunit të Statutit Beratit pik për pik:  

                                                                  Petër Ndrija. 

Vërtetohen nënshkrimet. Antarët e Pleq. lagjes: Iftimi Buda, Iftimi Paparistja 

 

KRYETARIT KËSHILLËS NALTË AT VASIL KORÇË 

 

 Gjith Enoria Shtërmenit të Shpatit nuk njofin Papadhimitrukën as Zavendës Lokal si ka qen pas 

telegrafit t'uaj as me no nji mënyrë. Vetëm pas statutit të Kongresit Beratit duhet Arqim. Xhuvani të 

emnojë zavendës lokal, lutemi respektërisht përkrahjen dhe bekimet e Shejtënis Suaj qindrojm në 

Kongresin.  

 Mirënjoftës dhe bindës. 

Antar  Antar   (Vula) 

(Vula)  (Vula)  Kryeplaku i 

Braka  Epitropi Shtërmenit 

       Trifoni Mema J. Rasa 

 Për Enoriën e Gjinarit dhe Enoriën e Zavalinës, Seltës dhe Ijeronishtit.  

                                                           Jorgj Boduri 

                                                               (Gjishti)  

                                         ----------- 

KRYETARIT KËSHILLËS NALTË 

                     AT VASIL KORÇË 

 Njofim në veprim për Zav. Mitropolit të Durrësit vetëm Arqim. V. Xhuvanin pas vendimit të 

Kongresit Kishtar të Beratit.  

 Vulat tona na i kan marrë me gabim dhe na gënjyen tyke thanun se i kërkon Korça për Zotni 

dhaskal Dhimitër Papariston sa për Zavalinën dhe sa për Jeronishtin na than se do vulosim që ti ipet 

rrog. Papanaunit dhe nuk na than se zbresim Arqim. V. Xhuvanin nga Zav. Përgjithshme të Mitropolis 

së Durrësit dhe do hypim Papadhimitrukën.  

 Kryëplaku Zavalinës 

                    (Vula)  

                 Kryeplaku Jeronishtit 

                           (Vula)  

                      ------------- 

KRYETARIT KËSHILLËS NALTË 

                   KORÇË 

 Telegramin e muarrëm por gjith Enoria Shelcanit, Shpatit nuk njofin Papadhimitrin zavendës 

lokal si ka qenë me as no nji mënyrë. Vetëm pas statutit Kongresit Beratit duhet Arqimandrit Xhuvani të 

emnojë zavendësin lokal pra lutemi respektërisht përkrahjen dhe bekimet e Shenjtëris Suaj se do 

qindrojm do e mos. Me bindje dhe mirnjoftje.  

 Për Epitropin e Kishës 

 Jorgj Boduri I. Sotiri 

Kryeplaku Shelcanit  Kryeplaku Tudanit 

 (Vula)                    (Vula)  

 Qosja        Toçi 

       Anëtar i Shtërmenit 

       Për Epitropin e Kishës 

     Jorgj Boduri 

  Kryeplaku Mëlizës 
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                                 (Vula)  

                             Jakov Sotiri 

 Për Enoriën e Shtërmenit 

                Epitropi i Shtërmenit:  

 Trifon Mema 

 Për enoriën e Gjinarit edhe enoriën  

 e Zavalinës, Sheltës dhe Ijeromishtit. 

                          Jorgj Boduri 

 

KRYESIS SË KËSHILLËS SË  

NALTË KISHTARE KORÇË 

 Jemi të bashkuëm me Shpatin dhe me as no nji mënyrë nuk njofim as zav. lokal si ka qenë 

Papadhimitrin po duam Arqim. Xhuvani të emnojë zavendësin lokal si urdhënon statuti dhe rregullorja 

e Kongresit Beratit.  

 Me nderime dhe bindje lutem përkrahjen dhe bekimet se do qindrojm në Kongresin Kishtar.  

  Enoria e Shinjonit 

Kryeplaku                                  Antar 

i Shinjonit                              Ndreka Ndinit 

   (Vula) 

 

Elbasan 25-XI-1922 

               ------------------ 

 

                S p i e g i m  

 Gjithë ktyne kërkesavet të popullit as nji përgjegje nuk i dha Kryetari i Kshillit N. Kishtar At 

Vasil Markoja. Por edhe at Dhimitrukën nuk e thirri të filloj detyrën si antar as nuk e urdhënojë me fillue 

veprimet si Zv. Mitr. i përgjith. i Dhioq. së Durrsit. Vendi de fakto mbeti pa njerin e duhun. Dhe kështu 

Kshilli i naltë K. në as nji mbledhje të vetin nuk patë antar Klerik të Episkopatës së sonë si edhe neve nuk 

muarëm as nji përgjigje definitive me anën e së cilës të mirresh vesht se jemi i pushue nga detyra në të 

cilën na emnojë kongresi Kishtar i Beratit.  

 Kështu ç'prej 26-X-1922 deri më 1-1-1924 Mitropolia e Durrsit mbeti pa Zv.Mitr. të përgjith si dhe 

pa Mitropolit.  

 T'interesuemit për me justifikue veprimet e tyne të ndryshme të sipërme, intriganisht, përhapën 

fjalë nër qarqe nasionaliste, se, nukë kanë besim në neve mbasi, gjoja neve ishim, Grekofil. Me gjith që e 

dishin mirë se çfar mendojmë neve për greqizmën dhe ç'far veprimesh ishim tyke bamë si, dhe në ç'far 

konflikti t'egër kishim mrijë me Helenizmën, si do spiegojmë në nji rast tjetër.  

 N'at kohë dashamirët t'onë nuk kishin mundë akoma me shpikë ose me shpifë mjetin e 

pastajshëm, për me na luftue, Serbofilinë, të cilën tash kto dy vjet e fundit e përdorin me tërbim kondra 

nesh, sa do që edhe për kët e dinë mirë se nuk kanë të drejtë. Por i duhet të na luftojnë, dhe pa mjete të 

ndryshme, nuk munden me ja mrri qillimit.  

 Gjith sa u banë për antarin e klerit të Episkopatës së Durrësit kondra statutit dhe vendimevet të 

Kongr. K. të Beratit u banë dhe për antarin klerik të Gjinokastrës.  

 

 

VENDIM I KONGRESIT KISHTAR TË BERATIT 

 

   Zgjedhja e Mitropolitit të Durrsit 

 

 Pas këtyne vendimeve kryetari i këshillit nalt kishtar të kishës autoqefale, At Vasil Markoja, tha: 

"Kongresi kishtar i Beratit tyke marr parasysh sa për Arqim. Visar Xhuvanin, shërbimet e mëdha q'i bani 
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proklamimit së kishës Autoqefale si në pregatitjen e mendimevet për vendimet e mbledhjevet të këti 

kongresi, ashtu edhe në mbledhjet zyrtare të kongresit, tyke zhvillue dhe tyke bindë për vendimet dhe 

prokllamimin e kishës autoqefale, gjith ashtu edhe mundimet dhe veprimet dhe therroritë që ka ba për 

pregatitjen e këtij kongresi istorik, propozoj, të zgjedhi dhe të vendosi ky kongres, për Mitropolit 

definitiv të dhioqezës së Durrsit, H. e T. Vissarion Xhuvanin, mbasi ky, i ka të gjitha cilsinat e lypuna për 

kët detyrë të naltë; dhe dy Episkopët që do gjinden ta dorzojnë Episkop për së shpejti".  

 Mbledhja e kongresit e pranoj unanimisht me gëzim propozimin e sipërmë, dhe me propozimin 

po të At Vasilit të sipërpërmendun, të gjithë delegatët u ngritën në kamë, për shenjë nderimi për 

vendimin e zgjedhjes të Episkopit të parë, dhe antarët klerik me propozimin dhe udhëhekjen po të ati 

kryetari, At Vasilit, kënduen nji tedeum (dhoksollogji), dhe nji ceremoni të posaçme fetare për zgjedhjen 

e Episkopit të Durrsit, në personin e H. T. Visar Xhuvanit, dhe në kët ceremoni të posaçme At Vasil 

Markoja, bashkë me delegatët klerikë, kënduen edhe titullin (fimin) e Mitropolis së Dursit për 

Vissarionin e sipërpërmendun, si Mitropolit të zgjedhun definitivisht për kët Mitropoli, dhe kjo 

ceremoni nga ana e kongresit u dekllarue (u karakterizue), si edhe asht kanonikërisht, ceremoni e 

dekllarimit të zgjedhjes Episkopale zyrtarisht për Vissarionin e sipërpërmendun (d.m.th.: mega 

minima, nareçenje); dhe ceremonija e sipërme në pikpamjen kanonike kishtare, barasohet me nji fakt, 

vepër të domosdoshme, pas së cilës pa fjalë vjen dorzimi (hirotonia Episkopale).  

 (Dhe urimet e përgëzimet iu banë të zgjedhunit të sipërpërmendun nga ana e delegatëvet të 

kongresit si edhe nga ana e popullit që u ndodhën pranë si dëgjuës dhe dëshmonjës në kongresin 

istorik).  

 Dhe kështu mbetesh që të gjindeshin dy Episkopët për me bâ dorzimin (Hirotonin) Episkopale 

për Episkopin e zgjedhun Vissarionin për Dhioqezën e Durrsit e cila përmbëledh në jyridiksionin e sajë: 

Durrsin, Tiranën, Elbasanin, Kavajën, Shpatin, Pogradecin, Shkodrën dhe Dibrën.  

                   ----------------- 

SHËNIM: Popullsija Orthodhokse vetëm e QYTETIT Durrës, asht gati 1/10 e popullsis Orthodhokse të 

DIOQEZËS (eparhis) Kishtare të Durrsit.  

 

 

                                  Shënim 

 Edhe vendimin e Kongresit Kishtar për emnimin tonë si ma sipër të botuem në faqe 18 [f. 81] nuk 

e respektojë dhe nuk e futi në veprim Këshilli i Naltë Kishtar i Kishës sonë Autoqefale, abuzimisht. Mjeti 

dhe mënyra për me mos e vue në veprim janë po gjith ato që përmenden në spiegimin f.17 [f. 80]; por 

shkaqet janë; Fillopariëja, Enteresa personale, dobia partizane politike dhe antishqiptarizma që 

zhvillohen në artikullin Përgjegjësia të pjesës së II-të të librëzës sonë Politiko-Religjoze.  

                                ----------------------- 

 

                    CAKTIM I KOHËS SË VAZHDIMIT TË KËSHILLIT N. KISHTAR.  

                           KONGRESI I RI, I II-TË, KISHTAR. 

 

 Kongresi K. i Beratit për kohën e vazhdimit të këshillit të Naltë Kishtar vendosi kështu:  

 Po të vinë 2 Episkopët e parë të dorzojnë shpejt edhe dy të tjerët, nji Visar Xhuvanin dhe nji tjetër 

të pëlqimit të Kshillit të Naltë Kishtar, dhe kështu të formohet sinodhi Episkopal dhe 3 muaj pas 

formimit të tij të mblidhet kongresi i ri për formimin e statutit të përhershëm.  

 Por n'asht se mbrenda dy vjet, ç'prej prokllamimit të kishës Autoqefale nuk gjinden dy Episkopët 

e duhun për formimin e Sinodhit Episkopal, për dorzimin (hirotonin) e duhun, athere Kshilli i Naltë 

Kishtar asht i detyruem medoemos mbrenda 2 vjet pas datës së proklamimit të Autoqefalis, të thërresi 

kongresin e ri për me marrë ky masat e duhuna më 1924.  

                    -------------------- 

SHËNIM: por tash kanë kalue jo 2 por 5 vjet dhe as gja nuk asht ba prej ktyne që urdhënon kongresi 

sa do që Episkopët kanë 5 vjet që kanë ardhë. Prandaj u shkaktuen vendimet dhe veprimet që 
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përmblidhen në dy pjesat e librëzës sonë: Politiko-Religjoze, si dhe marrëveshtja Greko-Shqiptare 

Kishtare (me Patriarhin).  

 

                 POPULLI I TIRANËS, ELBASANIT DHE POGRADECIT KËRKON MITROPILIT TË 

VETIN ME KTO VENDIME:  

               VENDIM I TIRANËS PARA DORZIMIT EPISKOPAL  

 Sot më 19-III-925 të nënshkruemit me dëshirë vllaznore si pas vendimit t'Elbasanit D.8-III-925 

dhe Pogradecit d.14-III-925 vendosën sa vijon:         

 Tue marrë parasysh nevojat fetare të qytetit t'onë Tiranës dhe tue marrë parasysh cilsinat e 

duhuna të Hirsiës së Tij Arqimandrit Dr. Vissar Xhuvanit të kërkohet prej Këshillës së Naltë Kishëtare 

dorzimi i Tij sa mâ shpejtë si Episkop t'Episkopatës s'onë. Për me i-a mrri këti qëllimi t'i njoftohet ky 

vendim qyteteve të tjera t'Episkopatës me lutje që t'a përkrahin kët inisiativë, tue i-u drejtue edhe këto 

Këshillit të Naltë Kishëtar në Korçë për kët punë.  

 Parësija dhe populli i Tiranës:  

 

Zaharijas Jorgoni Konstandin Dimoroçi   

Joan Prosi  Leonidha Dimoroçi  Timotheos P.Dhimitri 

Vangjel Shundi Mihal Dimoroçi  Konstandin Gj. Mara 

Hrisant Janko  Vangjel Dimoroçi  Naun Shundi 

L. Nishku  Kopi Zoraqi   Vangjel Stefan Mara 

Gavril Lasku  Veniamin Andona  Jovan Kozma Myzeqari 

Spiro Leka  Gjorgj Milla   A. Rusi 

Jorgj Pano,  Dhimitri H. Voilla  L. Hebba 

Pavlo Koja  Vasil Fëndik   Mihal Zaharia 

Toni Çoma  Vangjel Kos. Fëndik  Jakov Skaka 

Mihail Shani  Pandeli Korra   Spiro Zhava 

Stefan Tirana  Perikli Joan Duçi  Nikolla Kafexhiu 

Spiro Janku  Dhimitër Dushi  Llaz Panteqi 

Nikoll Pano  Josif Pano   Leonidh Kaçilja  

Llazar Pjeshkazini Andrea Zoraqi  Anastas Janku 

Filip Pano  Anastas Buneci  Spiro Hanxhari 

Mihal Gjergj Dimiroçi Kop Nushi   Kristo Myzeqari 

Aleks Nikoll Zaharija  Prof Anxhari   Gjorgj Stavro 

Anastas Nikoli Nikoll Martini   Dhimitri Puli 

Llazar Petro Sena Petro Qiriaku Nonita  M.Çuli 

Athanas M. Koja Gavril Pano   Nikoll Jorgoni 

Dhimitri Kaçila Mark Heba   Vasil Banata 

Kosti Filip Pano Petro Korra   Leonidha Goga 

Buranotçi  Gjergji Korra   Jovan Andon Kona 

Todori Vasil Myzeqari Jovan Korra   Tokli Manastirli 

Jovan N. Gjoka Vasil Janku   Vangjel Mona 

Mark N. Gjoka Gjorgj Çoka   Grigor Zoraqi 

Fot Koja  Margari L. Luasi  Dhimitri Millano 

Llazar Andona Gjorgji Mihail Prosi  Stefan P.Çuli 

       Nasti Çoka.  

 Vërtetohen nënshkrimet e sipërshenuem të parsis dhe të popullit të komunitetit orthodhoks të 

Tiranës që përbahet prej nji qin e tridhit familjesh.  

 Antar: Toni Çoma, Spiro Leka.  

   Kryeplaku i Lagjes 

         G. Zoraqi 
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 Si pas dëshirës dhe vendimit të shpallun në shkresën e sipërme të nënshkrueme prej popullit 

Tiranës vërtetojmë se edhe neve Dhimogjerondija e zgjedhme prej kti populli po bashkpunojmë 

rregullisht nën kryesin të Zv. Mitropolitit Përgjith. të Dhioqezës sonë të Durrsit H. e T. Episkop (1) Dr. 

Vissar Xhuvanit, dhe pëlqejmë sa jan shkrue ma sipër. Dhe kështu për vërtetim nënshkruhemi.  

 Tiranë, 13 Maj 1925. 

      Dhimogjerondija e Tiranës 

  (Pleqsija Kishtare) 

 Spiro Leka, L.Nishku. Gavril Lasku, Spiro Janku.  

 (Vërtetimi i fundit nga ana e Dhimogjerondis, u bâ pas dorzimit Episkopal).  

                         -------------------- 

 

            VENDIM I ELBASANIT PARA 

             DORZIMIT EPISKOPAL 

                   -------- 

 Sot më 8 Mars 1925, u mblodh Dhimogjerondija ndën Kryesiën e Zavendës Mitropolitit Ikonom 

At. Dhimitrukës, dhe pasi bisedoj gjat e gjanë, vendosi me zana të përbashkëta, sa vijon:  

 Tue marrë parasysh dëshirën e nevojat Fetare të popullit të qytetit e të rrethit t'Elbasanit, të 

çfaqun edhe dy herë ma parë me vendime të posatshme, bamun në muejt Shtatuër e Nanduer të vitit 

1919, si edhe propozimin e bamun në Kongresin Orthodhoks të Beratit, ashtu edhe cilsinat e duhuna të 

Hirsiës së Tij Arqimandrit Dr. Vissar Xhuvanit, të kërkohet prej Këshillit të Naltë Kishëtar, dorzim i Tij 

sa ma shpejt si Episkop për Episkopatën tonë. Për me i a mrrië këtij qëllimi, t'i njoftohet ky vendim 

Dhimogjerondinavet të qytetevet tjera t'Episkopatës me lutje që t'a përkrahin këtë inisiativë, tue i u 

drejtue edhe ato Këshillit të Naltë Kishtar në Korçë.  

 Elbasan, më 7-III-1925 

                                Kryetari, 

 Ikonom At Dhimitri (d. v) 

                    Anëtarët 

 Th. Floqi (d. v.) 

 V. Buza   (d. v.) 

 Dr. S. Popa (d. v.)  

 N. Dhimitri (d. v.) 

 F.Shuteriqi (d.v.) 

 Tokli Bebi (d. v.)  

 V. Llapushi (d. v.)  

                     Sekretari, 

 V. Haxhijakovi (d. v.)  

                   ------------ 

 

   VENDIM I POGRADECIT PARA  

               DORZIMIT EPISKOPAL 

                       ----------- 

 Sot 14-III-925 u mblodh dhimogjerondia ndën kryesinë të At Papa Grigorit dhe passi bisedoj gjat 

e gjanë vendosi me zëra të përbashkëta sa vijon:  

 Tue marrë parasysh dëshirën e nevojat fetare të popullit të qytetit tonë dhe të rrethit Pogradecit 

dhe tue marrë parasysh cilsinat e duhura të Hirsiës së Tij Arqimandrit Dr. Vissar Xhuvanit të kërkohet 

prej Këshillës së Naltë Kishtare dorzimi i Tij sa ma shpejt si Episkop t'Episkopatës tonë. Për me i a mrri 

këti qëllimi t'i njoftohet ky vendim Dhimogjerondiavet të qyteteve të tjera t'Episkopatës me lutje që t'a 

përkrahin kët inisiativë, tue i-u drejtue së bashku Këshillit të Naltë Kishëtar në Korçë.  

 Pogradec 14-III-925 

  Kryetari Z. V. Mitropolitit 
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   P. Grigori 

 Anëtarët 

 Gaqi Petre 

 Gjoka Kristo 

 Koçi Shkurti 

     Vërtetohen ndënshkrimet të zëvendsit Mitropolitit Papa Grigorit dhe të epitropëve të Kishës 

Pogradecit.  

                   Kryetari i Bashkisë 

             Gjoka Ndinka 

                                            Vula e Bashkisë 

                                               Pogradecit 

               Pogradec 14-III-925 

 

           GJENDJA KISHTARE NË SHQIPNI DHE SHKAQET E  

               DORZIMIT TONË EPISKOP NË SAVINË.  

                             -------------- 

             MBASI:  

 1) Shumica e Priftnavet  t'Episkopatës së Gjinokastrës në Shqipni meshtojnë në Kishë n'emën të 

ish Mitropolitit të Gjinokastrës Vasilit, që Kongresi K. i Beratit e ka rrëxue zyrtarisht si anti-shqiptar. 

Këtë përmendin për krye-fetar rrethi i katundevet të Prefekturës së Gjinokastrës edhe sot.  

 2) Në Episkopatën e Beratit-Vlon, Episkopi Em. Kristofori përmend (kujton) në meshë rregullisht 

Patrikun e Konstandinopojës edhe çdo Episkop t'Orthodhoksëvet, deri sot.  

 3) Në Episkopatën e Korçës-Përmet, Episkopi Emz. Ierotheu meshton gjithashtu si i sipërmi në 

emën të Patrikut të Konstandinopojës, dhe vetëm në emën të Tij.  

 4) Në Episkopatën e Durrsit-Tiran--Elbasan kleri meshton në emën të çdo Episkopie 

Orthodhokse (që do me thanë në emën të nji kishe endependant po pa Episkop kryetar dhe pa Episkop 

të kësaj Episkopate, të Durrsit).  

 5) Në Shkodër kleri meshton në emën të Patriarhut të Serbisë.  

 6) Në qytetin Korçë mbrenda At Vasil Markoja nji Prift, që asht Kryetar i Kishës Orthodhokse 

Kombëtare Autoqefale të Shqipnisë (d.m.th. ka gradën e Patrikut, për veç titullit), dhe ky, kur meshton 

atje përment edhe Episkop Ierothen i cili si thamë meshton në emën të Patrikut Konstandinopojës.  

 7) Emz. Ierotheu dhe Emz. Kristofori a) erdhën në Shqipni, b) muar Episkopata të cilavet 

Episkopë ishin të tjerë - si pas pikpamjes kanonike të Patriarhis të Konstandinopojës, - dhe c) dorzuan 

Episkop Fan Nolin, pa lejen e patriarhis, kishës, nga e cila kur erdhën këtu urdhënoheshin, dhe nën 

juridiksionin e së cilës ishin kur erdhën këtu, si edhe sot prej Patriarhisë Kons. njifen për Episkopë të asaj 

kishe.  

 Por ajo Patriarhi nuk bani as nji veprim kondra tyne tash 5 vjet, sa do që Eksarhu, delegati 

Patriarhal Emz. Krisanthi kto ditë, në Shqypni tha se Patriarhija Emz. Ierothenë dhe Kristoforin i njef për 

Episkopë që vepruen në Shqipni kondra rregullavet dhe Kanonevet Ierarkike disiplinore.  

 8) Statuti i Kishës dhe vendimet themeltare të Kongresit Kishtar të Beratit si u spiegue në kët 

libër u shkelën keq, sidomos nyi i 10 të që i përket gjuhës shqipe në Meshë.  

 9) Vendimi i kongresit kishtar të Beratit për zv. Mitropolitin të Gjinokastrës dhe antar klerik në 

këshillin e N.K. të asaj dioqeze u shkel prej Këshillit Nalt kishtar.  

 10) Vendimi i Kongresit K. të Beratit që na emnonte neve provizorisht Zv. Mitropolit të përgjith. 

të dioqezës së Durrsit dhe pasandaj për Mitropolit definitiv, si u spiegue në kët libërzë, u shkel.  

 11) Mbasi Emz. Ierotheu, Emz. Kristofori dhe Kshilli i Naltë Kishtar e lanë Kishën 4 vjet pa 

Sinodh Episkopal pse nuk donin të dorzoshin nji Episkop të katërt që të mos formohet kështu Sinodi 

Episkopal Shqiptar. 

 12) Nuk u interesue Këshilla e naltë kishtare, për me krye misionin kryesor të saj komtar dhe 

predikonjës të kishës autoqefale, se as nui i 10 të i statutit që ban fjalë mi gjuhën Shqipe në meshë nuk 
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hyni në veprim si duhesh por as predikimi ungjillit të shejtë nuk u ba as më nji kishë, si edhe as nji libër 

e re kishtare nuk u botue në gjuhën tonë deri tash, pes vjet, prej Këshillit nalt kishtar sa do që janë 

shpenzue shuma kolosale. Dhe kishat janë pa librat shqip që duhen, tash 5 vjet.  Por edhe atje ke patën 

fillue me meshtue shqip pak nga pak pushuen së meshtuemi shqip. Asnji inisiativë për përmirsimin e 

gjendjes fetaro-kombëtare nuk u muer nga ana e Këshillit naltë kishtar gati tash pesë vjet. Por edhe për 

koloniat Shqiptare Këshilli i naltë kishtar asnji masë nuk muer, as për me u njoftë kjo prej atyne si edhe 

as për nevojat e tyne kishtare, si ka detyrë me ba edhe si ban çdo qendër kishtare e çdo kombi për kishat 

e koloniavet të veta që gjinden në çdo shtet të huej.  

 13) Mbasi Këshilli i nalt kishtar çë prej formimit të vet më 1922 deri ditën e dorzimit tonë 

Episkopal më 2-V-925 si dhe deri sot neve as pak nuk na mbrojti të drejtat tona kishtare si klerik i kësaj 

kishe që jemi, dhe nuk muer asnji masë ligjore të rregullshme për neve, as nuk na thirri nji herë për 

spiegim ose gjykim tash pes vjet rresht; por gjith motin na ka luftue me mënyra të ndryshme që janë të 

papajtushme me shpirtin ungjillor, sa do që nuk munden me mohue shërbimet që i kemi ba kishës 

autoqefale para dhe pas themelimit të sajë, në çdo rast, si edhe në të dhanunin e ndifmës të 50.000 franga 

ari nga ana e Parlamentit kur neve ishim atëher antar në parlament, si dhe në shtypin e jashtëm dhe të 

mbrençëm ku i kemi ndihmue.  

 14) Nji muej para dorzimit tonë Episkopal Emz. Ierotheu na deklaroj ktu se nuk mundet ma me 

dorzue kurr Episkopë në Shqipni pa urdhnin e Patriarhisë Konstandinopojës nga i cili urdhënohet; dhe 

Emz. Kristofori, po n'at koh na deklaroj se nuk mundet me dorzue asnji Episkop pa bashkëmeshtimin e 

Ierotheut ose të ndonji Episkopi tjetër por t'urdhënuem vetëm prej Patriarhis së Konstandinopojës.  

 15) Mbasi dy Episkopët e sipërpërmendun në Shqipni sidomos në vitin 1925 ishin tyke u sjellë 

më nji mënyrë e cila sheshit rrëfente se nuk e njofin qenien e Kishës sonë Autoqefale, se edhe në 

meshtim përmendshin vetëm Patrikun, punë që asht i vetmi fakt që rrëfen nga cila Kishë dependon nji 

Episkop por edhe nuk murën asnji prej tyne pjesë në asnji mbledhje të Këshillit Naltë Kishtarë deri sot 

etj. (Por veproshin si në koh të Turqis).  

 16) Mbasi neve nuk dëshiroshim me i dhanë rast dhe shkak Patriarhis së Konstandinopojës të 

përzihet këtu, dhe po shifshim se Këshilla e Naltë kishtare ashtu edhe dy Episkopët e vetëm, që 

gjindeshin në Shqipni, si edhe të gjithë qarqet që enteresoheshin për zgidhjen e çashtjes politiko-religjoze 

në Shqipni, tyke dorzue Episkopin e katërtë për formimin e Sinodhit Episkopal të Kishës sonë, aspak, 

gati tash pes vjet, nuk po enteresoheshin.  

 17) Dhe mbasi vetëm për nji Episkop kishte nevoj Shqipnia për me formue sinodhin Episkopal 

pas statutit kishtar se, tre të tjerët ishin në personin e Emz. Ierotheut, Kristofor Kisit, dhe Fan Nolit, që 

kishin dorzue dy të parët dhe i cili kishte fillue detyrën Episkopale në Dioqezën e Durrsit në fillim të 

vitit 1924 (kur u dorzuem neve Fan Noli nuk ishte dënue politikisht). 

 18) Tyke marrë parasysh se kur nji statut shkelet çdo nënshtetas ose çdo antar i shoqnis ose 

komunitetit dhe grupit që e ka pranue at statut, ka detyrë kryesore ta mbrojë dhe me çdo mënyrë; 

mbassi si u spiegu mirë deri tash shkelja e vendimevet të kongresit kishtar dhe të statutit themeltar të 

kishës sonë u ba prej Kshillit N.K., menduem se, dorzimi i tonë Episkopal në mënyrën që u baë në 

Savinë ekzekutonte dhe plotsonte dhe nuk shkelte vendimet dhe statutin kishtar të Beratit, ose të 

paktën i nihmonte indirekt formimit të Sinodhit Episkopal, të cilin si u muer vesht ma sipër Këshilli i 

naltë kishtar ka pasë detyrë me e formue gati tri vjet para dorzimit tonë Episkopal tyke qenë e 

detyrueme me na njoftë neve dhe me na dorzue Episkop për Mitropolin e Durrsit.  

 19) Por dhe mbasi gjendja e kishës sonë i ipte botës mbrendëshme dhe asaj së jashtmes të drejtë të 

thotë se, Shqipnija nuk asht e zoja me e vue në veprim statutin kishtar dhe se nuk mundet, me pasë, as 

me formue Sinodh Episkopal, mbasi u provue nër këto katër deri pes vjet, çë kur asht proklamue kisha 

autoqefale, kurse kjo vazhdon me pasë në krye nji këshillë Prifto-civile; dhe nga të tre Episkopët që 

gjindeshin në Shqipni dy prej këtyne njofin Patriarkun e Konstandinopojës për të parë (se kte përmendin 

në meshë), dhe i treti, i fundit, Fan Noli, që njifte kishë autoqefale (se ky përmente në meshë çdo 

Episkopi t'orthodhoksvet), nuk asht ma në shërbim aktiv kishtar po u arratis prej Shqipnie.  
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 (Prandaj kishin fillue bota e enteresueme me thanë se Shqipnia çë kur prokllamoj kishën 

autoqefale nuk ka as nji Episkop që të përmendi në meshë vetëm kishën autoqefale, d.m.th. Sinodhin e 

saj, ose Këshillin e N.K. dhe vetvetiu miret vesht se nji kish e tillë nuk mund të quhet rregullisht kish 

Orthodhokse Apostolike Episkopale, si janë të gjithë kishat Orthodhokse Autoqefale të botës, por quhet 

si kishë prezviteriane, jo larg sistemit të tillë Ierarhik të nji pjese të protestanizmës). Për dobi 

t'antishqiptarizmës.  

 20) Mbasi, dorzimi tonë Episkopal prej Episkopësh Orthodhoksë të tjerë Rusë etj. kishte me ba nji 

tronditje, por shum të dobishme, d.m.th. kishte me ba Këshillin e naltë kishtar, dy Episkopët që gjinden 

në Shqipni si edhe politikanët Shqiptarë, ashtu edhe Patriarhin e Konstandinopojës, dhe popullin tonë 

kishte me i ba të gjithë t'enteresohen, të mendojnë dhe të veprojnë ma mirë për dobi të kishës autoqefale 

dhe të largohen pak nga mënyrat e ndryshme, disa, dhe të tjerë të veprojnë ma mirë për organizimin e 

kishës sonë për formimin e sinodhit Episkopal për njohtjen e saj nga ana e patriarhisë së 

Konstandinopojës; dhe veçanërisht kishte me ndihmue dorzimi tonë, për me fitue këshilla e naltë 

autoritetin e fortë dhe randësinë e madhe të saj të ditëvet të para, deri sa të formohesh shpejt sinodhi 

Episkopal, por edhe me u enteresue edhe shtypi kombëtar dhe nasionalistët ma hollsisht edhe ma mirë, 

dyke provokue ekzekutimin e statutit dhe të vendimevet të kongresit kishtar të Beratit që asht bazë edhe 

themeli i kishës sonë.   

  21) Mbasi, kishte me qenë punë shum e dobishme me pasë Shqipnia të paktën nji Episkop 

Shqiptar dhe autoqefalist me mish e me shpirt nën dispozicion për çdo rast dhe orë të nevojshme, dhe 

ky, të dorzojë Episkopët e duhun për sinodhin Episkopal Shqiptar nasionalist të kishës sonë, bashkë me 

no nji Episkop tjetër nasionalist Shqiptar, ose të paktën në munges të tij, bashkë me no nji Episkop tjetër 

të huaj por dashamir të sinqert të kishës Shqiptare dhe pa prapamendim.  

 22) Mbasi, dorzimi i një Episkopi Shqiptar me anë të nji kishe tjetër Orthodhokse kishte me ba 

përshtypje me randësi në kishat që nuk na dëshirojnë ndofta të mirën sinqerisht. Dhe kishte me i dhanë 

të kuptojë botës, se, ka edhe mjete të tjera krejt Orthodhokse kisha Shqiptare Nasionale, dhe se nuk 

munden t'enteresuemit me e tëhek e përtëhek kishën tonë, por se kjo mundet me krye nevojat e veta 

fetaro-kombëtare me ndihmë tjetër Orthodhokse ashtu si i intereson Shqiptarizmës dhe rregullës fetare, 

edhe kishte me i dhanë me kuptue botës se kishat e tjera nuk munden me i refuzue kishës sonë ndihmën 

morale shpirtënore për formimin e Sinodhit Episkopal Shqiptar me të vërtetë.  

 23) Me pasë Këshilli i naltë kishtar nji Episkop krejt nën urdhën, si kishim me i u bindë neve edhe 

si i u bindëm me të vërtetë, me durimin pa kufi, nuk do kishte ma bota shkak me thanë se Shqipnija nuk 

ka as nji Episkop nën urdhën direkt të Kishës autoqefale, dhe prandaj nuk asht kishë Apostolike 

Episkopale si gjith kishat Orthodhokse të botës, por asht kishë Presviterjane e cila ja përgjanë kishës së 

tillë Protestane.  

  Prandaj,  

 24) Tyke pasë para syshë edhe opinionin publik sidomos atë të kësaj dioqeze, të Durrsit nën të 

cilën përmblidhet edhe Tirana, Elbasani dhe Pogradeci me Shpatin, që përbajnë 75% të kësaj Dioqeze, të 

cilët edhe pas dorzimit tonë u dekllaruen të kënaqun për dorëzimin tonë si miret vesht nga përgëzimet e 

botueme si edhe nga vendimi i Dhimogjerondis së Tiranës bamë më 13-V-25 pas dorzimit tonë Episkopal 

dhe që asht botue në faqen 21 [f. 84-87] të kësaj librëze.  

 Muerëm pëlqimin e nasionalistëve të Elbasanit privatisht, me të cilët ishim ma afër dhe të cilët na 

kishin kuptue mirë.  

 Muerëm pëlqimin e direksionit të përgjithshëm të shtetit, privatisht.  

 Por, edhe pëlqimin e kryetarit të Këshillit naltë kishtar At Vasil Markos të cilit i spjeguem 

çashtjen hollësisht me anë të nji telegrami të gjatë pak dit ma para dorzimit tonë Episkopal dhe i lypëm 

edhe këti lejën tipike për dorzimin tonë me anë të Episkopëvet Rusë, Emz. Hermogjenit dhe Emz. 

Mihailit, dhe si përgjegje qe telegrami që muerëm prej Kryesisë të kshillit naltë kishtarë Nr. 4529 F. 17 D. 

2-V 1926, i cili telegram thotë pikërisht këto fjalë: "KRYETARI PËR SË SHPEJTI VJEN NË TIRANË PËR 

ME U MARRË VESHT GOJAZI"; fjalë të cilat dëshmojnë se direkt edhe At Vasil Markoja e pëlqente 
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dorzimin tonë Episkopal të sipërpërmendun; ndryshe kishte me na u përgjegjë tyke refuzue 

kategorikisht, si me mënyrë kategorike, në raste të tjera, na u ka pas përgjegjë.  

 Dhe provë se e njofti të rregullshëm udhtimin dhe dorzimin tonë Episkopal asht se, dy javë plot 

pasi muer lajmin tonë për të kryemin e dorzimit tonë, si u këthyem ne prej Savine, dy javë rresht heshti 

dhe vetëm kur i u drejtuen të enteresuemit me mënyra të ndryshme atëherë vetëm na pru përgjegjet dhe 

na ndalojë veprimet tona administratore të zavendësis së Mitropolitit, që na kishte njoftë pak ditë para 

dorzimit tonë Episkopal.  

                           ----------------------- 

                               V ë r e j t j e  

                    ---------------- 

 Sa për pikpamjen Patriarkale të Konstandinopojës Emzot Jerotheu dhe Kristofori janë të 

akuzuem për tri vepra antikanonike që përmblidhen në f. 23 [f. 88-89] të këti artikulli. Të 

sipërpërmendunit nuk u dorzuen vetë, por dorzuen tjetër Episkop dhe sidomos Fan Nolin. Dhe asht nji 

çashtje që shtie në dyshim heshtia e Patriarhis për kto punë.  

 Dhe sa për pikpamjen e statutit Kishtar të kishës tonë dhe pikpamjen e cilsis dhe të misionit 

kombëtar të kishës autoqefale jan të akuzuëm pse: a) Nuk murën pjes në Këshillën e naltë kishtare në 

asnji mbledhje të saj sa do që u thirrën dhe pas statutit kishtar të kishës autoqefale janë antarë të Këshillit 

N.K; (dhe pretentimi që munt të bajn se nuk munt të mirrnin pjes mbasi kryetari ishte nji Prift nuk ka 

randësi se, dy Episkopët e përmendun e kishin pranue statutin e kishës autoqefale tyke e ditë mënyrën e 

formimit të Këshillit N.K. dhe kështu e emnuen në dy dioqezat e tyne gjithsecili. Kur nuk do të mirrnin 

pjesë në at këshill dhe kur nuk kishin me e njoftë at kshill pse pranuen emnimin e tyne të bamun prej ati 

këshilli dhe pse u betuen para At Vasil Markos?) 

 Mosmarrja pjesë rrëfen mos respektim të ati autoriteti të naltë i cili u emnue prej kongresit K. të 

Beratit dhe përfaqson dhe sundon kishën autoqefale rregullisht tash pes vjet dhe zyrtarisht. Vetvetiu 

kuptohet se ky fakt i sipërpërmendun të dy Episkopëvet rrëfen se këta që nuk respektojn dhe nuk 

bashkëpunojn zyrtarisht me kët autoritet nuk njofin dhe nuk respektojnë autoqefalin, që reprezanton ai 

autoritet, as statutin as vendimet e kongresit K. të Beratit, as at kongres, sa do që me fjalë mund të thonë 

të kundërtën por fakti asht fakt 

 b) Se, Emz. Ierotheu dhe Kristofori tash katër vjet që gjinden në Shqipni nuk u enteresuan me 

asnji mënyr për plotsimin e Sinodhit Episkopal që ishte nji detyr Kryesore e tyne si pas statutit dhe 

vendimevet të kongresit K. të Beratit. Dhe tash dy vjet që ka kalue koha e caktueme për formimin e 

Sinodhit, të sipërpërmendunit nuk banë as nji deklaratë dhe as nji apel në Këshillën e naltë kishtar as në 

komunitetet Orthodhoks të Shqipnis për me provokue formimin e Sinodhit Episkopal të cilin Episkopët 

e përmendun kishin me e formue tuke dorzue vetëm nji Episkop që mungonte ose dy, në asht se Emz. 

Fan Noli nuk kishte me u njoftë ma për Mitropolit të Durrsit. Dhe kandidatë nuk mungoshin për 

Episkopatën vakant. Kjo vepër e tyne shkel nyen 2, 3 e 9 të statutit K. të Beratit edhe rrezikon e çnderon 

qenjen e Kishës autoqefale. Por dhe n. 5 të statutit e shkel.  

 c) Se, veprimet e tyne që përmblidhen në 27 çashtjet e këtij artikulli janë sheshit kundra parimit të 

Autoqefalisë dhe shkelin statutin e saj sheshit.  

 Por as kryesija e kishës autoqefale, as këshilli i N. K. as ndonji organ tjetër si dhe asnji autoritet 

tjetër shqiptar nuk protestuan as nuk vepruan as nuk murën asnji masë kondra veprimevet tepër me 

randësi që përmenden ma sipër në kët vërejtje dhe në artikullat e sipërme, për dy Episkopët e 

sipërpërmendun, as për meshtimin e tyne që bajnë si në koh të Turqisë kur nuk kishte kishë Shqiptare.  

 Shënim: Neve vetëm u dorzuem Episkop në Savinë. Por shkaqet dhe arsynat e sipërtregueme si 

dhe për qëndrimin tonë tyke i u bindë kryesis së Këshillit naltë kishtar edhe pasandaj dhe tyke e mbrojtë 

me gjith mjetet tona kishën autoqefale të Shqipnis, deri sot, kujtojmë se nuk kemi ba nji vepër të 

damshme por kemi plotsue dhe kemi ekzekutue si thamë ma sipër vendimet e kongresit të Beratit dhe 

statutin kishtar për sa i përkiste edhe personit tonë, kurse Këshilli i nalt kishtar dhe dy Episkopët e 

sipërpërmendun në Shqipni nuk vepruen drejtësisht si mirret vesht ma sipër edhe në çashtjen e dorzimit 

dhe emnimit tonë Episkopal, çë më 1922 deri më 2-V-1925 kur neve muerëm gradën Episkopale, prej dy 
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Episkopëvet Orthodhoksë të Kishës Shejtë Sllave, Ruse, e cila qe e para dhe e vetmia që bekoj dhe dorzoj 

Priftën Nasionalistë Shqiptar n'Amerikë dhe Episkopë të tillë në Mbretnin fqijë Serbo-Kroato-Sllovene, 

me qëllim përkrahje të Kishës Kombtare Shqiptare Orthodhokse.  

 

 Vazhdim i artik. sipërmë 

                -------- 

 25) Këshilli i naltë kishtar, ose ma mirë me thanë, vetëm kryetari i tij emnon për antar klerik dhe 

zavendës Mitropoliti të përgjithshëm të dioqezës Durrës, Tiranë, Elbasan, Kavaj, Shpat dhe Pogradec, 

komisionarin Z. Vasil Rusin nji civil, llaik, kondra nyës së 4 të statutit kishtar tyke e shkel kështu edhe nji 

her statutin, dhe tyke i dhanë këshillit naltë kishtar dy antarë llaik në vent të nji, kondra statutit dhe tyka 

ba kryetar të gjykatorevet shpirtnore civilat, kondra rregullavet kishtare orthodhokse.  

 Me anë të emnimit të sipërpërmendunit asht tyke u shkel tash shtat muaj edhe statuti i 

Republikës Shqiptare i cili urdhënon sheshit se deputetët nuk munden me pasë detyrë aktive fetare dhe 

Z. Vasil Rusi asht tash shtat muej edhe Deputet. Por pika e cila tërhek vërejtjen, për çudi asht se kryetari 

i këshillit naltë kishtar At Vasil Markoja emnoj Zotni Vasil Rusin Zv. Mitropolit kur se nuk kishin kalue 

dy javë edhe civili i sipërpërmendun z. Vasil Rusi kishte kundërshtue kategorikisht nji urdhën dhe 

emnim po të ati kryetari, At Vasil Markos, tyke rrëfye mosbindje antidisiplinore, se tyke qenë Zavendës 

Mitr. llokal të Durrsit i sipërpërmenduni z. V. Rusi refuzoj me dorzue arshivën e Mitropolis, ati i cili 

ishte emnue për zv. Mitropolit i përgjith. të dioqezës së Durrsit nga ana e kryetarit Kshillit N.K. At Vasil 

Markos.  

 Dëshirojmë të jemi të besuem se personin e z. Vasil Rusit e çmojmë dhe e nderojmë plotsisht dhe 

me këto fjalë të sipërme nuk kemi qëllim tjetër, por vetëm me spjegue gjendjen e vërtetë të kishës sonë 

për me i ndihmue përmirsimit të sajë. Se po nuk u mor vesht mirë sëmundja nuk enteresohet kush për 

mjekun dhe farmacin.  

 Mundet të thotë kushi se Z. Vasil Rusi nukë i dorzojë vitin e kaluem Mitropolinë të emnuemit 

prej kryesis së kishës mbasi pleqsia kishtare ose populli i Dursit nuk dëshiroshin pse i emnuemi nukë i 

pëlqente ose pse ishte i keq, por kjo nuk ka të bajë me bindjen jerarhike pse Zavendësia e Mitropolitit 

ashtë si dihet vetëm e drejtë dhe detyrë e kishës dhe jo e komunitetit. Duhesh pra t'i bindesh emnimit 

dhe urdhënit të kryesis së kishës; dhe populli ose pleqsia mund të bante sa dëshironte si kundër edhe 

bani.  

 26) Këshilli i naltë kishtar i kishës sonë autoqefale kombëtare çë prej themelimit të sajë më 1922, 

kur edhe si këshill u formue, e deri sot, gati në mbarim të vitit 1926, vetëm tri herë asht mbledhë, tyke ba 

kështu nji vepër shkelje të rregullores dhe të statutit kishtar i cili urdhënon që këshilli në fjalë rregullisht 

të mblidhet doemos dy herë në vit dhe jashtëzakonisht sa herë të ketë ndonji punë me randësi të veçantë, 

si të cilat shum herë ka pasë kisha por nuk asht mbledhë as në kohat e caktueme, sadoqë nuk ka pasë 

asnji pengim edhe mjetet materiale qeveria edhe populli nuk ja ka refuzue. Por edhe mbledhjen e tretë, 

të fundit që bani Këshilli i naltë kishtar e provokuem na. Kështu pra tash gati pesë vjet vetëm tri herë 

asht mbledhë këshilli N. K., për dam shum të math të enteresavet naltë të Orthodhoksis.  

 27) Këshilli i naltë kishtar shkeli përsëri statutin e kishës pse pas nyës 11 të tij të posaçme, dhe 

pas vendimevet të kongresit kishtar të Beratit nukë mblodhi Asamblen kishtare  më 1924 as pasandaj, 

për votimin e statutit definitiv dhe për zgjedhjen e Mitropolitit, që kishte me qenë kryetar i Sinodhit 

Episkopal Shqiptar, sipas statutit dhe vendimevet të Kong. Kishtar.  

 Kjo punë e bani shtypin e huaj të shkrujë se nuk ekziston, Këshilla e naltë kishtare, as kishë 

autoqefale por vetëm nji njeri që i thotë vetes kryetar i kësaj kishe, në Shqipni.  

 Dhe kur filloj antishqiptarizma me folë kështu, neve vrapuem të parët edhe e mbrojtëm 

publikisht kryesin e kishës, këshillën e naltë dhe autoqefalin, sa do që këto ishin tyke na u sjellë aq keq 

kondra nesh, dhe parandaj atëhere, kur ishte nji kohë tepër kritike dhe e rrezikshme, fletorja me të vërtet 

kombëtare dhe e arsyshme "KOHA" pati mirsinë me shkrue lavdërime për ne tyke na kurazhue në 

detyrën e shejtë, më 1925.  
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 Kështu pra, me dy fjalë munt të thohet se i gjithë aktiviteti, zotsia dhe puna e kryesis së kishës 

dhe të Këshillit naltë kishtar, si dhe të dy Episkopëvet që ndodhen tash afër katër vjet në Shqipni, ka 

qenë çë prej vitit 1922 deri sot, në korrik të vitit 1926:  

I) Dorzimi i Fan Nolit për Episkop, kondra principevet dhe kanonevet themeltar panorthodhoks 

për nji njeri i cili meshtoj dhe dorzoj priftëna si Episkop pa qenë Episkop. 

 II) Për me na luftue me çdo mënyr dhe mjet neve.  

 III) Për me shkelë statutin e për me pru gjendjen kishtare që përshkruhet ma sipër.  

 IV) Për me spenzue shuma tepër të mëdha prej napolonash ari, pa asnji dobi.  

 Dhe V për me përdorë me mënyra të ndryshme forcën qeveritare për punët e sipërnumërueme. 

 Dhe të gjitha këto u banë n'emën të enteresavet nalta nasionale kishtare, deri sa mërrini puna, që 

të thohet se, kleri i mbrendshëm i Shqipnis nuk asht gja dhe për me shpëtue dhe për me e përmbajtë 

kishën e Shqipnis duhet të biem Episkopë prej Greqije ku paska të tillë prej orizhini Shqiptar. Por neve 

nuk jemi i kti mendimi të fundit. Prandaj kemi botue posaçërisht gjith sa duhen për me u organizue 

kisha tonë seriozisht dhe me mënyr të vërtetë fetare orthodhokse por të pastër Shqiptare.  

 Shënim: Tyke vue kët librëzën në shtyp lajmërohemi sigurisht se të përnderçmit Priftat 

nasionalistë At Vasil Markoja dhe Arqimandrit Agathangj. Çamçia këto dy javë të fundit kan fillue me 

meshtue në të gjithë meshën e shejtë në gjuhën amtare Shqipe në Korçë, ashtu si kan pasë meshtue prej 

fillimit të ardhjes tyne këtu deri në vitin e kaluem.  

 

 

                 BETIMI I BAMUN NË MONASTIRIN E HIRSHËM  

                          TË SAVINËS 

  

Në vendin e huajë, Dallmacinë e  

            Jugosllavisë, lutemi për Kishën  

 dhe shtetin Shqiptar dhe në gjuhën  

 Shqipe.  

 

 Betimi që bamë në minutin e dorzimit t'onë Episkopal në Kishë, para Episkopëve dhe të gjithë 

popullit. Passi kënduem dëshmin kanonike të besimit thamë:  

 "Kam me kjenë ruejtës besnik i të gjithë dogmavet, kanonevet dhe rregullavet të shenjta të Kishës 

Orthodhokse që përmblidhen në shkrimet e Shenjta, në gojdhanat e Hyjnushme, dhe në vendimet e shtat 

sinodhevet Ikumenike si edhe në mësimet të Etnëve Shenjtë, të kishës Shejtë Orthodhokse, dhe siguroj 

me ndërgjegjen T'ime fetare se kam me qenë gjith jetën T'ime besnik i Kishës Autoqefale Orthodhokse 

kombëtare të Shqipnis të kryesueme sot prej Këshillit nalt të saj; dhe nuk kam me i u përulë asnji fuqie 

që mund të kërcënohet menjiherë kondra detyrave të mija të Shenjta Episkopale, si pjestar i Kishës së 

sipërpërmendun.  

 I Lutemi Perëndisë për Këshillin e nalt Kishtar të Shqipnis, Republikën Shqiptare si dhe për 

paqen e gjith botës, dhe bashkimin e të gjithëve.  

 Lavdi qoft mi të madhin Perëndi"  

                            

Shënim: Në meshtimet e bame për dorzimin tonë, pjesën liturgjike tonën nevet e thamë atje në gjuhën 

Amtare Shqipe, para komisionit posaçëm shqiptar që pat ardhë për nderim.  

 

 VENDIM I ELBASANIT PAS DORZIMIT EPISKOPAL 

                              

 Sot më 19 Qershor 1925, u mblodhë Dhimogjerondija e Elbasanit dhe mbasi bisedoj mbi bazë të 

vendimevet të saja, dhanun ma parë, si dhe tue marrun para syshë dëshirën e gjith popullit të qytetit e të 

qarkut bashkë me atë të krahinës së Shpatit, vendosi me zana të përbashkëta, që të kërkoj nga kryesija e 

Kishës, njohjen e Hirsiës së Tij Episkop Visarion Xhuvanit si Episkop, dhe emnimin e Tij, për Mitropolit 
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t'Episkopatës tonë. Dhe për këtë qëllim, vendosi që n'emnin e kësaj Dhimogjerondije, t'i drejtohet 

Kryesiës së Kishës, kjo lutje telegrafike:  

 "Të shtyemun nga dëshira e gjith popullit Orthodhoks të qytetit e të qarkut së bashku me 

krahinën e Shpatit, i paraqisim rishtazi Qendrës tonë Shpirtnore, lutjen për me pranue në gjij të Kishës së 

Shenjt Episkopin Vissarion Xhuvanin, tue emnue Mitropolit t'Episkopatës Durrsit."  

 Elbasan me 19 Qershuer. 1925.  

 Për Kryetarin 

      V. Haxhijakovi (d. v.)  

           Antarë, 

      Th. Floqi (d. v.)  

      Dr. Petraq Popa (d. v.)  

                 V. Buza (d. v.)  

                 V. Llapushi (d. v.)  

      Tokli Bebi (d. v.)  

      Nikoll Dhimitri (d. v.)  

                 Filip Shuteriqi (d. v.) 

 

     PËR KUJTIM BOTOJMË DISA NGA TELEGRAMET E PËRGËZIMIT. 

                             

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvanit    

 Prej Elbasani Nr. 2258 

 Bashkija Elbasanit ju uron për titullin e Shenjtë qi muarët dhe me sigurim të math beson se 

veprat përkatse t'asaj shkalle do i kryeni si e kërkon nderi i Kishës Autoqefale dhe enteresi kombëtar.  

                                                    Kryetari Bashkis 

                                                    Kasem Sejdini  

 

Episkopit tonë Imzot Vissarit 

 Për Tiranë prej Elbasani Nr. 2234 

Fjal 50. data 9-V ora 9.  

 Dhimogjerondija me gaz e me kënaqsi të madhe muar lajmin gazmuër të dorzimit tuej. Ju 

përgëzojmë nga thelpi zemrës e urojmë punë të mbarë e me fryët për të mirën e Krishtenrimit e të shtetit. 

E gëzofshi kunorën e artë.  

                                                     Sekretari Dhimogjerondis 

                                                            Haxhijakovi 

 

H.T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Durrsi Nr. 6220 Fjal 28 data 10, ora 11.30.  

 Mbi lajmin gazmuër të kunorëzimit Shejtë Episkopë pranoni ju lutem, urimet e mija të thjeshta 

Vllaznore. 

                                                      Papa Anastasi 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2263 

 Nga thelbi i zemrës urojmë kunorën e shejtë.  

                                                     At Grigori 

 

 Peskop Vissar Xhuvannit 

Për Tiranë prej Elbas. 18-V-25 Nr. 2267 

 Urime të përzemërta.  

                                                  Vërlaci 



 49 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Pogradeci Nr. 758 

 Urojmë për dorzimin Episkopal lyp bekimet e Hirsis. 

 Zavendësi Mitrop. Hieromonah 

                                                 Grigori 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Pogradeci Nr. 763 

 Për dorzimin Episkop urojmë tyke lypur bekimet e Hirsis suaj.  

                                  Epitropët e Kishës 

                               Gaqi Petra, Gjoka Kristo 

 

Emzot Episkop Vissar Xhuvannit 

 Për Tiranë prej Elbasani 24-V-25 

 Lutemi pranoni urimet tona ma të thjeshta.  

                                               At Hristostomi 

 

Emzot Episkop Vissar Xhuvannit 

 Për Tiranë prej Kavaje 11-VI-25 

 Ju paraqesim urimet të përzemërta e gëzofshi kunorën e artë të Shenjtën.  

                                                 I Hirësiës Suaj  

                                                   At Jorgji 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2264 

 Përgëzimet e përzemërta detyrës shenjtë 

                                    At Naum Peçini  

 

Emzot Peskop V. Xhuvannit        

 Prej Elbasani Nr. 2220 

 Ju urojmë nga mezi i shpirtit për dorzimin, pun të mbarë për të mirën e Kishës.  

                                              Gjermanos 

 

H.T.Emzot Peskop V.Xhuvanit 

Prej Elbasani Nr.2257 

Lutemi pranoni urimet tona ma të sinqerta për dorzimin e Hirsis s’uaj Episkop. Lusim sukses në 

detyrë për përmirësimin e Kishëve Autoqefale. 

 

At Simon Athanasi 

      

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2258 

 Lutemi pranoni urimet tona ma të sinqerta për dorzimin e Hirësis së juaj Episkop. Lusim sukses 

në detyrë për përmirsimin e Kishës Autoqefale.  

                                          At Jovan Toda 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2240 

 Ju uroj kunorën e artë me shërbime të shkëlqyshme për Kishën e atdheut 



 50 

                                           Lef Nosi 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2244 

 Lutem pranoni urimet e mija nga zemra për dorzimin tuaj si mitropolit i ri për shërbimin 

kombtar të Kishës tonë Autoqefale. 

                                        Aleksandër Xhuvani 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Për Tiranë prej Elbasani Nr. 9241. 

Fjal 18. data 9-V, ora 10 

 Pëlqeni ju lutem urimet të sinqerta për Hirotonin të juej 

                                        Parashqevi 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2238 

 Kunorën e shejtë urojmë shpirtnisht jemi gëzuar tepër trashigim jet iu dhasht Perëndija.  

                                       Matthe Papajani 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2227 

 Urime të përzemërta me rastin e dorzimit si Episkop. 

                                       Nikoll Andoni 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2230 

 E gëzofshi kunorën e artë urimet e për-zemërta.  

                                           Fot Papajani 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2255 

 E gëzofshi kunorën e artë urimet e përzemërta.  

                                     Dhimitër Paparistëja 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2340 

 E gëzofshi kunorën e artë urimet e përzemërta 

                                       Mihal Xhufka 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Për Tiranë prej Pogradeci Nr. 752 

Fjal 18 data 11-925 ora 12.  

 Për-unjësisht gëzohemi dhe ngzllohemi për dorzimin Episkopal tuejn presim bekime Zoti ju 

nxjertë faqe bardhë.  

                                            Dr. Lipi 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2855 

 Urime dhe përgëzime të sinqerta për dorzimin tuej Peskop Hirsin qi me dorzimin e Hirsis juaj të 

sigurohen themelet e Autoqefalis Kishtare.  
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                                            Petër Ndrija 

 

Emzot Episkop Vissar Xhuvannit 

 Për Tiranë prej Dursi 23-V-25 

 T'urojmë kurorën e lart të artën tënde 

                                             Zarik Dumi 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2973 

 Përgëzimet e përzemërta detyrës shenjtë.  

                                           Dhama Prokop Psalti 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2270 

 Përgëzime të sinqerta me urime të zemërta për sukses të detyrës shejtë.  

                                               Buza 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2271 

 Përgëzime të sinqerta me urime të zemërta për sukses të detyrës shejtë.  

                                        V. Llapushi 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Për Tiranë prej Pogradeci Nr. 765 

Fjal 26. Data 15, ora 12. 

 Me informimin për kurorëzimin e kunorës së shejtë me jetë e me ymër e kismet para Krishtit 

presim bekimet.  

                                       Pandi Kërxhalli 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Pogradeci Nr. 766 

 Me informimin për kunorëzimin e kunorës së shejtë me jetë e me ymër e kismet para Krishtit; 

presim bekime.  

                                       Llambi Kërxhalli  

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 1890 

 Lutemi pranoni urimet tona të sinqerta për dorzimin Episkopal  

                          Për djelmënin Kristiane 

                                         Sif Paparistija 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Për Tiranë prej Elbasani Nr. 2280 

Fjal 19. data 11. ora 8.  

 Lutemi pranoni urime të sinqerta për fronëzimin tuej si Episkop sukses në dioqezë.  

                                            Filip Leci  

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2226. Fjal 17.  

data 8. ora 19.10 
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 E gëzofshi kunorën e artë urime nga mezi i shpirtit.  

                                             Simon Shuteriqi  

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2380 

 Urime të përzemërta e ma të sinqerta për dorzimin Episkop 

                                         Koç Qemeri  

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2228 

 Me rastin e dorzimit Episkop pranoni ju lutem urimet më të përzemërta.  

                                    Jan Deliana 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2236 

 Ju përgëzoj nga zemra për Hirotonin Episkop.  

                                    Spiro Ndrija 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2230 

 Me gëzim urojmë Hirotoninë. 

                                  Jorgji Pavlit 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit  

 Prej Elbasani Nr. 2270 

 Me gëzim ju uroj nga zemra kunorën e Shejtë  e trashigofshi me jet.  

            Dhimitër Popa  

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2279 

 Gjith shija me gëzim urojmë kunorën e Shejtë.  

                                                 Stasi 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit  

 Prej Elbasani Nr. 2276 

 Kurorën e artë e gëzofshi për jetë me sukses e lehtësi në përmbushjen e porosivet të shejtit 

mësuës. U puth dorën  

                                              Kol Koci 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2231 

 Me gëzim urojmë Hirotonin.  

                                                 Llazri Bibaja 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2274 

 Ju përgëzojmë nxehtësisht për Hirotoninë e kunorën e Shejtë qi kini vue  

                                               Stas Papa Risto 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 
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 Prej Elbasani Nr. 2280 

 Urime të sinqerta për Hirotonin e meritushme me shpres se Hirsija juej dotë ket fatin të siguroj 

themelat e Kishës tonë Autoqefale. Nderim.  

                                                 M. Popa 

 

H. T. Emzot Peskop V. Xhuvannit 

 Prej Elbasani Nr. 2235 

 Lajmëroni ditën dhe orën e nisjes t'Episkop Vissarit për këtu si dhe mjetet qi dotë udhtojë për me 

pregatit pritjen e meritushme.  

                                                 Haxhijakovi 

                         ------------ 

 

   

              SHTYPI I ELBASANIT PËR MITROPOLITIN E DURRSIT.  

              (Marrë nga Fletorja "Elbasani" N. 41]4 D. 19 Qershuër 1925)  

 

    POPULLI ORTHODHOKS I ELBASANIT KËRKON EMNIMIN E  

     H. TIJ. EPISKOP V. XHUVANNIT PËR MITROPOLIT TË DURRSIT 

                              ----------- 

 

 Informohemi se sot Dhimogjerondija e komunitetit Orthodhoks t'Elbasanit, në bazë të nji 

vendimit, dhanun si mbas dëshirës së gjith popullit Orthodhoks të qytetit e qarkut t'Elbasanit e të 

krahinës Shpatit, i ka drejtu nji lutje telegrafike Kryesiës së Këshillit Naltë Kishëtar në Korçë, me anën e 

së cilës i lutet që të pranoj në gjij të saj, Hirsiën e Tij Episkop Vissarion Xhuvannin, me e emnuë 

Mitropolit  t’Episkopatës Durrësit.  

 Përgëzojmë Dhimogjerondiën e Elbasanit, për kët vendim e propozim tepër të meritueshëm për 

Hirsiën e Tij Episkop Vissarion Xhuvannin dhe aq ma tepër enteresant për mbarëvajtjen e sigurimin e 

Autoqefaliës së Kishës Orthodhokse Kombëtare, dhe lusim pranimin e realizimin e këtij propozimi, nga 

an' e Kryekishës.  

 Shpresojmë që edhe gjith populli i ndershëm i qytetevet tjera t'Episkopatës Durrsit, i cili ka ushqy 

gjith herat një simpathië për Hirsiën e Tij Episkop Vissarionin, dhe e ka përkrah në çdo rast e me çdo 

mjet, dhe veçanërisht populli fisnik i Durrsit - pa marrë para sysh mosmarrëveshtjen që patën ranë me 

Hirsiën e Tij, e cila besojmë se nashti do të jetë ç'dukë - nuk do t'ja kursej edhe këtë rast ndihmën morale, 

tue e preferuë ma fort si bashk-atdhetarë e bir të kësaj Episkopate.  

 Episkopata e Durrsit, e cila ka pasë fatkeqsiën po thuej se, që prej shum kohësh, të mbetet pa nji 

priës feje me gjith kuptimin e fjalës, me Hirsiën e Tij Mitropolit, do të hyej në rregullimin e përparimin e 

duhun, në çdo pikpamje.  

 Hirsija e Tij, si Mitropolit i Episkopatës Durrsit, do të ketë nji shesh punimi mjaft të gjanë, për me 

i vjeftë popullit, Shtetit e Kishës: Dhe si i tillë, do të dij t'a kryej misionin e naltë q'i ngarkohet, për të 

mbarën e të mirën e popullit, me paqe e dashuni, se vetëm kështu mund të dali faqebardhë dhe të 

siguroj t'ardhmen e vet.  

 Kryesija e Kishës, tue marrë para sysh cilsinat e Hirsis së Tij, dhe tue çmue shërbimet q'i ka 

bamun çashtjes Kishëtare, që për këto meriton të quhet me të drejtë nji nga shtyllat e Kishës Autoqefale 

Kombëtare, për të cilat nuk asht shpërblye veç se me durimin që ma në fund e kaloj kulmin, shpresojmë 

se nuk do të vonoj ma për me e pranue në gjij të saj, tue e vendosë Episkop t'Episkopatës Durrsit.  

 Kjo shpresë na shtohet aq ma tepër, kur çashtja ka të baj ma fort me një Kryetar Kishe, si Hirsia e 

Tij At Vasil Marku.  

 

Falënderim. 
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 Në kët rast i dërgojmë falënderimet tona të përzemërta dhe mirënjohjen tonë gjith shkaktarve 

edhe ndihmëtarëve fisnikë të dorëzimit tonë Episkopal, që u ba me qëllim përkrahjeje të sinqertë për 

kishën nacionale autoqefale Orthodhokse të Shqipnisë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTI DHE RREGULLORJA 

 

 

STATUTI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËRISE KORÇË 1929 

 

Gjithë kleri dhe populli Orthodhoks i Mbretërisë Shqiptare, i përfaqësuar prej Delegatëve fuqiplotë të 

mbledhur në Kongresin e Dytë që u mbajt në Korçë, voton me një zë statutin definitiv të Kishës Orthodhokse 

Shqiptare, të prokllamuar Autoqefale në Kongresin e Beratit më datë 12 Shtator 1922. 

 

KAPTINA I 

KISHA 

 

Art. 1. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, pjesë e pandarë e së Shenjtës Kishë të 

Përgjithshme dhe Apostolike, përbëhet prej tërë banorëve të Mbretërisë Shqiptare që i besojnë Krishtit 

dhe pohojnë Simbolin e Shenjtë të Fesë Orthodhokse (to simvolon tispisteos) dhe ruan të patundshme 

gjithë sa pranon Kisha e Shenjtë Lindore e Krishtit, Themelonjës e Krye i së cilës është Zoti dhe Perëndia 

jonë Jesu Krishti. 

Art. 2. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë është e bashkuar dogmatisht dhe shpirtërisht 

me të gjitha Patriarhit'e Shenjta dhe me Kishat Orthodhokse Autoqefale dhe ruan, pa ndonjë ndryshim, 

si të gjitha Kishat e tjera Orthodhokse të Krishtit, burimet e besimit, shkrimet e shenjta dhe gojëdhënat e 

Hirshme (Again, Grafin qe Hieran Paradhosin) si dhe kanonet e Shenjta Apostolike dhe Sinodike. 

Art. 3. Gjuha zyrtare e Kishës është shqipja. 

Art. 4. Autoriteti më i lartë i Kishës Orthodhokse Autoqefale Shqiptare është Sinodhi i Shenjtë 

Peshkopal i përbërë prej Peshkopëve aktivë të çdo Dhioqeze, prej Ikonomit të Madh Mitrofor dhe i 

kryesuar prej Mitropolitit të Qendrës, Kryepeshkopit të gjithë Shqipërisë. 

Titulli zyrtar i Sinodhit është: "Sinodhi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë". 

Peshkopata e Qendrës merr titullin "Mitropoli" dhe titullari i saj quhet Mitropolit i asaj Dhioqeze dhe 

Kryepeshkop i gjithë Shqipërisë, Peshkopët e tjerë mbajnë titullin Peshkop dhe Dhioqezat e tyre 

Peshkopata. 

Art. 5. Kisha Orthodhokse Shqiptare është person juridik dhe trashëgon të gjithë titujt dhe të 

drejtat e komuniteteve Orthodhokse të gjertanishme. 

 

KAPTINA II 

SINODHI I SHENJTË DHE DETYRAT E TIJ 
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Art. 6. Sinodhi i Shenjtë: Rregullon Kishën Autoqefale të Shqipërisë për sa i përket besimit, 

adhurimit (Latria), disiplinës Kishtare, organizimit dhe administrimit të brendshëm të Kishës në bazë të 

dogmave dhe të kanoneve të Shenjta dhe në konformitet me Ligjet e Shtetit; 

Ushtron kontrollimin mbi veprimet e Peshkopëve dhe të organeve të Kishës, sipas rregullave 

Kishtare; themelon dhe mban Shkolla Fetare; 

Harton programet e tyre dhe i mbikëqyr me anën e Peshkopëve; 

Përkujdeset për edukatën fetaro-Kombëtare, për kulturën dhe për të kryerit e detyrave të Klerikëve 

e të Murgjve; 

Kujdeset për edukatën fetare të popullit Orthodhoks me anën e predikimeve Kishtare, të mësimeve 

Fetare edhe të redaktimit e të botimit të librave dhe të revistave Fetare. 

Art. 7. Asnjë libër nuk mund të përdoret në Kishë pa pëlqimin zyrtar të Sinodhit, kështu dhe në 

shkollë për mësimet e fesë Orthodhokse pa pëlqimin zyrtar të Sinodhit dhe të Ministrisë s'Arësimit, 

Art. 8. Librat e Kishës që janë përkthyer do të këqyren prej Sinodhit, i cili e ka për detyrë të 

kujdeset sa më shpejt për përkthimin dhe botimin e atyre Librave të Kishës që mungojnë. 

Art. 9. Sinodhi i Shenjtë detyrohet të vejë re që çdo vepër e paraqitur me anë botimesh, gravurash, 

çfaqjesh theatrale ose kinematografike dhe konferencash publike të mos cënojë ose çnderojë dogmat dhe 

dispozitat e Orthodhoksisë ose përgjithësisht Klerin si dhe format e tij dhe, n'e paftë t'arsyeshme të 

kërkojë ndërhyrjen e autoritetevet në komformitet me ligjet e Shtetit.  

Kryesia e Sinodhit me pëlqimin e anëtarëvet vendos t'u japë diploma merite atyre që i kanë 

shërbyer çështjes Kishtare. 

 

MBLEDHJA E SINODHIT TË SHENJTË 

 

Art. 10. Sinodhi mblidhet rregullisht dhe medoemos një herë në vit. Koha e mbledhjes është ipso 

fakto data 1 Tetor. Mbledhja do të mbajë jo më pak se 15 ditë dhe jo më tepër se një muaj. Kryepeshkopi, 

për nevoja të domosdoshme dhe me pëlqimin e shumicës së anëtarëve, provokon dhe mbledhje të 

jashtëzakonshme të Sinodhit. Kryetari çel dhe mbyll mbledhjet. 

Art. 11. Sinodhi ka kuorum kur ndodhen prezentë gjysma plus një e numrit të të gjithë anëtarëve. 

Po kurdoherë mbledhje legale mund të bëhet vetëm kur përveç Kryepeshkopit ndodhen dhe dy anëtarë 

të tjerë. 

Në mungesë të Kryepeshkopit, në rast që ky është pushuar, Sinodhi kryesohet prej më të vjetrit në 

dorëzim; Në raste të tjera Sinodhi kryesohet prej Peshkopit t'autorizuar nga Kryetari me kompetencë të 

caktuar. 

Art. 12. Vendimet e Sinodhit merren me shumicë votash. 

Në rast njësie provokohet një mbledhje e dytë, në të cilën, në qoftë se ka përsëri njësi votash, 

paravlen ana e Kryetarit.  

Art. 13. Sinodhi ka dhe një Sekretar të Përgjithshëm, i cili proponohet prej Sinodhit dhe emërohet 

me dekret të Kryepeshkopit. Cilësit'e Sekretarit të Përgjithshëm caktohen në Rregulloren e 

Administrimit të përgjithshëm 

 

KAPTINA III 

 

PESHKOPATAT 

Art. 14. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë ndahet në katër Peshkopata: 

a) Peshkopata e Korçës, Përmetit, Voskopojës, Leskovikut dhe Kolonjës. 

b) Peshkopata e Durrësit, Tiranës, Shkodrës, Kavajës, Elbasanit, Shpatit, Gorës, Mokrës, Pogradecit 

dhe Dibrës. 

c) Peshkopata e Beratit, Vlorës, Myzeqesë.dhe Kaninës 

ç) Peshkopata e Gjinokastrës, Delvinës, Dropullit, Pogonit dhe Himarës, me kufijtë që ka pasë gjer 

më sot gjithsecila prej këtyre. 
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Kufijtë e Peshkopatave mund të ndryshohen me proponimin e Sinodhit, me pëlqimin e Qeverisë 

dhe me dekret Mbretnor. 

 

Qendra e Kishës Autoqefale caktohet me dekret mbretnor. Gjersa të dalë dekreti relativ Kryesia e 

Kishës qëndron në Korçë. 

Peshkopë pa Dhioqezë nuk mund të jenë më tepër se dy. 

Art. 15. Kryepeshkopi zgjidhet prej Sinodhit për gjithë jetën e tij. Në rast që Kryepeshkopi i 

zgjedhur prej Sinodhit nuk pelqehet prej Mbretit, Sinodhi detyrohet të zgjedhë një tjeter, të cilin ia 

paraqit Mbretit për pëlqim dhe dekretim. Të gjithë këto veprime për zgjedhje, propozim dhe refuzim 

mbahen sekrete. 

Gjithë në këtë mënyrë zgjidhen dhe Peshkopët e tjerë. 

 

 

 

 

CILËSITË E PESHKOPËVE 

 

Art. 16. Kryepeshkopi, Peshkopët, Zëvendësit e tyre lokalë, Ikonomi i Madh Mitrofor, Sekretari i 

Përgjithshëm i Sinodhit, si dhe ndihmësit e Zëvendësit Klerikë të Kryepeshkopit dhe të Peshkopëve, 

duhet të jenë prej gjaku e gjuhe Shqiptarë, si edhe të kenë nënshtetsinë Shqiptare. 

Art. 17. Kryepeshkopi dhe Peshkopët e Shqipërisë që do të dorëzohen, përveç cilësive t'Artikullit 

16 duhet të kenë cilësitë që kërkojnë kanonet e Kishës, si dhe të kenë mbaruar një Fakultet Theollogjie. 

Në rast nevoje, gjer më pesë vjet pas hyrjes në fuqi të këtij Statuti, mund të dorëzohet Peshkop 

edhe ai që ka dipllomë fakulteti drejtësie, filologjie ose të një Seminari Orthodhoks në gradë Liceu. 

Art. 18. Kryepeshkopi dhe Peshkopët e tjerë më parë se të flllojnë në detyrën e tyre detyrohen të 

bëjnë betimet e shënuara më poshtë, një përpara Mbretit, një përpara Sinodhit të Shenjtë, 

Betimi përpara Mbretit është: 

Betohem dhe premtoj mbi nderin t'im (si Kryepeshkop ose Peshkop) përpara Perëndisë se do te jem kurdoherë 

besnik i Mbretit të Shqiptarëvet, i Atdheut dhe i Statutit të Mbretërisë. Detyrohem të vë në be në këtë mënyrë dhe 

gjithë Klerikët që do të dorëzohen prej meje. 

Betimi përpara Sinodhit është: 

Betohem mbi ndergjegjen time (Kryepeshkopale ose Peshkopale) përpara Perëndisë se do të ruaj besnikërinë 

kundrejt dogmave, kanoneve dhe rregullave Kishtare që përmbajnë bashkimin dogmatik fetar dhe solidarësinë me 

Patriarhitë dhe Kishat Orthodhokse Autoqefale të botës. 

 

TRANSFERIME 

 

Art. 19. Kryepeshkopi dhe Peshkopët janë të përjetshëm në Dhioqezat e tyre përveç rasteve të 

parashikuara në këtë Statut. 

Art 20. Peshkopët mund të transferohen me vendimin e Sinodhit dhe pas pëlqimit e dekretimit 

Mbretëror. 

 

 

PUSHIME 

 

Art. 21. Pushimi i Kryepeshkopit, i Peshkopëvet dhe i Ikonomit të Madh Mitrofor bëhet për faje të 

rënda dogmatike dhe kanonike, për faje ordinere dhe për arësye ekstraordinere. 

a) Për faje të rënda dogmatike e kanonike gjykohen prej një këshille dymbëdhjetë vetash, përveç 

Kryetarit, të përbërë prej gjithë anëtarëve të Sinodhit të Shenjtë, përveç të akuzuarit prej Peshkopëve 

Titullarë dhe prej graduatësh Klerikë gjer në numrin e sipërcaktuar, gjashtë prej të cilëve i zgjedh i 
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akuzuari. Vendimi jepet me tri të katërtat e votave e me vota të fshehta, pasi të dëgjohet më parë 

apologjia e të akuzuarit. 

b) Për faje ordinere Kryepeshkopi, Peshkopët dhe Ikonomi Madh Mitrofor pushohen në rast 

dënimi kundër lirisë personale në një ndëshkim më tepër se një vit dhe sikur këtij ndëshkimi të mos i jetë 

shtuar ndalimi nga ofiqet publike; dhe kur dënohen me burgim të rëndë, ose me dënime të fajeve 

relative për fallsifikim, vjedhje; mashtrim, keqpërdorim besimi dhe atentate kundër zakoneve të mira. 

Në këto raste dhe Sinodhi detyrimisht vendos pushimin e tyre. 

c) Për arsye ekstraordinere, të shpjeguara drejt për drejt e me dekret mbretëror Kryepeshkopi, 

Peshkopët dhe Ikonomi i Madh Mitrofor, përveç rasteve të përmendura në paragrafin e sipërm, largohen 

me një herë nga detyra me dekret mbretëror. 

Në rast dekretim largimi prej detyre i Kryepeshkopit, ky zëvendësohet me një herë prej Peshkopit 

më të vjetër në dorëzim; në rast dekretim largimi të një Peshkopi, Kryepeshkopi emëron me një herë 

Zëvendësin e Përgjithshëm. 

Në rast pushimi të tillë brenda dyzet ditëve ipso fakto, mblidhet Sinodhi i cili bashkë me pushimin 

e të larguarit, vendos zgjedhjen e Peshkopit për përmbushjen e Dhioqezës vakante. 

Në rast pushimi të Kryepeshkopit, për çfarëdo arsye ky ka të drejtë të marrë nga një rrogë të 

përmuajshme prej pesëqind frangash ari.  

Gjithashtu në rast pushimi për çfarëdo arsye të Peshkopëve dhe të Ikonomit të Madh Mitrofor, këta 

marrin nga një rrogë të përmuajshme prej 300 fr.ari 

Art.22 Kryepeshkopi, Peshkopët dhe Ikonomi i Madh Mitrofor, për shkak sëmundjeje kronike ose 

pleqërie, të cilat nuk u përmetojnë të përmbushin detyrat e tyre Peshkopale, kanë të drejtë t’i paraqesin 

kanonikisht dhe me të shkruar dorëheqjen e tyre Sinodhit, i cili vendos. Po Sinodhi mundet edhe motu 

proprio të çfaqi mejtimin mbi sëmundjen ose pleqërinë e tyre pas një raporti prej pesë mjekësh të 

zgjedhur dy prej Sinodhit vetë, dy prej të sëmurit dhe një prej Drejtorisë së P.të Shëndetësisë. Në qoftë se 

Kryepeshkopi ose Peshkopët nuk japin dorëheqjen brenda dy javëve prej datës së komunikimit, Sinodhi 

me një herë emëron një ndihmës Peshkop, i cili merr përsipër administrimin e Peshkopatës. 

Kryepeshkopi dhe Peshkopët të deklaruar të pamundur mbajnë titullin e tyre dhe përmenden në Kishë e 

në ceremonitë e Shenjta prej ndihmësit Peshkop dhe prej gjithë Klerit, po nuk ushtrojnë asnjë veprim 

administrativ dhe nuk marrin asnjë pjesë aktive n’administrimin e Kishës. Në qoftë se Doktorët 

raportojnë pamundërinë e tyre, ata japin dorëheqjen duke marrë nga arka e përgjithshme e Kishës një 

shpërblim të përmuajshëm prej Kryepeshkopit gjashtëqind franga ari dhe për Peshkopët katërqind fr.ari. 

 

 

 

DETYRAT E PESHKOPËVE 

 

Art. 23. Kryepeshkopi dhe Peshkopët në Dhioqezat e tyre janë autoriteti Kishtar dhe ushtrojnë të 

gjitha detyrat që janë caktuar në kanonet e Shenjta, në rregulloret Kishtare dhe në këtë Statut. Ata janë në 

juridiksionin e Sinodhit dhe ekzekutojnë vendimet dhe urdhërat e tij, sipas dispozitave të këtij Statuti. 

Për çdo kundërvajtje ose pakujdesi në detyrat e tyre Kishtare jane përgjegjës përpara Sinodhit. Në 

gusht të çdo viti janë të detyruar të paraqesin një raport të veprimeve të tyre dhe të gjendjes së 

Peshkopatës. Ky raport këndohet përpara Sinodhit dhe mosparaqitja e tij konsiderohet si një shkelje 

detyre. 

Art. 24. Kryepeshkopi dhe Peshkopët në Dhioqezat e tyre, si në Qendër ashtu dhe në rrethet e saj, 

ushtrojnë të gjitha detyrat të imponuara prej kanoneve Kishtare; celebrojnë Misteret e Shenjta; 

predikojnë fjalën e Shenjtë; konsakrojnë Kishat e Shenjta; përkujdesen që të përmbushin të gjitha 

shërbesat fetare, sipas dispozitave tipike relative; përkujdesen për zbukurimin e hijshëm të Kishave si 

dhe të Ikonave të Shenjta, vendosja e të cilave kërkon autorizimin e tyre të mëparshëm; përkujdesen për 

enët e petkat e Shenjta dhe për çdo gjë tjetër që përdoret në Kishë. 
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Art. 25. Kryepeshkopi dhe Peshkopët detyrohen të shëtisin një herë në vit nëpër Dhioqezat e tyre 

për përmbushjen e detyrave Peshkopale.  

Art. 26. Asnjë Peshkop nuk mund të largohet prej Dhioqezës së vet pa marrë leje nga Kryetari i 

Sinodhit dhe gjithashtu nuk mund të qëndrojë në Peshkopatën e një peshkopi. 

Art. 27. Kryepeshkopi dhe Peshkopët emërojnë Zëvendësit e Tyre në konformitet me Artikullin 

gjashtëmbëdhjetë (16) të këtij Statuti. 

Art. 28. Ikonomi i Madh Mitrofor është i detyruar të kryejë çdo mision që i ngarkohet prej Sinodhit 

dhe merr pjesë në të me të gjitha të drejtat e çdo anëtari. 

Në rast që mbetet vakant vendi i Ikonomit të Madh Mitrofor, nuk zëvendësohet me tjetër person 

dhe ky ofiq suprimohet. 

 

KAPTINA IV 

MASA DISIPLINORE 

 

Ari. 29. Kryepeshkopi dhe Peshkopët, për gabime të lehta Kishtare të Klerikëve dhe të Murgjve që 

ndodhen në juridiksionin e tyre, pasi të dëgjohet më parë i akuzuari, kanë të drejtë të ndëshkojnë në 

mënyrë të prerë dhe pa tjetër formalitet procedure: 

a) me qortim; 

b) me pezullim (argji) nga çdo shërbim fetar gjer më pesëmbëdhjetë ditë. 

Për këto ndëshkime Peshkopi mban një procesverbal, i cili ruhet në arkivat e Peshkopatës. 

Art. 30. Në qendrën e çdo Peshkopate ekziston një Këshillë Kishtare disiplinore, e cila gjykon 

fillimisht për faje fetare Klerikët dhe Murgjit që ndodhen në juridiksionin e saj ose qëndrojnë n'atë 

Peshkopatë. Kjo Këshillë Kishtare përbëhet prej Peshkopit vetë si kryetar dhe prej katër Priftërinjve si 

anëtarë. Këta emërohen dhe pushohen prej Peshkopit dhe emërimi ose pushimi i tyre i njoftohet 

Sinodhit. 

Kryepeshkopi dhe Peshkopët mund të formojnë Këshillën Kishtare disiplinore edhe jashtë 

Qendrës. Vendimet merren me shumicë votash. Kur Kryepeshkopi dhe Peshkopët ndodhen të penguar, 

vendin e tyre e zënë zëvendësit Klerikë. Kjo Këshillë përbëhet kurdoherë prej pesë anëtarësh dhe 

plotësohet në mungesë me ndonjë prej tyre. 

Art. 31. Këshilla Kishtare ka të drejtë të japë këto ndëshkime: 

a) Qortim 

b) Pezullim (argji) nga çdo shërbesë fetare jo më tepër se një vit; 

c) Prerje rroge të shoqëruar me ose pa pezullim gjer në një vit. 

Ndëshkimet me qortim dhe me pezullim (argji) gjer më 40 ditë janë të prera; të tjerat janë të 

apelueshme nga ana e t'akuzuarit përpara Këshillës disiplinore të përhershme në qendrën e Kishës. 

Në qoftë se një klerik akuzohet për një faj të rëndë që provokon skandal, Kryepeshkopi ose 

Peshkopi mund ta ndalojë këtë menjëherë nga Shërbesa fetare po jo më tepër se dy muaj. 

Kryepeshkopi zgjidhet prej Sinodhit për gjithë jetën e tij. Në rast që Kryepeshkopi i zgjedhur prej 

Sinodhit nuk pëlqehet prej Mbretit, Sinodhi detyrohet të zgjedhë një tjetër, të cilin ia paraqit Mbretit për 

pëlqim dhe dekretim. Të gjithë këto veprime për zgjedhje, propozim dhe refuzim mbahen sekrete. 

Gjithë në këtë mënyrë zgjidhen dhe Peshkopët e tjerë.  

 

KAPTINA V 

 

KËSHILLA DISIPLINORE E PËRHERSHME 

 

Art. 32. Në qendrën e Kishës krijohet një Këshillë Disiplinore e përhershme që përbëhet prej 

Kryepeshkopit si Kryetar dhe prej katër anëtarëve, Peshkopë ose Klerikë graduatë, të zgjedhur prej 

Sinodhit. Ky i zgjedh katër anëtarë suplementar për të zëvendësuar anëtarët në rast mungese. 

Kur Sinodhi ndodhet i hapur, detyrën e kësaj Këshille e përmbush ai vetë. 
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Të gjitha vendimet e Këshillës Disiplinore të përhershme merren me shumicë votash. 

Art. 33. Këshilla Disiplinore e përhershme gjykon: 

a) Apelisht dhe definitivisht vendimet e apelueshme të këshillave disiplinore të Peshkopatave; 

b) Fillimisht fajet e rënda të cilat, pas vendimit të Këshillës Disiplinore Peshkopale, sjellin dënime 

më të mëdha se ato të shënuara në artikullin 30, si dhe fillimisht çgradimin definitiv (katheresin). 

Vendimet e dhëna fillimisht prej Këshillës Disiplinore të përhershme apelohen përpara Sinodhit. 

Arit 34. Apeli i vendimeve të dhëna prej Këshillës Disiplinore të peshkopatave dhe të Këshillës 

Disiplinore të përhershme bëhet brenda 30 ditëve prej datës në të cilën i komunikohet të dënuarit 

vendimi. Ky komunikim do t'i bëhet të interesuarit brenda 15 ditëve prej datës së vendimit. 

Kërkesa e apelit i dorëzohet Kryetarit të Këshillës që dha vendimin, i cili brenda 15 ditëve e dërgon 

në Këshillën Disiplinore të përhershme. 

Art. 35. Sinodhi gjykon a) Apelisht dhe definitivisht të gjitha vendimet e dhëna Këshillës 

Disiplinore të përhershme; b) Peshkopët dhe Ikonomin e Madh Mitrofor për faje të lehta. Vendimet e 

dhëna prej Këshillave Disiplinore me pezullim zbatohen menjëherë. 

Art. 36. Kryepeshkopi për faje të lehta dhe të rënda Kishtare gjykohet përpara Këshillës së formuar 

sipas artikullit 21 a. 

Art.37. Të gjitha vendimet që sjellin pushimin e Kryepeshkopit, të Peshkopëve dhe të Ikonomit të 

Madh Mitrofor i paraqiten Mbretit për dekretim. 

Art. 38. Ekzekutimi i dënimit për çgradim (katheresis) i klerikëve bëhet sipas kanonevet Kishtare 

dhe i dënuari me çgradim detyrohet të nxjerrë petkat fetare dhe shenjat e tjera të ofiqit, për ndryshe 

dënohet në bazë të artikullit 214 të Kodit Penal. 

 

KAPTINA VI 

ORGANIZIMI I ADMINISTRIMIT TE PASURISË 

 

Art. 39. Kishat, Manastiret dhe pasuritë e tyre të tundshme dhe të patundshme si dhe ato të 

Komunitetit Orthodhoks janë të siguruara në konformitet me ligjet e Shtetit, 

Art. 40. Burime financiare të Kishës janë: 

a) Të ardhurat e Kishave dhe të Manastireve si dhe të pasurive të Komunitetit Orthodhoks; 

b) Subvencioni i dhënë prej shtetit për ndihmën e kishës; 

c) Pagesa fakultative si dhe çdofarë dhurate ose ndihme e dhënë prej shqiptarëve. 

Art. 41. Kryepeshkopi dhe Peshkopët e çdo Dhioqeze kanë të drejtë të mbledhin ndihmat 

fakultative të zakonshme për dobinë e kishës ose personale të tyre nga çdo familje Orthodokse, siç do të 

caktohet në rregullore. 

Art. 42. Asnjë pasuri e patundshme kishtare ose manastiriale si edhe e Komunitetit Orthodhoks 

nuk mund të tjetërsohet pa vendimin e Këshillës Mikst, për ndryshe tjetërsimi është i pavlefshëm. 

Mënyra e administrimit dhe e çfrytëzimit të pasurive të tundshme dhe të patundshme si edhe 

mënyra e shitjes së pasurive të tundshme të Kishave, Manastireve dhe komuniteteve Orthodhokse 

caktohet në Rregulloren e përgjithshme t'administrimit. 

Art. 43. Autoritetet e Kishës Autoqefale detyrohen t'i paraqesin kur të kërkohen, inspektorit të 

Ministrisë së Drejtësisë të gjitha llogaritë e t'ardhurave e të të prishurave. Në rast që konstatohet se është 

bërë abuzim, kundërvepronjësit dërgohen në gjyq prej Ministrisë së Drejtësisë dhe dënohen sipas 

dispozitave të Kodit Penal. 

 

 

KAPTINA VII 

KËSHILLA MIKST 

 

Art. 44. Për administrimin dhe kontrollimin e pasurive të Kishave, të Manastireve, të komuniteteve 

Orthodhokse të çdo lloji dhurate dhe ndihme si dhe të subvencionit të shtetit krijohet në Qendrën e 
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Kishës një këshillë me emrin "Këshilla Mikst” e përbërë prej të gjithë anëtarëve të Sinodhit dhe prej katër 

Laikësh, një për çdo Dhioqezë, nën kryesinë e Kryepeshkopit. 

Të zgjedhurit e Laikëve në fjalë dhe kompetenca si dhe të drejtat e tyre do të caktohen në 

Rregulloren e administrimit të Kishës Orthodhokse Autoqefale. 

Për këtë herë katër anëtarët laikë zgjidhen prej kongresit. 

Rregullorja e administrimit të përgjithshëm do të elaborohet prej Këshillës Mikst së cilës do t'i 

shtohen edhe katër anëtarë laikë një prej çdo Dhioqeze të zgjedhur po prej këtij kongresi. Në Rregulloren 

do të caktohen rrogat, shpërblimet e Kryepeshkopit, Peshkopëve, Ikonomit të Madh Mitrofor, si dhe të 

nëpunësve të tjerë klerikë dhe laikë; do të formulohet mënyra e zgjedhjeve të Pleqësive Kishtare 

(Dhimogjerondive) dhe të kujdestarëve të Kishave e të Manastireve. 

Kjo Rregullore elaborohet prej Këshillit Mikst, të formuar, si më sipër, brenda gjashtë muajve pas 

datës së dekretimit të këtij Statuti. 

Art. 45. Këshilla Mikst harton për çdo vit buxhetin preventiv të përgjithshëm të Kishës, një kopje e 

të cilit i paraqitet Ministrisë së Drejtësisë për veprimet e parapara në pozitat e Rregullores së  

përgjithshme t'administrimit. 

Art. 46. Pasuritë e tundshme dhe të patundshme që u janë lënë komuniteteve Orthodhokse, 

Kishave ose Manastireve me qëllim mirëbërës të caktuar, ndodhen nën kontrollimin e Kishës e cila 

përkujdeset për të kryerit e qëllimit dhe ekzekutimin e dëshirës së dhuronjësit. 

Art. 47. Pranë Kryekishës krijohet Arka e përgjithshme në të cilën hyjnë të gjitha të ardhurat e 

Kishës sipas artikullit 40 dhe prej kësaj bëhen pagesat sipas Rregullores së administrimit. 

Art. 48. Çdo zëvendës lokal bashkë me Pleqsinë Kishtare harton Buxhetin preventiv të përvitshëm 

për të gjitha të ardhurat dhe të prishurat e juridiksionit të tij për pasuritë e komuniteteve Orthodhokse 

dhe për pasuritë dhe të ardhurat e Kishavet. Ky buxhet i dërgohet Peshkopatës kompetente gjer më një 

gusht. Peshkopata, pasi të mbledhë buxhetet e të gjithë Dhioqezës së saj, vërejtjet e duhura ia dërgon 

Qendrës brenda 30 ditëve. 

Art. 49. Për çdo Manastir hartohet një buxhet i veçantë, i cili me një gusht i paraqitet Peshkopatës 

dhe kjo ia dërgon Qendrës me vërejtjet e duhura dhe bashkë me buxhetet e tjera për aprovim. 

Art. 50. Viti financiar i Kishës fillon më një janar dhe buxheti preventiv i dërgohet çdo Peshkopate 

përpara kësaj date. 

Buxheti konsumativ hartohet brenda muajit mars për të ardhurat dhe të prishurat e vitit të shkuar. 

Ky buxhet, bashkë me tepricën e të ardhuravet, i dërgohet çdo Peshkopate brenda muajit mars. Teprica e 

t'ardhurave të Manastireve i dërgohet Qendrës në çdo 6 muaj. 

Art. 51. Në qendrën e Kishës ndodhet një Këshillë ekonomike e përhershme që përbëhet prej 

Kryepeshkopit dhe katër laikëve. Këta të fundit zgjidhen prej Këshillës Mikst dhe detyrat e tyre 

caktohen në Rregullore. 

Art. 52. Në Arkën e Përgjithshme të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë nuk mund të 

mbahen më tepër se katër mijë fr. ari, teprica depozitohet në një nga Bankat Shqiptare n'emrin e saj dhe 

tërhiqet sipas dispozitave të Rregullores s'administrimit. 

Art. 53. Rregullorja e Administrimit të përgjithshëm për të hyrë në fuqi, duhet të aprovohet nga 

Ministria e Drejtësisë. 

 

KAPTINAVIII 

 

 

Art. 54. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë detyrohet në çdo meshë të bëjë lutje për 

Mbretin, për gjithë Kombin Shqiptar dhe për ushtrinë. 

Art. 55. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë n'asnjë mënyrë nuk mund të pranojë, në çdo 

emër qoftë, dhurata nga një fuqi e huaj dhe veprimi i kundërt shkakton zbatimin e dispozitave të ligjës 

mbi fajet politike. 
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Art. 56. Sinodhi do të veprojë për përmirësimin që kërkojnë konditat shoqërore të sotme mbi sa u 

përket zakoneve fetare. 

Art. 57. Asnjë klerik nuk mund të funksionojë fenë orthodhokse në Shqipëri pa qenë i emëruar dhe 

i lidhur me Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. 

Art. 58. Të gjithë ata Klerikë për të cilët flet artikulli 16 dhe që ndodhen në shërbim të Kishës 

Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, të cilët nuk kanë konditat e lypura prej atij artikulli, që ditën e 

aprovimit të këtij Statuti janë të pushuar nga funksioni Fetar klerikal. 

Art. 59. Asnjë laik ose Murg nuk mund të dorëzohet Prift ose Dhjak pa patur pëlqimin e Sinodhit 

dhe pa pasur diplomën e Seminarit Orthodoks. 

Art. 60. Të gjitha marrëdhëniet që do të ketë Kisha Autoqefale e Shqipërisë me Qeverinë 

Mbretërore do të bëhen me anën e Ministrisë së Drejtësisë. 

Art. 61. Çdo Peshkopatë ka vulën e saj në të cilën do të jetë shkruar: Peshkopata e (Emri i 

Dhioqezës). 

 

DISPOZITAT E FUNDIT 

Art. 62. Në rast herezie të një pjese ose të gjithë popullsisë Orthodhokse të një krahine, Kishat, 

Manastiret dhe pasuritë e tyre i mbeten Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. 

Art. 63. Në asnjë mënyrë nuk mund të ndryshohen, të modifikohen ose të abrogohen artikujt 1,2, e 

3. 

Art. 64. Mund të ndryshohen me vendim të Këshillës Mikst bashkë me Këshillën e përhershme 

artikujt: 10; 14 a, b; 25; 40; 48: 49; 52 e 60. 

Dispozitat e tjera të këtij Statuti mund të ndryshohen me vendim të një kongresi tjetër. Ky statut i 

paraqitet Qeverisë për të marrë formën ligjore. 

 

 

 

 

 

ÇFARË PARASHIKONTE RREGULLORJA E KOASH-IT 

 

 

Imzot Visarioni hapur dhe me shumë çiltëri ftoi për diskutimin e Rregullores Administrative të 

Kishës të gjithë njerëzit dashamirës e të interesuar. Mbledhjet e hapura dëshmuan për një transparencë 

shembullore në shqyrtimin e çështjeve të Rregullores dhe grupi që punoi mundi të vjelë mendimin më 

racional për mbarëvajtjen e veprimtarisë kishtare. Kjo transparencë shembullore është mbështetur dhe 

realizuar sipas traditës së kuvendeve popullore shqiptare, ku kanë të drejtë të barabartë te gjithë të 

shprehin mendimin dhe qëndrimin e tyre dhe fuqia e argumentit është përcaktuese në marrjen e një 

vendimi dhe jo sasia e pjesëmarrësve që votojnë formalisht për të. 

Ky dokument themelor u projektua me mençuri nga Imzot Visarion Xhuvani dhe me shumë kujdes 

u hartua nga bashkëpunëtorët e tij. Rregullorja administrative përcaktoi qartë të drejtat dhe detyrat e çdo 

forumi drejtues të Kishës. Ajo është ndërtuar në mënyrë hierarkike. Forumet japin llogari njëri pas tjetrit 

deri te forumi me i lartë. Është përcaktuar qartë dhe në mënyrë demokratike zgjedhja e anëtarëve 

drejtues. Të gjitha forumet drejtohen nga besimtarë të zgjedhur lirisht, por që plotësojnë kushtet e 

rregullores. Ato kanë afat kohor vetëm dy ose tre vjet dhe mund të zgjidhen vetëm deri në dy mandate. 

Rregullorja ka përcaktuar hierarkinë drejtuese dhe detyrat: 

- Organi më i lartë është Këshilli Mikst, i cili administron të gjitha pasuritë kishtare, mblidhet një 

herë në vit dhe kryesohet nga Kryeepiskopi. Vendimet ai i merr me shumicë votash. Këshilli Mikst 

përbëhet nga klerikë dhe laikë dhe ka afat kohor dy ose tre vjeçar. Ai cakton administratorët e 

manastireve të cilët quhen igumenë. 
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-Këshilli igumenal përbëhet nga igumeni dhe nga 4 laikë e mblidhet një herë në muaj dhe kujdeset 

për mbarëvajtjen, rregullin dhe pasuritë e manastirit. 

-Pleqësitë kishtare (dhimogjeronditë) zgjidhen në mënyrë indirekte një anëtar për 250 besimtarë. 

Ato kanë për detyrë të emërojnë kujdestarin (epitropin), të zgjedhin priftërinjtë dhe dhjakët, të 

administrojnë pasuritë e kishës. Kujdestarët kanë për detyrë që të kujdesen për mbarëvajtjen e kishës, 

për buxhetin dhe të ardhurat. 

-Organika administrative e Kishës fillon me anëtarët e Sinodit, përcakton pagat e tyre dhe 

honorarët e Këshillit Mikst, të organeve të tjera drejtuese që punojnë në administratë, në kisha dhe në 

manastire. 

Rregullorja ka përcaktuar dhe kuotat (taksat) që paguan çdo ortodoks i martuar sipas të ardhurave 

të tyre. 

 

RREGULLORJA E ADMINISTRIMIT TË PËRGJITHSHËM TË KISHËS 

 

Organizimi i brendshëm i Kishës dhe administrimi i pasurive të manastireve, të kishave dhe të 

komuniteteve fetare, si dhe të çdo lloj dhurate ose ndihme të bëhen sipas dispozitave të kësaj 

Rregulloreje. 

 

KAPTINA I 

KËSHILLI MIKST 

Art. 1-Autoriteti m'i lartë për administrimin dhe kontrollimin e pasurive është Këshilli Mikst, i cili 

e ushtron kompetencën e tij me anën e Këshillit Ekonomik të Përhershëm, sipas detyrave dhe të drejtave 

që i caktohen në këtë Rregullore. 

Art. 2.-Këshilli Mikst formohet sipas dispozitave relative të Statutit. 

Anëtarët laikë zgjidhen në këtë mënyrë: 

Peshkopi i çdo Dioqeze një muaj më parë se të mbarojë periudha e anëtarëve të Këshillit Mikst, 

provokon, me anë deklarate, kandidaturën e çdo besniku që ka cilesitë e kërkuara prej artikullit 3 për 

anëtar të Këshillit Mikst. Kandidaturat pranohen brenda 15 ditëve prej datës së deklaratës. 

Peshkopi emrat e kandidatëve ua komunikon të gjitha pleqësive kishtare të Dioqezës së tij me anën 

e zëvendësve lokalë. 

Pleqësitë kishtare, me vendim të tyre, zgjedhin një prej kandidatëve të paraqitur. 

Vendimi i dërgohet Qendrës së Peshkopatës me anë të zëvendësve.  

Pleqësia Kishtare e Qendrës së Peshkopatës (Dhimogjerondia) deklaron për anëtar të Këshillit 

Mikst kandidatin që ka fituar shumicën e votave. Në rast njësie votash, Pleqësia Kishtare e Qendrës heq 

shortin midis atyreve që kanë vota të njëshme. 

Çdo anëtar zgjidhet për dy vjet dhe mund të rizgjidhet për periudhën e dytë po jo dhe për të tretën. 

Art. 3. - Anëtarët laikë duhet të kenë mbaruar një shkollë të mesme të plotë dhe të kenë të gjitha 

cilësitë që kërkohen për nëpunësit e Shtetit. 

Art.4.-Kompetenca e Këshillit Mikst është: 

a) të caktojë mënyrën e përgjithshme për administrimin e pasurive të Kishave, të Manastireve, të 

komuniteteve Orthodhokse, të çdo lloj dhurate dhe ndihme si dhe të subvencionit të Shtetit; 

b) të kontrollojë të gjitha veprimet e Këshillit Ekonomik të Përhershëm; 

c) të vendosë mbi tjetërsimin e pasurive; 

ç) të hartojë buxhetin preventiv të përgjithshëm të Kishës, një kopje e të cilit i paraqitet Ministrisë 

së Drejtësisë në konformitet me dispozitat e ligjës së administrimit të pasurive të komuniteteve për 

aprovim. 

 

MBLEDHJET E KËSHILLIT MIKST 
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Art. 5.-Këshilli Mikst detyrohet të mblidhet një herë në vit në kohën kur ndodhet i mbledhur 

Sinodhi, sipas thirrjes së Kryetarit. 

Kryepeshkopi, në rast pune të jashtëzakonshme, që i përket kompetencës së Këshillit Mikst, e 

mbledh këtë pasi të marrë pëlqimin e shumicës së anëtarëve. 

Art. 6.- Mbledhjet e Këshillit Mikst kryesohen prej Kryepeshikopit. 

Këshilli Mikst ka kuorum kur ndodhen tre laikë dhe tre klerikë midis të cilëve pëmblidhet dhe 

Kryetari. 

Vendimet merren me shumicë votash. Në rast njësie, paravlen ana e Kryetarit. 

 

 

KAPTINA II 

KËSHILLI EKONOMIK I PËRHERSHËM 

 

Art. 7.-Këshilli Ekonomiik i Përhershëm formohet sipas artikullit 51 të Statutit dhe anëtarët e tij 

zgjidhen për tre vjet. 

Pas mbarimit të këtij afati, anëtarët laikë mund të zgjidhen pasi të kalojë një periudhë tre vjetësh 

prej ditës së mbarimit të afatit të tyre. 

Anëtarët laikë duhet të kenë të gjitha cilësitë që kërkohen për nëpunësit e Shtetit. 

Art. 8 - Këshilli Ekonomik i Përhershëm emëron administratorët e Manastireve të cilët janë klerikë 

dhe mbajnë titullin Igumen. Kryetari dekreton emërimin e tyre, duke pasur vetëm arsye shpirtërore. 

Igumeni merr rrogën që caktohet në buxhet. 

 

KAPTINA III 

KËSHILLI IGUMENAL 

 

Art. 9. -Këshilli Igumenal përbëhet prej Igumenit dhe dy laikëve, një prej qytetit dhe një prej fshatit 

më t'afërm të manastirit. 

Anëtarët laikë të këtij këshilli zgjidhen si pason: 

Peshkopi paraqet gjashtë kandidatë, tre prej fshatit në të cilin ndodhet Manastiri dhe tre prej qytetit 

më t'afërm, Qendër Peshkopate ose Qendër zëvendësie. Kandidatët e fshatrave i paraqiten pleqësisë së 

fshatrave përkatëse të cilat prej të treve zgjedhin dy; kandidatët e qyteteve i paraqiten pleqësive kishtare 

të qytetit përkatës dhe ajo prej të treve zgjedh dy. Të katër kandidatët të zgjedhur në këtë mënyrë i 

paraqiten Këshilliit Ekonomik të Përhershëm, i cili prej tyre zgjedh dy, një prej qytetit dhe një prej 

fshatit. 

Art. 10. - Kompetenca e Këshillit Igumenal është: 

a) të kqyrë mbarëvajtjen dhe rregullin e Manastirit, të administrojë pasuritë e tij, sipas urdhërave 

hierarkike; 

 b) të vërë në ankand çdo shfrytëzim pasurie të tundshme dhe të patundshme; 

c) të shesë në ankand, sipas ligjeve të ankandeve, produktet dhe frytet e përmotshme. Në rast 

nevoje, Këshilli Igumenal mban të drejtën të bëjë shitje pa ankand të produkteve dhe të fryteve të 

përmotshme një herë në çdo 2 muaj dhe vetëm kur shuma nuk kapërcen të 150 (njëqind epesëdhjetë) fr. 

ari. 

ç) të mbledhë të ardhurat, arkëtar i të cilëve do të jetë anëtari laik prej qytetit. Ky paguan me 

urdhër-pagese të nënshkruar prej Igumenit, në bazë të vendimit të Këshillit Igumenal, i cili e ka për 

kompetencë të caktojë shumën e përmuajshme për nevojat e ditës. 

d) të mbajë libra kontabiliteti të rregullshme për të cilat ka një ndihmës llogaritar me shpërblim të 

caktuar në buxhetin e Manastirit; 

dh) të vendosë mbi nevojën e tjetërsimit të pasurive të patundshme, i cili përmbarohet pasi 

vendimi të aprovohet prej Këshillit Mikst. 
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Këshilli Igumenal dorëzon në çdo gjashtë muaj t'ardhurat në Arkën e Përgjithshme dhe gjithashtu 

paraqet një raport relativ. 

Art. 11 - Në fund të çdo adjudikate Këshilli kompetent, me anën e Kryetarit të tij, duhet të lidhë 

kontratë me sipërmarrësin dhe ta vërtetojë në noteri. Shpenzimet përkatëse rëndojnë mbi sipërmarrësin 

me gjithë taksat shtetërore dhe komunale të lypura prej ligjeve. 

 

 

MBLEDHJET E KËSHILLIT IGUMENAL 

Art. 12. - Këshilli Igumenal mblidhet një herë në muaj rregullisht dhe, në rast nevoje, dy herë. 

Art 13. - Peshkopi ruan mbi Igumenin të gjitha të drejtat kanonike për disiplinën kishtare si dhe për 

lejimin ose pushimin e meshimit për arësye kanonike dhe të justifikuara. 

 

KAPTINA IV 

PLEQËSITË KISHTARE 

 

Art. 14. - Pleqësitë kishtare (Dhimogjeronditë) të qytetit përbëhen prej gjashtë vetash dhe zgjidhen 

për dy vjet. 

Zgjedhja e këtyre Pleqësive bëhet në mënyrën indirekte si pason: 

Prej 1 gjer më 1000 frymë zgjidhen katër për çdo 250 frymë; 

Prej 1001 gjer më 2000 frymë zgjidhen tre për çdo 250 frymë; 

Prej 2001 gjer më 3000 frymë zgjidhen dy për çdo 250 frymë; 

Prej 3001 e lart zgjidhet një për çdo 250 frymë; 

Art. 15. - Zgjedhësit e parë që të mundin të votojnë duhet të kenë të gjitha ato cilësi që kanë 

zgjedhësit e parë në zgjedhjen parlamentare dhe të jenë në rregull me pagesat fakultative dhe llogaritë 

kishtare 

Art 16. - Zgjedhësit e dytë duhet të dinë të shkruajnë dhe të këndojnë gjuhën shqipe dhe të jenë 25 

vjeç e lart. 

Art. 17 - Pleqtë (dhimogjerondët) duhet të dinë të shkruajnë dhe të këndojnë gjuhën shqipe dhe të 

jenë 30 vjeç e lart. 

Art. 18. - Pleqësitë Kishtare të katundevet përbëhen prej priftit të fshatit dhe dy laikësh. Këta të 

fundit zgjidhen prej popullit të katundit për dy vjet dhe zgjedhjet e tyre konfirmohen prej Peshkopit. 

Mbledhjet e Pleqësive Kishtare të fshatrave mbahen nën kryesinë e priftit. 

Kompetenca e tyre është si ajo e Pleqësive të qyteteve. 

Pleqësitë kishtare të katundeve zgjedhin dy kandidatë për kujdestar. Këta i paraqiten Peshkopit, i 

cili emëron një prej tyre. 

Art. 19. - Administrimi i pasurive të kishave dhe të komuniteteve fetare bëhet prej Peshkopit ose 

Zëvendësit të tij së bashku me Këshillat Kishtarë të qytetevet ose të katundeve. 

Art. 20. - Kompetenca e Pleqësive Kishtare është: 

a) të emërojë kujdestarët (epitropët e Kishave); 

b) të zgjedhë priftërinjtë dhe dhjakët duke votuar për këtë punë dhe kujdestarët e Kishës përkatëse 

në të cilën emërohen prifti ose dhjaku; 

c) të kqyrë mbarëvajtjen dhe rregullin e Kishës, të administrojë pasuritë e saj sipas urdhërit 

hierarkik dhe të veprojë sipas artikullit 10 të kësaj Rregulloreje. 

Në emërimin e priftërinjve dhe të dhjakëve, Peshkopi mban veton për arësye shpirtërore, të cilat 

nuk detyrohet t'ia bëjë të njohur asnjeriu dhe në asnjë mënyrë. 

ç) të hartojë buxhetin preventiv të çdo viti dhe t'ia dërgojë Peshkopatës sipas artikullit 48 të 

Statutit. 

Art. 21- Në rast neglizhence të rëndë ose mosmarrëveshjeje të Pleqësive, dërgohet si inspektor një 

prej Qendrës mbi raportin e të cilit Këshilli Ekonomik i Përhershëm vendos duke pasur të drejtë të 

shpërndajë Pleqësinë e vjetër dhe të zgjedhë një të re. 
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Kujdestarët e Qendrave të Peshkopatës pushohen për neglizhencë të rëndë prej Pleqësisë Kishtare 

dhe ata jashtë Qendrës prej Peshkopit, pas propozimit të Këshillave Kishtare lokale. 

Art. 22. - Pleqësitë Kishtare si dhe ato Igumenale veprojnë sipas buxhetit të përgjithshëm 

t'aprovuar prej Këshillit Mikst. 

Art. 23. - Peshkopi ruan veton për psaltët dhe kishtarët. 

 

KAPTINA V 

KUJDESTARËT 

 

Art. 24. - Kujdestarët e Kishave të qyteteve dhe të katundeve emërohen prej Pleqësive Kishtare 

relative, dekretohen prej Peshkopit kompetent dhe janë dy për secilën kishë. Në kishat që kanë popullsi 

të madhe emërohen dhe dy ndihmës kujdestarë. Koha e vazhdimit të tyre është dy vjet dhe shërbejnë 

darovisht. 

Art. 25. - Të drejtat e kujdestarëve janë: 

a) të marrin pjesë në Këshillin e Pleqësive Kishtare për zgjedhjen e priftërinjve dhe të dhjakëve; 

b) të emërojë dhe të pushojë, së bashku me Pleqësitë Kishtare, psaltët dhe kishtarët; 

Vendimet dekretohen prej Peshkopit kompetent. Organizimi i Koreve mbetet në kompetencën e 

Peshkopëve, 

c) të kujdesen për mirëmbajtjen e Kishës, të shpenzojnë sipas buxhetit të caktuar dhe të kujdesen 

për shtimin e t'ardhurave; 

ç) t'inkasojë t'ardhurat dhe çdo katër muaj të paraqesë një raport për gjendjen e Kishës dhe të 

personelit të saj. 

Kujdestarët e kishave të katundeve si dhe arkëtarët e Këshillës së kujdestarëve të qyteteve janë të 

detyruar t'i dorëzojnë të hollat në çdo tre muaj Arkëtarit të Pleqësisë Kishtare të vendit. 

Arkëtarët e Pleqësisë Kishtare tepricat e të gjitha të ardhurave ia dërgojnë Arkëtarit të Qendrës së 

Peshkopatës në fund të çdo viti. 

Në rast që teprica kalon 2000 (dy mijë) fr. ari, këto depozitohen në një nga Bankat shqiptare më të 

afërme. 

Regjistrat do të bëhen prej Qendrës në formë të njëshme, do të shpërndahen ndër Dioqeza dhe do 

të vërtetohen prej Peshkopit. 

Art. 26. - Çdo Pleqësi Kishtare emëron prej gjirit të saj arkëtarin. Kur kujdestarët janë më tepër se 

një, Peshkopi emëron arkëtar njërin prej tyre; në rast se është i vetëm, ky ipso facto mbetet arkëtar. 

Arkëtari i Këshillit të kujdestarëve do t'i dorëzojë tepricat e kishës, sipas buxhetit, në Arkën e 

Pleqësisë kishtare lokale. Kjo ia dorëzon Arkës së Qendrës së Dioqezës, e cila ia dorëzon Arkës së 

Përgjithshme. Peshkopët tepricat i dorëzojnë një herë në vit në Qendër. 

Art. 27.-Kujdestarët detyrohen të regjistrojnë të gjitha të ardhurat hollësisht në libra zyrtare të 

dërguara posaçërisht prej Kryesisë. 

Art. 28. – Priftërinjtë mund të transferohen për arësye të jashtëzakonshme prej Peshkopit të 

Dioqezës dhe me pëlqim të Kryepeshkopit. 

 

KAPTINA VII 

ANËTARËT E SINODHIT 

 

Art.29. - Mitropoliti i Qendrës dhe Kryepeshkopi merr një rrogë të përmuajshme prej 800 (tetëqind) 

fr, ari dhe një shpërblim përfaqësimi prej 300 (treqind) fr. ari në muaj. 

Peshkopët kanë nga një rrogë të përmuajshme prej 600 (gjashtëqind) fr. ari. 

Ikonomi i Madh Mitrofor ka një rrogë të përmuajshme prej 400 (katërqind)fr. ari dhe 100 (njëqind) 

franga ari si shpërblim i anëtarit të Sinodhit të Shenjtë. 

Peshkopët titullarë (pa Dioqezë) kanë një rrogë prej 400 (katërqind) fr. ari në muaj. 
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Në rast se një Peshkop mban zëvendësinë e një Peshkopate tjetër, merr dhe gjysmën e rrogës së 

Peshkopit që zëvendëson. 

 

PERSONELI 

Art. 30. – Sekretari i Përgjithshëm ka rrogë të përmuajshme fr. ari, 300 (treqind) në muaj. 

Llogaritari i Përgjithishëm ka rrogë të përmuajshme 250 (dyqind e pesëdhjetë) fr.ari. 

Sekretari 160 (njëqind e gjashtëdhjetë); 

Kopisti 150 (njëqid e pesëdhjetë); 

Dhjaku ose nën Dhjaku i kryesisë 120 (njëqind e njëzet); 

Dy shërbëtorët nga 100 për çdo njeri; 

Predikonjësi i Përgjithshëm 300 (treqind). 

 

 

 

 

Ky dokument themelor u projektua me mençuri nga Imzot Visarion Xhuvani dhe me shumë kujdes u hartua 

nga bashkëpunëtorët e tij. Rregullorja administrative përcaktoi qartë të drejtat dhe detyrat e çdo forumi drejtues të 

Kishës. Ajo është ndërtuar në mënyrë hierarkike. Forumet japin llogari njëri pas tjetrit deri te forumi më i lartë. 

Është përcaktuar qartë dhe në mënyrë demokratike zgjedhja e anëtarëve drejtues. Të gjitha forumet drejtohen nga 

besimtarë të zgjedhur lirisht, por që plotësojnë kushtet e rregullores. Ato kanë afat kohor vetëm dy ose tre vjet dhe 

mund të zgjidhen vetëm deri në dy mandate. 

 

 

 

PERSONELI I KËSHILLIT MIKST 

Art. 31. - Pcr mbledhjet e rregullshme të Këshillit Mikst çdo anëtar laik për shpërblim dhe 

shpenzimet e udhëtimit merr 400 (katërqind) fr.ari. 

Për mbledhjet e jashtëzakonshme çdo anëtar laik merr shpenzimet e udhëtimit dhe 20 (njezet.) 

fr.ari në ditë. 

 

ANËTARËT E KËSHILLIT 

EKONOMIK TË PËRHERSHËM 

 

Art.32.- Çdo anëtar i Këshillit Ekonomik të Përhershëm merr 10 (dhjetë) fr. ari për çdo mbledhje. 

 

PERSONELI I PESHKOPATAVE 

Art. 33. - Sekretari i Peshkopatave merr një rrogë të përmuajshme prej 200 (dyqind) fr. ari; 

Dhjaku ose nëndhjaku i çdo Peshkopate 100 (njëqind); 

Shërbëtorët 80 (tetëdhjetë). 

Zëvendësit lokalë Klerikë marrin nga 30 (tridhjetë) fr. ari. 

Për subvencionin e priftërinjvet vihet në dispozitë një shumë prej 30.000 (tridhjetmijë) fr. ari. 

Për përmbushjet e Seminarit lihet në dispozitë 40.000 (dyzetmijë.) fr. ari. 

Art. 34. -Këshilli Mikst në hartimin e buxhetit është i detyruar të caktojë shumën e të hollave të 

duhura për të dërguar dhe për të përmbajtur në një nga fakultetet theologjike dy gjer më katër studentë. 

Për botimin e revistës lihen në dispozitë 600 (gjashtëqind) fr. ari. 

 

CILËSITË E PERSONELIT 
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Art. 35 - Predikonjësi i Përgjithshëm dhe Instruktori duhet të jetë i diplomuar prej një fakulteti 

theollogjie dhe, në rast nevoje, këtë vend mund ta zërë dhe një nga graduatët klerikë të provuar në 

zotësi. 

Art. 36 - Sekretari i Përgjithshëm duhet të ketë mbaruar një shkollë të mesme dhe duhet të dijë një 

gjuhë të huaj të Oksidentit. 

Llogaritari i Përgjithshëm duhet të ketë mbaruar një shkollë tregtare ose një shkollë të mesme; 

Sekretari duhet të ketë mbaruar një shkollë qytetëse; 

Sekretari i Dioqezave duhet të ketë mbaruar një shkollë qytetëse. 

 

EMËRIMET 

Art. 37 - Predikonjësi i Përgjithshëm emërohet me vendimin e Sinodhit dhe me dekretimin e 

Kryepeshkopit. 

Sekretari i Përgjithshëm emërohet dhe pushohet sipas Statutit. 

Llogaritari i Përgjithshëm emërohet dhe pushohet prej Këshillit Ekonomik të Përhershëm. 

Dhjaku ose nën Dhjaku i Kryesisë, kopisti dhe shërbëtorët emërohen dhe pushohen prej 

Kryepeshkopit. 

Sekretarët e Dioqezave emërohen dhe pushohen prej Pleqësive Kishtare dhe dekretohen prej 

Peshkopit kompetent. 

Dhjaku ose nëndhjaku dhe shërbëtorët emërohen dhe pushohen prej Peshkopit 

. 

DETYRAT E TYRE 

Art. 38. - Detyrat e Predikonjësit të Përgjithshëm dhe të Instruktorit të klerit janë: 

a) të predikojë Fjalën e Perëndisë, sipas instruksioneve të marra nga Kryesia; 

b) të stërvitë klerin në gjuhën amtare dhe në rregullën kishtare për sa u përket shërbesave të 

hirshme; 

c) të përmbushë çdo mision për inspektimin e manastireve dhe kishave si dhe çdo mision tjetër 

kishtar të ngarkuar prej Kryesisë. 

Art. 39. - Detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm janë: 

a) të rregullojë të gjitha veprimet e sekretarisë për të cilat është përgjegjës përpara Kryetarit; 

b) të mbajë procesverbalet e mbledhjeve si dhe të gjithë korrespodencën; 

c) të përkujdeset për mirëmbajtjen e arkivave dhe të protokollit me anën e dipendentëve të tij. 

Art. 40. - Detyrat e Sekretarit janë: 

a) të zbatojë urdhërat e Sekretarit të Përgjithshëm; 

b) të mbajë në rregull arkivat dhe protokollin; 

c) të mbajë korrespondencën private të Kryesisë dhe të përmbajë çdo punë që i përket Zyrës së tij. 

Art. 41. - Detyrat e Llogaritarit të Përgjithshëm janë: 

a) të zbatojë urdhërat e Sekretarit të Pergjithshem për sa u përket të ardhurave dhe të prishurave; 

b) të përkujdeset për zbatimin e plotë të buxhetit. 

c) të jetë në dispozitë të Këshillit Mikst dhe të Këshillit Ekonomik të Përhershëm për sa u përket 

llogarive; 

ç) të mbajë në rregull regjistra dhe dëftesë-pagesat për mungesën e të cilave është përgjegjës; 

d) të jetë në korrespondencë me Dioqezat për sa i përket buxhetit; 

dh) të lëshojë dëftesë-pagesat në bazë të vendimeve të Këshillave përkatëse. Dëftesë-pagesat duhet 

të jenë të nënshkruara prej tij dhe prej Kryepeshkopit. Gjithashtu nënshkruhen prej tij dhe prej 

Kryepeshkopit urdhër-pagesat ose urdhër-marrjet.  

Art. 42. - Kopisti ekzekuton të gjitha urdhërat që merr prej Kryesekretarit. 

Art 43. - Të gjithë funksionarët e Kishës janë të detyruar të punojnë sipas orarit të zyrave 

qeveritare. 

Art. 44. -Arkëtari inkason të ardhurat dhe paguan me mandat-pagesë si më sipër. 
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 Art. 45. - Për shkak mospërmbushjeje detyre, autoritetet kompetente për emërimin e tyre kanë të 

drejtë të përdorin më parë qortimin, pastaj gjobitjen me një pjesë të rrogës dhe më në fund pushimin prej 

pune. 

 

KAPTINA VIII 

PAGESAT FAKULTATIVE 

 

Art. 46.-Pagesat fakultative shkojnë në Arkën ë Përgjithshme të Kishës. 

Peshkopët janë përgjegjës për mbledhjen e pagesave fakultative. 

Për të përmbushur sa më mirë dhe në mënyrën më efikase këtë detyrë, këta do të jenë në 

bashkëpunim me Pleqësitë Kishtare të Qendrave si dhe të katundeve. 

Art. 47.-Pagesat fakultative do të paguhen prej çdo Orthodhoksi të Krishterë të martuar. 

Art. 48.-Pagesat fakultative do të jenë një gjer më pesë fr. ari. në mot. 

Klasat e komunitetit orthodhoks që paguajnë janë: e, para, e dyta, e treta. Përveç këtyre, Këshillat 

Kishtare caktojnë dhe një klasë nderi. Klasa e parë paguan pagesë – fakultative pesë fr.ari, klasi e dytë dy 

franga ari dhe e treta një fr. ari. 

Klasa e nderit paguan sipas dëshirës. 

Art. 49. - Klasat e ndryshme caktohen prej Pleqësive Kishtare, të cilat i dërgojnë përfundimin 

Këshillit Ekonomik të Përhershëm. 

Art. 50. - Pagesat mblidhen prej klerikësh ose laikësh që do të caktohen prej Peshkopit. Prej të 

ardhurave fakultative 10 (dhjetë) për qind i mban Peshkopi dhe 10 (dhjetë) përqind kleriku ose laiku që 

ngarkohet për mbledhje. 

 

TË NDRYSHME 

 

Art. 51. - Klerikët e çdo grade të cilët ndodhen pa punë dhe që s'kanë mjetet e jetesës së tyre dhe 

jetojnë duke lypur ose në një mënyrë që cenon dinjitetin e gradës së tyre, dërgohen me vendim të 

Këshillit Disiplinor peshkopal në një nga Manastiret. 

Art. 52. - Manastiret që nuk janë në gjendje financiare të përmbajnë Igumenin dhe t'u bëjnë ballë 

shpenzimeve të ndryshme, pasuritë e tyre të tundshme dhe të patundshme deklarohen me vendim të 

Këshillit Ekonomik të përhershëm, si pjesë e pandarë e Manastirit më t'afërm. 

Art. 53. - Priftërinjtë që janë në shkallë të përdorin gjuhën shqipe në meshë, në rast që nuk 

konformohen me urdhërat e Kryetarit të Sinodhit për përdorimin e gjuhës shqipe në Kishë, pushohen 

nga shërbimi i tyre administrativisht dhe humbasin çdo të drejtë relative me shërbimin e tyre të 

gjertanishëm. 

Ky pushim bëhet me vendim Kryepeshkopal. 

Art. 54. – Psaltët dhe koret, në rast që nuk konformohen me urdhërat e Kryetarit të Sinodhit për 

përdorimin e gjuhës shqipe në kishë, pushohen menjëherë nga shërbimi i tyre. 

Art.55. – Kjo Rregullore pas tre vjetësh mund të modifikohet prej Këshillit Mikst së bashku me 

Këshillin Ekonomik të përhershëm në konformitet me Statutin. 

Art. 56. Kjo Rregullore i paraqitet Ministrisë së Drejtësisë për aprovim. 

 

Korçë, 20 korrik 1929 

 

Vetëm një njohës i shkëlqyer i rregullave kishtare, i përkushtuar për të lartësuar punët fetaro kombëtare, 

vetëm një organizator i talentuar mundi të përfshinte në punë vartësit e kualifikuar për të ngritur 

kolonat e çelikta të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë: Statutin e përhershëm dhe Rregulloren e 

Administrimit të Përgjithshëm të Kishës: Ky ishte Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i parë i Kishës 

Ortodokse Autoqefale Shqiptare, VisarionXhuvani. 
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DEKLARATË E III E 

 

KRYETARIT TË KISHËS ORTHODOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPNISË KRYEPESHKOPIT 

VISARION XHUVANIT 

 

Kjo deklaratë u ba me rastin e mbylljes së Kongresit të dytë Kishtar të Orthodhoksëve të Shqipnis 

 

Klerikë të përndershëm dhe popull Orthodhoks i bekuem i Shqipnis dhe i kollonive Shqiptare të 

ndodhuna kudo, bijt Tonë të dashtun më Krishtin 

Hiri i Zotit dhe i Shpëtimtarit t’onë Jisu qoftë mbi ju, dhe prej nesh shum bekime Atnore. 

Tue ndjekë udhën e shembullave të shenjta të mbledhjeve të hirshme të kohëvet të lumtuna të 

Apostojëve, bamë më 1 Qershuer 1929 thirrjen për mbledhjen e të gjithë vllezënve dhe bijve tonë më 

Krishtin, meshtarë dhe llaikë të krishtenë Orthodhoksë të Shqipnis. 

Lavdi mbë të naltin Perëndi që desh t’i ndihmojë thirrjes sonë, së cilës iu përgjigjën me gëzim të 

gjithë anët e Shqipnis. 

I gjithë kleri i përndershëm edhe gjithë besnikët Orthodhoksë mbërrinë në kohën dhe në vendin e 

caktuem prej nesh, në Korçë, ekzakt të Djelën në të cilën u mblodh në Niqea, Sinodhi I Ekumenik para 

1604 vjetësh në prezencën e Mbretit Kostandinit të Math. Kështu më 16 Qershor 1929, 46 përfaqësues të 

klerit dhe të popullit të gjithë Shqipnisë në prezencën e përfaqësonjësit të Mbretit të Shqiptarëve Zog I, 

banë lutjen e përzemërt më Perëndinë, për me lypë hirin e shpirtit të shenjtë në veprimet kishtare të 

mbledhjes së Hirshme, sipas së thanmes të Shpëtimtarit tonë që: “Ku janë dy ose tre me emnin tim aty 

jam dhe unë në mes të tyne. Math. Krye 18 st.20-21. 

Përfaqësonjësit në fjalë e mbaruen punën e tyne të shenjtë ditën e të zbritunit të shpirtit Shenjtë, të 

Dielën e madhe të Pendikostis, dhe i dhanë fund veprës së tyne kishëtare të kremten e madhe të 

dymbëdhjetë Apostujvet. Në këtë ditë të shënueme për krishtenimin Delegatët pasi banë lutjet dhe të 

falunat e zakonshme më Perëndinë për ndihmën hyjnore që u dëshmue në mbledhjet e tyne, dhe pasi 

muernë pjesë në sofrën e dashunisë Ungjillore (Agapas), si në kohën e parë kristiane, të bekueme, u 

shpërndanë nëpër vendet e tyne për me dëshmue në të gjitha anët madhështitë hyjnore q’u çfaqën në 

mes tonë në ditët e sipërshënueme.  

Qëllimi i kësaj mledhjeje së përgjithëshme Pan-Orthodhokse kishëtare të Shqipnisë qe kryesisht, që 

të kungohen vllaznisht të gjithë të krishtenët me kungimin e gëzimit të shejtë, sipas gojdhanave të 

hirshme të krishtenimit që kështu të vërtetohet edhe nji herë bashkimi shpirtnor sikundër asht trashëgue 

me anë të fjalës së Perëndisë nëpërmjet të predikonjësve emën shkëlqyeshëm të Apostujve të Krishtit, 

për lavdi të themelonjësit të Fesë sonë, të përmbishenjtit Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jisu dhe për nder e 

mburrje të hirshme të triumfit të solidaritetit fort të vlefshëm të gjithë atyne që përmbajnë grigjën e anijes 

shpëtimtare që ka emnin e bekuem “Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipnisë”.  

Dhe qëllimi tjetër gjith ashtu i shejtë si i pari qé , që me ndihmën e Trinis së Shejtë të vemë gjith 

fuqin tonë secilido përfaqësues si pas ndriçimit të dhanun prej shpirtit të shenjtë, për organizimin dhe 

rregullimin e mirë që lyp misioni Apostolik i kishës sonë të shenjtë për me ia mbërrimë, sa asht e 

mundun ma mirë e ma shpejt, qëllimit hyjnor të kishës që asht: shpëtimi i shpirtnavet i gjithë atyne që 

përmbajnë këtë, për trashëgimin e Mbretnis së gëzimit Qiellor të pa sosun dhe për rrojtjen në paqe dhe 

nder, vllazni, si dhe në fatbardhësi në këtë jetë shtegtare e sprovimtare të përkoshme këtu, mbi dhe. 

I falemi dhe i dërgojmë hymne lavdie dhe mirënjohje Krijuesit dhe Urdhënuesit tonë dhe gjithë të 

dukunavet e të pa dukunavet, se pse me njeridashjen e Tij të patregueme bani qi të dëshmohet edhe mâ 
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panagjirikisht hiri i shpirtit të shenjtë në mbledhjen në fjalë, e cila u pagzue: kongresi i dytë i 

Orthodhoksëve të Shqipnisë. 

Kongresi i dytë pan-orthodhoks i Shqipnisë si pemë të parë dhe të pa vdirme të tij, dekllaroj 

vazhdimin e bashkimit të solidaritetit Fetar Orthodhoks dogmatik dhe kanonik me gjithë patriarhitë dhe 

kishat Autoqefale Orthodhokse të botës. 

Në emën të mbledhjes së hirshme kleriko-laike, si pas vendimit të posaçëm të sajë, dërgojmë 

përshëndetjet vllaznore mbë Krishtin dhe sigurimin e plotë në bashkimin e pa cënuem fetar Orthodhoks 

mbë gjithë patriarhitë dhe kishat autoqefale orthodhokse, mbë patriarkun e Jerusalemit, të 

Konstandinopojës, të Andiohisë, të Aleksandrisë, mbë Kishën e Shejtë Orthodhokse të Rusisë, mbë 

patriarhinë e Rumanisë, mbë kishën Autoqefale të Greqisë, të Polonisë, të Qyprës e mbë gjithë 

komunitetet të krishtenë Orthodhoksë të ndodhuna në çdo vend të botës. 

Dhe Ne, të pa vyerit, por me mshirë të Perëndisë dhe pëlqim të Jerarhisë sonë të hirshme 

Orthodhokse shqiptare, kryetar i kishës së shenjtë Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë dhe kryepiskop 

i saj dërgojmë përshëndetjet dhe të puthunat tona mbë Krishtin mbi të gjithë kryetarët dhe anëtarët e 

sinodhevet të patriarhive dhe të kishave Autoqefale, Patriarhët, Kryepiskopët, Mitropolitët dhe gjithë 

episkopët e tyne, vllazën tonë të dashtun mbë Krishtin bashkë me garantin e patundëmë dhe të 

pacenuem për bashkqëndrimin tonë dogmatik fetar dhe kanonik të përjetshëm, dhe të sinodhit të 

shenjtë, qi kemi nderin t’a kryesojmë. 

Dhe grigjës sonë shpirtnore, të besueme mbë ne prej Zotit tonë Jisu, i dërgojmë fjalën e mirë se 

kongresi kishtar i dytë historik e kreu detyrën e shenjtë për faqe të bardhë, për gëzim të pasosun të kësaj 

grigje të lumtun dhe dekllarojmë se Statuti definitiv i kishës sonë të shenjtë u votue me një za dhe në nji 

mënyrë qi dëshmoj se ekzistenca e Shpirtit të Shenjtë që ka qenë ndër né me rastin e të çfaqunit të 

shpirtit Ungjillor, edhe në këtë mbledhje të hirshme, asht shumzue dhe ka mbërri në nji shkallë që të 

gëzojë shpirtin e çdo besniku Orthodhoks. 

Pikat kryesore të statutit definitiv të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnis janë: 

1 – Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipnisë asht pjesë e pa ndame e kishës së shenjtë që asht nji 

e përgjithshme dhe apostolike dhe përbahet prej gjithë Orthodhoksëvet të Shqipnisë. 

2 – Kjo kishë asht e bashkueme shpirtnisht dhe kanonikisht me gjithë patriarhitë e shenjta dhe me 

kishat Orthodhokse Autoqefale të gjithë botës. 

3 – Gjuha zyrtare e kishës asht shqipja. 

4 – Autoriteti ma i naltë i kishës asht Sinodhi i Shenjtë Epikopal i saj. 

5 – Kryepiskopi, Episkopët, Zëvendësit e tyne lokalë, Ikonomi i Math Mitrofor, sekretar i 

përgjithshëm i Sinodhit si dhe zavendësit e kryepiskopit dhe të peshkopëve duhet t’jenë prej gjaku dhe 

gjuhe shqiptare dhe nënshtetas shqiptarë. 

Ky artikull u vendos prej kongresit passi u bisedue gjat e gjanë principi i kishavet Autoqefale 

Orthodhokse që asht sot në zbatim praktik kudo, me qëllim që të ruhet harmonia shoqnore e 

mbrendshme dhe kështu t’u mbyllet dera ngatërresavet të ndryshme që mund të sjellin ndasi në shtetin 

tonë Perëndidashës, dhe kundërvajtjeve ndaj urdhënavet paqësore të dhanuna prej sunduesvet të 

vendit. 

Kisha e re e Shqipnisë e krijueme pas kaqë sakrificash nuk mundesh të mos pasojë shembullën e 

patriotizmës dhe të mbrojtjes s’interesavet të Shtetit, shembull të cilin e kan dëshmue besnikërisht të 

gjitha kishat e tjera Orthodhokse dhe po e realizojnë edhe sot. 

Si në çdo kishë tjetër, sigurojnë se, edhe në kishën Autoqefale të Shqipnisë çdo e drejtë kishtare e 

çdo shtetasi të Mbretnisë shqiptare e bazueme në interesin e paqes , të vllaznimit dhe të zhvillimit social-

moral ndër kisha me anë të shërbesave të shenjta, ka me qenë e mbrojtun dhe e garantueme prej nesh me 

ndihmën e Qeverisë shqiptare Mbretnore. 

6 – Për t’i dhanë kishës së shenjtë vendin e naltë që i ka hie dhe mjetin e zhvillimit socialo-moral u 

vendos në statut me propozimin tonë që pas kësaj as nji llaik dhe murg të mos dorzohet dhjakon e Prift 

pa pasun në dorë dipllomën e seminarit Orthodhoks dhe pa vendim të Sinodhit shenjtë. Kjo asht nji nga 

kryeveprat ma të bekueme të kongresit të dytë kishtar pan Orthodhoks të Shqipnisë që meriton lëvdata. 
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7 – Rregulli, kujdesi, të çuemit në vend t’urdhnave të superiorëve dhe disiplina e fortë janë të 

domodoshme kurdoherë për t’ja mbërrijë qëllimit të shejtë, prandaj, në këtë pikë, vendimet e statutit janë 

ato ma të rreptat që mund të bahen. 

8 – Kultura, morali dhe zakonet e mira që janë drita dhe krypa si pas fjalës Ungjillore, dhe disiplina 

fortë që asht shtylla për të mbajtë në kambë ndërtesën shpirtnore të kishës së shenjtë sigurohen të gjitha 

me mjete financiare. Prandaj përfaqësuesit e klerit dhe të popullit Orthodoks vendosën që pas këtaj, as 

nji pasuni kishëtare e tundshme ose e patundshme të mos përdoret veç se për misionin e shenjtë 

shpirtnor të kishës, për përmbajtjen e shkollës së priftnavet, për ndihmën e përmuejshme të të gjith klerit 

dhe për realizimin e nevojave shpirtnore, në çdo kishë dhe komunitet Orthodhoks që gjindet në çdo 

vend të Shqipnisë dhe nëpër kolonitë. 

9 – Për administrimin e duhun të kishës sonë së shenjtë Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë, u 

formuen tre organe: 

a) Sinodhi i shenjtë për qeverimin shpirtnuer; b) këshilla mikst e përbame prej Sinodhit të shenjtë 

dhe prej katër anëtarëvet llaikë, nji prej çdo Dhioqeze, për kontrollimin dhe rregullimin e pasunivet; c) 

këshilla administrative e përhershme ekonomiko-financiare. 

Kryesia e Sinodhit të shenjtë tue dëshirue që të përfitojë nga bashkpunimi me pjesën llaike të 

kishës në bazë të dispozitavet të statutit thirri me njiherë në qendër nji komision të përbamë prej llaikëve 

ma kompetentë për hartimin e rregullores së administrimit të përgjithshëm ekonomiko-financiar të 

kishës, e cila ka me marrë edhe pëlqimin Shtetnuer mbrenda 15 ditëve të para të këti mueji, tue mos 

dashë Ne, të administrojmë pasunit kishëtare pa ligj-rregulloren përkatse. 

Në ket rast kujtojmë me nderim shërbimet e vlefshme që i ka sjellë gjithë shtypi kombëtar në 

Shqipni dhe jasht sajë, misionit tonë të naltë që na u ngarkue me mëshirë të Perëndisë, me pëlqim të 

jerarhisë dhe me dekretim të Mbretnisë. 

Kongresi çfaqi edhe shumë desiderata në vendimet e tija, nga të cilat ma me randësi janë: 

falenderim N.M. Tij Mbretit dhe Qeverisë Mbretnore si dhe jerarhisë së kishës sonë për formimin e 

Sinodhit të shêjtë, për mënyrën dhe personat me të cilët ky u formue, b) Sinodhi i shejtë të vej në veprim 

gjith reformat qi janë zbatue prej kishave Orthodhokse Autoqefale dhe patriarhivet, në pajtim me 

zhvillimin e math social dhe kultural të kohës së soçme dhe të shumzimit të nevojavet për punë e jetesë. 

Për t’i mbyllë derën çdo shpërdorimi u vendos kontrollimi financiar i shpeshtë e i plotë dhe nga 

ana e organeve Qeveritare si në qendër ashtu edhe në çdo kishë, manastir edhe komunitet të Shqipnisë. 

Dëshira e mirëbamësvet ka me u nderue dhe ka me u çue në vend kurdoherë. 

Tue mbyllë këtë dekllaratë e quejmë për detyrë të dërgojmë zyrtarisht prej Fronit të Shenjtë 

kryepiskopal Apostolik të Shqipnisë edhe nji herë, sipas vendimit të Sinodhit të Shejtë edhe të kongresit 

kishëtar, falenderimet dhe mirënjoftjen tonë së Shejtës Patriarhisë Serbe për ndihmën Shpirtnore të 

Shejtë që i dha me anë të ish Vikarit të saj Emzot Viktorit, zgjidhjes së çeshtjes kishtare të kishës sonë tue 

konsakrue bashkë me ne, Episkopët e Sinodhit të parë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë, 

vepër e cila rrëfen shpirtin Ungjillor dhe me të vërtetë Apostolik të kësaj kishe, mbasi u ba pa asnji 

shpërblim, por vetëm për të mirën e Orthodhoksisë së Shqipnisë. Gjithashtu falenderojmë edhe kishën e 

shenjtë të Rusisë që e para ndihmoj dhe e njohti kishën tonë të Shenjtë. 

Tue thirrun ndihmën dhe kungimin e shpirtit të shejtë të jetdhanësit dhe dashuninë e hirin e trinisë 

së shejtë, prej nji së qenëmje dhe të pa ndame, mbë të gjithë besnikët, bijtë tonë të dashun mbë Krishtin 

dhe pjestarë të lavdërueshëm të Kishës sonë të shenjtë Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë, dërgojmë 

me gëzim të madh dhe të hirshëm bekimet tona atënore kryepiskopale dhe ato të anëtarëvet të Sinodhit 

tonë të shenjtë mbë të gjithë ju. 

Nder, lavd dhe mirënjohtje qoftë mbi Sovranin tonë August, Mbretin e Shqiptarëvet N.M. e Tij Zog 

I dhe të shkëlqyeshmen Qeverinë Mbretnore për gjithë sa denjuen me i ndihmue misionit të Naltë e të 

shejtë fetar dhe kombëtar të kishës s’onë të shejtë, në pajtim të plotë me analet historike shumë të 

vlefshme të krijimevet dhe të organizimevet të kishavet Autoqefale orthodhokse të botës. 

Lutemi që Zoti dhe Perëndia Jonë të ruej dhe të ndihmojë Mbretninë tonë shqiptare. 
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Lutemi për paqen e gjithë botës dhe për bashkimin e shejtë të të gjithëve si pas porosis së Zotit tonë 

Jisu. 

Lavd mbë Tyj, o Zot, që urdhënove kështu, lavd mbë Tyj. 

U ba në Korçë ditën e dielë më 30 Qershor të vitit shpëtimtar 1929. 

 

VISARION 

 

Kryepeskop i Shqipnisë dhe kryetar i Sinodhit Shejtë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të 

Shqipnisë, Mitropolit i Durrsit-Tiranës dhe ad-interim i Korçës-Përmetit dhe Voskopojës. 

Marrë nga “GAZETA E RE”, e martë, 16 korrik 1929 

 

 

 

KRYESIA E KISHËS SË SHENJTË ORTODOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPNISË 

 

Deklarata e IV 

 

Fort të hirshmëve Episkopë. Gjithë klerit të hirshëm dhe popullit Ortodoks të bekuem të Shqipnisë 

dhe kolonive shqiptare të ndodhuna kudo, vllazënve dhe bijve tonë të dashun, të dashun më Krisht. 

 

Në emën të Atit e të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Kërkoni dhe t’ju epet. Fjala e shenjtë e Zotit dhe 

Shpëtimtarit tonë Jisu u vërtetue edhe nji herë panagjykërisht këtë radhë, kur të gjithë ju i drejtuet lutjet 

e përzemërta tueja Perëndisë për shpëtimin e bashkimit të Ortodoksisë së Shenjtë të Shqipënisë dhe për 

harmoninë sociale ndërmjet juve me njani tjetrin, dhe ndërmjet juve bashkatdhetarë tonë të dashun të 

krishtenë, Katolikë – Romakë dhe Muhamedanë. 

Dhe, nji tash,jemi në gjendje gazmore të përshëndesim të gjithë juve me përshëndetjen triumfuese 

se Zoti: Shpëtoj Ortodoksinë Shqiptare, nderim i madh dhe bekim mbi Mbretin tonë dhe Atdhenë. 

 

Bijtë tonë të dashtun në Krishtin 

 

Lejoi Zoti skandalizimin për me provue besimin: prandaj vitet e kalueme dhe ma shumë në vitet 

1927-1928 iu la i lirë anmiku i bashkimit të Ortodoksve të Shqipnisë, grigjës sonë të bekueme që viti 

shpëtimtar 1929 na u bekue prej Zotit, dhe propaganda anti-Ortodokse dhe anmike kundër Kishës sonë 

të Shenjtë Kombëtare u duk sikur për nji minutë triumfoi, por me nji herë u dërrmue si enët e tjegullarit. 

Kur kleri ortodoks i hirshëm dhe populli besnik pati pushue t’i falet dhe t’i lutet zotit, dhe zoti 

pushoi të na ndihmojë. 

Por atë ditë kur lotët e nxehta tona e të gjithë juve u derdhën për shpëtimin e fesë sonë të shenjtë, 

me njiherë zani i lutjeve tona mbërriti si temian përpara Perëndisë dhe tërhoqi me përdëllim dhe 

dhimbsuni, mbi të gjithë ne, dhe bani që të mos kthehen bash duert tona, që ngritëm në lutje, që ju 

drejtuem përunjësisht Mbretit dhe Qeverisë mbretnore për mbrojtjen e grigjës sonë shpirtnore nga uria e 

rrezikshme e misionarëve përçamës të Ortodoksisë, të cilët u propaganduen në emën të gjoja të nji 

bashkimi fetar, Unitizmit; por në mënyra përfundimtare dhe antikombëtare dhe kundra paqes së 

popullit shqiptar, sheshazi prostitizma fetare, kurdoherë asht vepër tronditëse e harmonisë popullore siç 

dëshmon historia, dhe kur bahet pa paramendim dhe me keqdashje nga ana e misionarëve të 

propagandës në fjalë. 

Dhe të uritunat e tillë u çdukën menjiherë larg Shqipnisë dhe çdo kthim i tyne në vendin tonë asht 

krejt i parrezikshëm se ashtë efiner i nji dëshire dhe pa asnji leje propagandizimi, që sot e tutje nuk 

mund t’i epet kurrë ma leje dhe as tolerancë për propagandizim të prostitizmës papiste, se ne nuk do të 

flemë. 

Me gëzim të shenjtë ju japim edhe nji lajm tjetër të bekimit të Zotit. 
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I gabuemi vitin e kaluem, meshtari i Zotit At Naum Peçini, me hir të shpirtit të shenjtë dhe me 

përpjekjet tona, i ndihmuem prej Zotit gjeti rishtaz limanin e shpëtimit, gjinin tonë të shenjtë atnor, dhe 

pasi u kryen të gjitha sa urdhnojnë kanonet dhe rregullat e kishës sonë të shenjtë, ky sot asht ushtari 

besnik dhe i bindun dhe banëka meshari ynë si duhet nën urdhënat tona të shenjta i thirrun pas kësaj At 

Nikolla Protopeje. 

Në emën të Atit e të Birit e të Shpirtit të shenjtë. Lavdërojmë zellin tuej të hirshëm për 

bashkëqëndrimin dhe besnikërinë që rrëfyet në veprimet tona për mbrojtjen tonë të Shenjtë.  

Ju rekomandojmë me jetue në paqe ndërmjet jush dhe ndërmjet gjith sa besojnë dhe kanë 

marrëdhanie të ndryshme me ju për nevojat e jetës në Atdheun tonë të dashtun, lutemi të mos merreni 

me bisedime dhe fjalë të çeshtjeve fetare që kanë përfundime prishjen e harmonisë dhe të dashunisë 

vllaznore. 

Porositeni të gjithë klerikë e laikë të lavdoni zotin dhe t’i luteni kurdoherë që të mos e mejë 

ndihmën e tij Qiellore, por për herë të na ruejë të pacënueshme Fenë tonë të Shenjtë Ortodoksinë dhe 

bashkimin kombëtar, harmoninë e plotë sociale shqiptare, dhe t’i dhurojë kurdoherë të shumta ndihmat 

e tija hyjnore, lavdi dhe fatbardhësi Mbretit dhe Qeverisë Shqiptare, që janë tue na ndihmue pa kursim 

në veprat e misionit tonë të shenjtë Fetaro-Kombëtar. 

Lavdi dhe adhurim qoftë në Perëndi dhe mbi ju bekimet e shumta prej Zotit dhe shpëtimtarit tonë 

Jezu bashkë me përshëndetjet dhe përqafimet tona të përzemërta. 

Le të qëndrojmë mirë, le të qëndrojmë me frikë Perëndie dhe dashuni Ungjillore. 

Qoftë i bekuem emni i Zotit, Amin 

Visarion 

 

U shkrue në Durrës më 24. 9 të vitit shpëtimtar 1929 

F, 885, dosja 151-154, fleta 38, poza 60, xhak 468, viti 1929 

 

 

 

 

KRYESIA E KISHËS ORTHODOKSE AUTOQEFALE 

 

Deklarata V 

 

1. Formimi i Sinodit të Shenjtë i tregoi botës se shqiptarët janë të aftë të qeverisen dhe të 

organizohen dhe fetarisht vetë. Ortodoksët shqiptarë të shtojnë besimin e duhun në vetvete, 

lakmive të hueja u preu hovin antishqiptar. 

2. Mbledhja menjiherë e kongresit të dytë kishtar (Asambleja Ortodokse) të Shqipnisë në 

Korçë nga delegatë burra nga ma të shkëlqyeshmit e ortodoksisë shqiptare, punë e cila vërtetoi 

solidarësinë e çmueshme nëpërmjet gjithë ortodoksve të mbretnisë shqiptare dhe garantimin e 

bashkimit dogmatik –fetar dhe patriotik, vepër të cilën e nderuen me anëtarësinë e tyne dhe 

gjithë kolonitë shqiptare tue shtue këto kështu edhe një titull të ri të zellit të tyne kombëtar me 

veprimet e shkëlqyeshme të shqiptarizmës së tyne, ashtu edhe shtypi kombëtar. 

3. Hartimi dhe dekretimi mbretnuer i Statutit, vepër e cila bani të shkëlqejë zotësia dhe 

dëshira e lavdërueshme e elementit ortodoks mbi çashtjen social-morale duke provokue për këtë 

vepër përgëzimet e dashamirësve të kishës dhe të atdheut, dhe jo vetëm nga ana e shqiptarëve 

por edhe nga ana e të huejve të pa sherr. 

4. Hartimi i rregullores së I t’administrimit të përgjithshëm të Kishës dhe aprovimi i saj prej 

Qeverisë mbretnore, vepër e cila nga nji anë dëshmoj edhe njëherë shpirtin organizues dhe 

zotsinë e pjestarëve klerikë e laikë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë, dhe në tjetrën 

anë i siguroi kishës s’onë mjetet dhe mënyrën e përparimit dhe naltësimit të saj edukativ 
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disiplinor dhe misionar të idealit të shenjtë fetaro-kombëtar, dhe provoi dëshirën e mirë të 

Mbretnisë sonë për organizimin e Kishës. 

5. Për herë të parë hartohet dhe votohet buxheti i Kishës për vitin 1930. Ky do të mbështetet 

kryesisht nga të ardhunat e faltoreve dhe të manastireve, si dhe dhuronjësve shpirtndritun, duke 

mos e rëndue aspak popullin me ndonjë pagesë të re. 

Manastiret nuk kanë për qëllim dëfrimin me të ngrana dhe të pime, por edukimin e krishtenë 

me kulturë, sjellje e vepra kristjane për naltësimin e karakterit dhe shpëtimin e shpirtit. 

Buxheti i Kishës për vitin 1930 do të jetë 162 ooo fr.ar. Në to janë parashikue kursime të mëdha 

dhe heqja e ushqimit nga manastiret, punë që asht ba edhe në kishat e tjera ortodokse të Ballkanit e 

Greqisë. 

6. Mbrojtja e dogmës sonë të shenjtë Ortodokse dhe luftimi i propagandës s’Unitizmit në 

Shqipëni qe një vepër për të cilën ne duhet të përgëzohemi. Me këtë u zhduk dhe një shkak i 

ndasisë së elementeve të kombit, u zhduk përçamja antiungjillore ndërmjet ortodoksve. Për këtë 

nuk muermë parasysh as një rrezik e interes personal por bamë detyrën tonë si kryetar i 

përgjithshëm shpirtnor i Ortodoksisë Shqiptare. 

7. Me kujdes trajtuem domosdoshmëninë e pregatitjes së studentëve për studime të nalta 

teologjike. 

8. Pregatitëm seminarin për shkollën priftnore, për përgatitjen e klerit famulltar me kulturë 

të shenjtë të duhun për kohën e sotme. 

Seminari çel dyert brenda vitit 1930, po në këtë vit do të fillojë botimi i revistës teologjike. 

9. Kryesia e Kishës asht kujdesë për gjendjen ekonomike të priftëninjve. Megjithëse buxheti i 

vitit 1929 asht i pakët. 

10. Formimi i katër institucioneve bamirës në çdo episkopatë: 

1. Në Durrës Instituti i Monahizmit, në manastirin e Shën Gjon Vladimirit në 

Elbasan. 

2. Një pleqnore për pleqtë e plakat e vobegëta në manastirin e Shën Prodhomit në 

dioqezën e Korçës. 

3. Një foshnjore për fëmijët e prindëve të panjoftun në manastirin e Pepelit në 

Gjinokastër. 

4. Një azil për gjithë sa vuejnë mendorisht dhe shpirtënisht në Zvërnec të Vlonës, në 

dioqezën e Beratit. 

11. U kujdesëm për studentët që studiojnë jasht vendit. 

12. Nji lajm tjetër gazmor që i japim gjithë klerit të hirshëm dhe popullit të bekuem, u 

dhanë për botim: Ungjilli i Madh i ndamë me pjesë-pjesë të përditshme për gjithë vitin, Apostulli 

i ndamë i ndan gjithashtu në librin e madh të uratave dhe të shërbesave të shenjta, të cilat do të 

jenë në dorë të klerit dhe të popullit brenda 5 muejve. 

Komisioni në fjalë u formue prej Sinodit dhe përbahet prej personave me kompetencë dhe me 

randësi kulturore e gjuhësore të naltë dhe të rrallë nën kryesinë tonë. 

13. Nji vepër tjetër që meriton të shënohet asht zgjidhja në bazë të statutit e çeshtjes së 

kishave të Shkodrës. U zgjidh plotësisht pa asnjë ekses si ajo e Kishës së Vrakës, Gollobordës, 

Dibrës në kufinin verior. 

14. Asht emnue nji stërvitës në gjuhën amtare. Kjo ka randësi për autoritetin e Kishës. 

15. U regjistruen për herë të parë pasunitë e tundshme e të patundshme të 

manastireve e kishave dhe komuniteteve lokale. 

16. Regjistrohen për herë të parë gjithë besnikët e martuem dhe nji listë ekzakte për të 

gjithë ata që duen të ndihmojnë vullnetarisht kishën. 

17. Hartuem 462 buxhete preventive për vitin 1930. Këto do të kontrollohen nga 

këshilli ekonomik për të mos lanë asnji shkas për abuzim. 

18. Filluem me organizue kore kombëtare tue adaptue muzikën e kishës Ruse. Puna 

filloi në Tiranë me korin e ri i cili u paraqit për herë të parë në kishë ditën historike të 28 nëntorit 
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nën drejtimin e profesorit rus dhe prej kësaj dite asht tue vazhdue rregullisht. Po përgatitet dhe 

hymni i parë që do të këndojë kori për mbretin e shqiptarëve. 

19. Deri sot kemi dërgue 5 deklarata dhe 22 qarkore në të cilat edhe ajo e përdorimit 

të gjuhës shqipe në Kishë dhe në çdo shërbim fetar, qarkorja për mospërdorimin e ikonave që 

kanë dalë nga piktorë të pazotë, qarkoren kundra propagandës së proselitizmës, ashtu dhe 

qarkoren për mbulimin e të vdekunve gjatë dërgimit në vorr. 

20. Regjistrimi i klerikëve të Shqipnisë me fotografi dhe biografi. 

21. Disiplina asht duke u sigurue. 

22. Kisha Autoqefale Shqiptare zotohet se do të vejë në jetë vendimet e deklaratës së 

24 marsit 1924. 

 

Visarion 

 

Koleksion fondesh pas 1912 

 

Dosja 1552, viti 1929, faqe 38, poza 60, xhaketa 468. 

 

 

 

DEKLARATA E VI 

 

Gjithë klerit të përndershëm bashkëpunëtor të vlefshëm dhe gjithë popullit besnik të bekuem 

Ortodoks të Shqipnisë, të ndodhun në atdhe e kudo, mëshirë e dashuni prej Perëndisë dhe prej nesh 

shëndet e bekim. 

 

1. Shpenzimet që ka bamë këshilli laik për organizimin e Kongresit II Panortodoks të 

Shqipnisë në Korçë që ministria kompetente i ka shqyrtue dhe i ka vërtetue të futen në buxhetin e 

vitit 1931 sipas porosisë së qeverisë Mbretnore. 

2. U kontrollue shpenzimet e vitit 1930 dhe u gjendën me rregull. 

4. Të shqyrtohen dhe evidentohen të hymet e të dalunat e çdo mueji të çdo vendësrie dhe 

çdo episkopate . Të mos lihet shteg për ma të voglin shpenzim jashtë buxhetit. 

5. Këshilli mikst vendosi që asnji shpenzim të mos bahet për fletëhymje dhe dalje, pa dëftesa 

relative të dorëdhanies e dorëmarrjes së urdhënpagesës dhe të urdhën inkasimit. 

6. Për të krye me ekzaktësi çdo punë ekonomike financiare u vendos krijimi i nji zyre të 

posaçme pranë kryesisë së kishës, zyrë e inspektimit të përgjithshëm. 

8. Për vitin 1931 do të dërgohet projekt buxheti, jashtë tij, që të mos ketë asnji kishë defiçit 

pas këtaj. 

10. Duke pasun parasysh gjendjen e vështirë ekonomike paksoi të prishunat deri në 

shkallën e fundit që asht e mundun. 

Tue dashë që të mos randojë popullin e bekuem i lutet qevërisë mbretnore të ndihmojë duke 

dhanë nji ndihmë të jashtzakonëshme për shpenzimet e bame për Kongresin Kishtar të Korçës dhe 

mobilimin e mitropolisë së sotme në Kryeqytet. 

11. Sinodhi i shenjtë vendosi të ndihmojë priftat ma të vobegët për vitin 1931, prej 

arkës së përgjithshme duke vue në dispozicionin e tyne 17000 fr.ar. 

Shumica e priftnave do të paguhen nga arkat lokale. 

Deri në vitin 1929 dhespotët e fanarit paguen me fondet e tyne priftat dhe përdornin sipas 

dëshirës të ardhunat e manastireve. 

Këshilli mikst e gjeti kishën pa asnji fond rezervë. 
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12. U vendos të vihen arka të veçanta ku populli sipas dëshirës do të dhurojë për 

Kishën. Këto do të administrohen prej pleqnive. 

16. Që të sigurohet zhvillimi ekonomik dhe rregulli financiar sa ma mirë zgjodhi këshillin 

ekonomik të përhershëm të përbamë prej z.Andon Beça deputet, Stavro Stavri deputet, Dhimitër 

Kacimbra prokuror dhe ish ministër, Mihal Shani rrobaqepës. 

17. Vendosi plotësimin e 12 vendeve për priftnat e famullive. 

18. Të merren masa për plotësimin e nevojave të seminarit. Seminari do të fillojë në Durrës. 

20. Të hyjë në kontakt me Ministrinë e Arsimit për të ruejtun monumentat, sepse Kisha nuk ka 

fonde. 

- Gjatë vitit 1930 u banë edhe këto: 

a. U çel shkolla priftnore në Durrës. 

b. U përkthyen 250 faqe nga tekstet e papërkthyeme. 

c. U botuen 16 numurat e revistës Kisha kombëtare. U botue libri i Shërbesave të Shenjta prej 

237 faqesh dhe janë dhanë për shtyp Ungjilli i madh i ndarë në pjesët e përditshme dhe Apostulli. 

 

f. Asht shqiptarizue krejt kisha në shumë vise të Shqipënisë ku kleri asht në pozitë të 

përdori gjuhën amtare me ato libra që janë botue. 

Janë ba disa reforma sociale që kanë të bajnë me rregullat kishtare. Asht ndalue vajtimi në 

rrugë dhe hedhja e mbeturinave në raste kunorëzimi. 

Programi ynë asht për të qenë në marrëdhanie të mira miqësore me të gjitha kishat. 

 

Visarioni 

Kisha Kombëtare-1929 

 

 

BILANÇI I LLOGARIVE TË BUXHETIT TË VITIT 1929 

 

Libri i të ardhunave. Të parapame prej buxhetit të qeverisë mbretnore për 9 mujorin nga 1-3-

1929 deri më 31-12-1939 12500 fr. Ar. Pjesa e subvencionit të Qeverisë për tre muejt e parë të vitit 

1930. 

 

- Nga subvencioni i Mbretnisë Shqiptare 50.000 

- Të ardhuna të jashtëzakonshme (Dhurata)  40.850 

- Nga subvencioni i manastireve   90.000 

- Të ardhuna nga kishat e pasunitë e komuniteteve fetare 12.130 

     --------------- 

  Shuma   193000 

 

- Hua të marra nga persona të ndryshëm 17720 

- Përmbledhje e të ardhunave 

Të mbledhuna bashkë me huatë  103 947,20 

 Për t’u mbledhë   111 708 

     ------------------ 

    215.655,20  

 

Tiranë 3 kallnuer 1930 

 

Zv.llogaritar Petro Duni 

 

Vërtetohet kryetar i Kishës Ortodokse 
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Visarion Xhuvani 

Kisha Kombëtare-1929 

 

 

 

 

 

 

SINODHI I SHENJTË PËRPARA NALTMADHNISË SË TIJ MBRETIT 

 

Ceremonija e betimit t’anëtarëve u ba dje 

 

Sipas statutit kishëtar dhe sipas ligjeve në fuqi, Sinodhi i Shenjtë asht parija ma e naltë kishëtare 

dhe prandaj betimi i kryetarit dhe i anëtarëve të këtij bahet përpara Naltmadhënisë së Tij Mbretit. 

Sinodhi i Shënjtë kishëtar u pranue dje, n’orën 10, përpara Naltmadhënisë së Tij Mbretit. 

Prej Oborrit Mbretënuer ishin shënue nga nji adjutant, nën kryesin’ e major Z.Topallajt, për secilin 

anëtar të Sinodhit. Kështu gjashtë automobila, të dërguem prej Oborit, vanë në degën e Hotel 

Internacionalit dhe i muerën të pesë anëtarët e Sinodhit dhe Kryesekretarin ad interim , Z-in Zoi Xoxa. 

Banda muzikore mbretnore dhe nji kompani ushtarësh të Gardës, rradhitun përpara hymjes së 

Pallatit, banin nderimet. 

Fotografë, gazetarë dhe nji shumicë prej intelektualësh e popullit, nj’a tre a katër qintë vetë 

ndodheshin aty për të pa ceremoninë. 

Në Sallën e pritjes mbretnore ndodheshin pranë Naltmadhnisë së Tij Mbretit, Z.Kryeministri dhe 

adjutantët e Oborrit, të veshun me uniformën e tyne të madhe. 

Naltmadhnija e Tij Mbreti priste në kambë, me fytyrë të çelët, duke përdorun për të gjithë nga nji 

fjalë t’ambël. 

Pasi mbaroj pritja, filloi betimi. I pari u betue Kryepeshkopi Imzot Visarioni dhe pastaj, me radhë, 

anëtarët e tjerë të Sinodhit të cilët i betoi Imzot Visarioni. Gjithsecili, ma parë dhe pasi të betohesh, 

puthte Kryqin dhe Ungjillin që ishin në nji tryezë të veçantë dhe i falesh Perëndisë. 

Formulimi i betimit shkurtas ishte besnikëni e plotë si ndaj dogmat dhe kanunet e Kishës ashtu dhe 

ndaj Naltmadhënia e Tij Mbreti i Shqiptarëvet dhe ndaj interesit e Atdheut, dhe zotim për me betue 

gjithë në këtë mënyrë të tanë klerin që varen dhe që do të dorëzohet prej Kryepeshkopit dhe prej 

gjithsecilit nga peshkopët e tjerë. 

Pasi mbaroi betimi, Naltmadhnija e Tij Mbreti u drejtoi anëtarëve të Sinodhit fjalën që pason: 

 

 

 

Fjala e N.M.Mbretit 

 

Due t’ju çfaq kënaqësinë që ndjej tue pa para meje Sinodhin e Kishës Indipendente Shqiptare. 

Shqiptari lirin e quen aqë të nevojshme dhe të shtrenjtë sa dhe jetën e tij. Dashunija që ka raca shqiptare 

për liri e shtyn këtë me derdhë mundimin e gjakun për lirinë e popujve të tjerë të cilët ka pandehun se i 

ka miq. 

Historia asht rrëfyese e vepravet të nalta të sakrificavet ndër krijime të indipendencave të shumë 

shteteve. Duhet të dihet se shqiptari pa liri absolute nuk mund të bahet. Si gjithë bota edhe shqiptari 

lirinë e tij e ka fitue me mundime të çmueshme. Në këtë vepër të randësishme duket edhe mundi i 

priftave Shqiptarë. 

Dëshiroj që shqiptari të ketë besim në vehten e tij. Atë botë kur ky besim do t’përgjithësohet ndër 

shpirtat mbarë të Shqiptarvet, do t’ia kemi arritë qëllimit me pasë nji Shtet me randësinë që e meriton. 
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Bota le t’a dijë se shqiptari i cili me modesti të plotë respekton të drejtat e popujve të tjerë nuk permeton 

e nuk i përulet as ndonjë force në botë për me i dhunue të drejtat e tija që ja ka falë natyra. Guverna ime 

asht afetare, por fetë që ekzistojnë në mes të popullit të dashtun i respekton njësisht, prandaj do të kini të 

gjithë përkrahjen t’Ime. Mos harroni në kohën e funksionimit të detyrës aqë të shenjtë për të cilin jeni 

ngarkue, se përpara çdo gjaje e mbi çdo send duhet të jetë atdheu. Tue ju dorzue dekretat, Ju uroj sukses 

të plotë me gjithë zemër. 

 

Fjala e Imzot Visarion-it 

 

Fjalës së N.M. së Tij iu përgjegj Imzot Visarioni me këto fjalë, sado që s’ishte përgatitun pasi s’dinte 

në se do të mbajë Naltmadhnija e Tij. 

 

Naltmadhni, 

Sinodhi i Shenjtë i Kishës Autoqefale Orthodokse Shqiptare e ndjen veten shumë të lumtun dhe në 

thellësinat e shpirtit tepër mirënjoftës për këtë nder të madh e historik që ka në këtë minutë të paraqitet 

para Naltmadhënisë s’Tij dhe të ndigjojë fjalët e nalta dhe historike të Mbretit dhe Sovranit të vet 

August. 

Si shqiptar dhe duke ndjekun gjurmën e stërgjyshëve tonë na i ka anda shumë lirinë dhe jemi tepër 

të gëzuem jo vetëm të predikojmë po edhe dëshmorë të bijem për lirinë tonë kombëtare, kur ta dojë 

nevoja e kur t’urdhënojë nartmadhnija e Juej. 

I çmojmë, Naltmadhni, sakrificat e bame për Atdhenë nga ana e Kombit mbarë e veçanërisht nga 

ana e Naltmadhnisë s’Uej dhe jemi krejt t’impresionuem e kurdoherë gati për me pasue Mbretin tonë të 

madh e të dashun në vazhdimin e misjonit të naltë kombëtar dhe shoqnuer me të cilin Ay asht 

ngarkuem prej Perëndisë dhe prej vullnetit të popullit. 

Sinodhi i Shenjtë asht tepër i lumtun të deklarojë botnisht e para Naltmadhnisë s’Uej se nuk do t’i 

permetojë e nuk do t’i përulet asnji fuqije në botë e cila mund të kishte për qëllim të sjellë çfarëdo 

pengimi misionit fetar e kombëtar të tij dhe sidomos misionit të veçantë shtetnuer. 

Udhërrëfyesi i Naltë i të cilit âsht Naltmadhnija e Juej. 

Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqiptare âsht nji krijim i shkëlqyeshëm i dorës së fortë dhe 

shpëtimtare të Naltmadhnisë s’Uej tue fillue qysh prej Kongresit të Beratit në vjeshtën e parë të vitit 1922 

e tue përfundue në rregullimin definitiv të sotëm. 

Nji vetëm simbol ka me qenë gjithmonë udhëheqësi i ynë paralel me detyrat tona shpirtnore e 

fetare dhe ky s’asht veçse misjoni kombëtar e shoqnuer për naltësimin e Atdheut, Misjoni mâ i Parë i të 

cilit asht Naltmadhnija e Juej. 

Nën mbrojtjen e stemës historike të Mbretit të Shqiptarëve Zogut I, të Cilit s’i gjindet lehtë shoku 

ndër mbretënit e botës së sotshme, jemi të sigurtë se do t’i a mbërrijmë realizimit të misjonit të naltë tonë 

dhe me gjithë zemër thërresim: “Rroftë Mbreti i Shqiptarëve!” 

 

Gazeta e Re Viti I Nr 98, 27 shkurt 1929 

 

 

 

 

 

 

 

TELEGRAM 

 

I Kryetarit të Sinodit të Shenjtë drejtue N. së Tij Zogut me rastin e pranimit të Statutit 
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“Kryesia e Sinodit të Shenjtë me gëzim e priti telegramin me të cilin Shkëlqesia juej, me rastin e 

votimit të statutit definitiv, keni pasë mirësinë me dërgue përgëzimet e vlefshme dhe kam nderin me 

i çfaqë Shkëlqesisë tuej falenderimet dhe mirënjohjen e saj për ekspresionin bujar të çmimit të veprës 

patriotike të Sinodit të Shenjtë dhe të realizimit të idealeve të shenjta kombëtare të Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqiptarëve, të cilëve Shkëlqesia e Juej asht nji faktor kryesor. 

 

Kryetari i Sinodit të Shenjtë 

 

Kryepiskopi 

Visarion 

 

Fondi 251, dosja 850, viti 1929 

 

 

 

 

 

 

ÇKOQITJE KATEGORIKE TË HUEJVE MBI KISHËN AUTOQEFALE SHQIPTARE 

 

Shtypi grek si dhe i disa Shteteve të hueja, i inspiruem prej burimeve greko-patriarkale, kanë fillue 

dhe po vazhdojnë nji fushatë të ashpër kundër Shtetit tonë me rastin e formimit të Sinodhit të Shenjtë të 

Kishës Autoqefale Orthodhokse Shqiptare. 

Interesi kombëtar kërkon nga ana e jonë të mos lihet të krijohet në opinion publik të jashtëm nji 

atmosferë e rreme  mbi rrethanat dhe fazat, nga të cilat kaloi evolucioni i kësaj çeshtjeje duke 

përfunduem në formimin e lumnueshëm të Sinodhit të Shenjtë. 

Për këtë qëllim dhe për me muejt me i ba ballë kësaj detyre, po përshkruejmë këtu poshtë 

historikun e çeshtjes së Kishës Orthodhokse Autoqefale Shqiptare. 

Siç dihet, Kongresi Orthodhoks, i mbledhun në Berat më 1922, në konformitet me të drejtën 

kanonike dhe me parimin “Kisha e lirë në Shtet të lirë”, parim ky që asht pranue dhe zbatue si prej 

Greqisë ashtu dhe prej të gjitha Shteteve ballkanike, pat vendosun dhe proklamue midis enthuziazmit të 

popullit orthodhoks Autoqefalinë e Kishës Shqiptare. Ky Kongres, përveç të tjerave, vendosi dhe 

formimin e Këshillit të Naltë Kishëtar, i cili, në shenjë respekti kundrejt Institutës së Patrikanës 

Ekumenike, u kujdesue të hyjë me nji herë në kontakt me atë Institutë fetare për t’obtenue tomin e 

njohtjes së Saj. 

Pak kohë pas mbledhjes së Kongresit të Beratit një Komision i përbamun prej të Shumë të 

Përndershmit At Vasil Marku dhe prej Z.Z. V.Avrami, Kryetar i Bashkisë së Korçës. Av. Orologa, 

Deputet Kacimbro dhe tjerë, vojti për këtë qëllim në Stamboll dhe hynë në Patrikanën Ekumenike për 

me i dhanë fund kësaj çeshtjeje. Mjerisht Komisioni në fjalë, në bisedimet që pati me qarket e Fanarit, 

hasi në nji intransigjencë aqë të rreptë dhe sofistike nga an’ e Patrikanës sa që u-shtrëngue të presë 

marrëveshjet dhe të kthehet prapë në Shqipni pa i dhanë fund çeshtjes, e cila vazhdoi të mbesë e varun 

gjer në proklamimin e regjimit republikan në rastin e këthimit të lumnueshëm në Shqipni të 

Naltmadhënisë së Tij Mbretit. 

Naltmadhënija e Tij Mbreti, ahere Kryetar i Republikës Shqiptare, duke u frymzue prej dëshirës së 

sinqertë ta shohë të rregullueme çeshtjen e Kishës OrthodhokseAutoqefale, me anë të Qeveris së Tij u 

bani të njohun autoriteteve eklesiastike si dhe parisë orthodhokse të vendit interesin që paraqet nga 

pikëpamja kombëtare orthodhokse zgjidhja e kësaj çështjeje duke theksue nevojën e rifillimit të 

bisedimeve me Patriarkun e Stambollit për t’ia arritun këtij qëllimi. Kjo nisjativë e Nalt-madhnis së Tij – 

u prit me kënaqësi nga qarket orthodhokse që s’vonuen të hyjnë në marrveshje preliminare me 

Patrikanën Ekumenike, e cila dhe delegoi në Shqipni, në muejin Maj 1926, Hirësin e Tij Mitropolitin e 
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Trebizundës Imzot Krisanthos. Ky hyni menjiherë në kontakt me Komisionin e posatshëm të formuem 

nga personalitetet orthodhokse ma të çquem. Bisedimet midis Komisionit në fjalë dhe Imzot Krisanthos 

përfunduen, siç dihet, në përpilimin e nji Protokolli, i cili dhe u nënshkrue në Tiranë prej të dy anëvet të 

interesueme më datë 6 Qershor 1926. Në Protokollin në fjalë caktohen në mënyrë të preme konditat e 

rregullimit të çeshtjes së Kishës Autoqefale Orthodhokse si dhe emnat e mënyrat e vendosjes së 

titullarëve në Dioqeza të ndryshme. 

Pas si u-nënshkrue protokolli, Imzot Krisanthos u-nis për në Stamboll për me u-kthye prapë 

bashkë me Tomin e njohjes së Autoqefalisë. Por në vend që të shkoj drejt për drejt në Stamboll, u-ndalue 

në Athinë ku, pa dyshim, u-poq me qarqet zyrtare greke të cilat natyrisht, për arsyena të njohtuna, nuk e 

shihnin me sy të mirë rregullimin e Kishës Orthodhokse në Shqipni. Kështu, pas gjashtë muajsh, Imzot 

Krisanthos u-kthye në Shqipni dhe, për çudi, në vend të Tomit, paraqiti nga an’Patriarkanës Ekumenike 

nji projekt-protokoll të ri dhe mjaft të gjatë, i cili përmbante kondita të reja të cilat ishin në kundërshtim 

flagrant me letrën dhe shpirtin e Protokollit të qershorit dhe, pas kësaj, cënonin sovranitetin e 

brendshëm dhe të jashtëm të Shtetit duke krijue nji Shtet në Shtet. 

Për këto arsyena projekti në fjalë u konsiderue i papranueshëm prej Komisionit Orthodhoks. Ky 

vendim ju komunikue Patrikut të Stambollit me anën e Imzot Krisanthos. Ma në fund, Patriku 

Ekumenik, duke pamë pamundësinë që t’imponojë projekt-protokollin e ri drejt për drejt, adoptojë 

taktikën e dredhinave dhe, me gjithë që pasi kaloi një kohë mjaft e gjatë i bani të njohun Qeverisë-

Shqiptare se pranon që në bazë të protokollit të Qershorit, të procedojë në plotësimin e Dhioqezavet 

vakante dhe në proklamimin e Autoqefalisë së Kishës Orthodokse Shqiptare. 

Nga ana tjetër u dha instruksione të fshehta Peshkopëvet të Korçës dhe të Beratit që me çdo mjet e 

mënyrë të përpiqen ta mbajnë të mvarun çeshtjen eklesiastike. Konditat absurde të paraqituna prej tyne, 

intrigat e disa faktorëve të mbrendshëm, të cilët, për me u shërbye interesave politike të hueja, filluen 

t’intensifikojnë aktivitetin e tyne të errët me qëllim që të vazhdojë kaosi eklesiastik në Shqipni, zgjuen 

ma në fund Qeverinë dhe qarqet e patriotëve Orthodoksë Shqiptarë dhe u rrëfyen udhën që duhej 

ndjekun për zgjidhjen definitive të çeshtjes Kishtare Orthodokse. Kjo udhë nuk ish tjetër veç se ajo e 

rregullimit të kësaj çeshtjeje me akte të brendshme në konformitet me interesat Kombëtare. Kështu 

elementi orthodoks, me përkrahjen atnore të Naltmadhënis së Tij Mbretit dhe të Qeverisë së Tij, duke 

ndjekun në këtë rast precedentët e krijuem prej Greqisë si dhe prej gjith Shteteve Ballkanike, procedojë 

me ndihmën shpirtnore të Kishës Autoqefale Serbe, në formimin e Sinodhit të Shenjtë dhe në 

proklamimin definitiv t’Autoqefalisë së Kishës Orthodhokse Shqiptare. 

Asht e tepër të shtojmë që kjo zgjidhje e lumnueshme, duke u dhanë fund përgjithmonë intrigave 

Patriarko-helenike, do të sjellë efekte të dobishme si për mirëvajtjen e lulëzimin e Kishës Orthodhokse 

Shqiptare, ashtu dhe për forcimin e idhesë dhe njisisë kombëtare. 

 

Një orthodoks Shqiptar 

 

Gazeta e Re Viti I Nr.108, faqe 3, 10 mars 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONGRESI KISHTAR I PËRGJIGJET Z-IT KRYEMINISTËR 
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Në përgjigje të telegramit që i adresoj kongresit panorthodhoks shqiptar, Z.K.Kotta. Kryeministër, 

mori telegramin që pason: 

 

Shkëlqesisë së Tij 

 

Z-it Kryeministër 

Tiranë 

 

“Përfaqësuesit e Kongresit Orthodhoks të Shqipënisë e pritën me kënaqësi dhe duertrokitje 

telegramin e Shkëlqesës s’Uej. Në këtë moment historik në të cilën ata janë mbledhun për të vendosun 

mbi fatin e lumtun të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë, të gjithë kongresistët e ndjejnë si nji 

detyrë të naltë t’i çfaqin Shkëlqesisë falenderimet dhe mirënjohje të thella për përkrahjen e ndihmën që i 

kini dhanë zgjidhjes së çeshtjes kishtare në bazat e shenjta kombëtare. Kongresistët janë të sigurtë se në 

personin e Shkëlqesës s’uej dhe të Guvernës mbretnore kanë me të vërtetë nji shtyllë të fortë për 

rregullimin dhe mbarëvajtjen e Kishës Orthodhokse Autoqefale Shqiptare. 

 

Kryetari i Kongresit 

Kryepeshkop i Shqipnisë 

 

Visarion 

 

 

 

KONGRESI I II PANORTHODHOKS SHQIPËTAR 

 

Leçitësit kënduan me sa enthusiasmë dhe madhështi mori vënt ceremonia e çeljes së Kongresit II 

panorthodoks shqipëtar. Por sado madhështore që të ketë qenë ceremonia, prap kurrë nuk munt të 

nxjerrë në relief randësinë e këti kongresi, i cili formon më vehte një histori shqipëtare. 

Kongresistët t’ardhur në Korçë nga gjithë viset e Shqipnisë përfaqësojnë vullnetin dhe dëshirat e 

gjithë elementit orthodoks të këti vendi. 

Vendimet, pra, që mirren atje janë sovrane, se janë rezultati i kollaborimit të popullit orthodoks me 

autoritetet kishëtare dhe Qeverinë tonë. 

Kongres’II panorthodoks që u formua simbas rregullave kishëtare të shejta, është përgënjeshtrimi 

ma i gjallë dhe ma kategorik i çpifjeve dhe i propagandave të qarqeve të huaja në kurris t’autoqefalisë së 

kishës sonë, qarqe që kanë kërkuar gjithmonë të përdorin fenë orthodokse Shqipëtare për me realizue 

qëllime politike në dëm t’idealit shqiptar dhe t’interesave jetike të vendit tonë. 

Ata, që kanë ndjekur rrjedhjen e historisë s‘orthodoksisë, dinë se fakti që përmendëm më sipër 

është pika karakteristike e veprimeve të Fanarit të Stambollit, veprime të cilat nën formën e urdhnave 

kishëtare kanë qëlluar gjithmonë turbullime politike dhe injorancën ma të erët midis popujve 

orthodoksë të Botës. Qendra e Fanarit nuk ishte një qendër spirituale, por qendra e një shoqërie të 

msheftë politike me agjentët e saj në gjith botën. 

Nënë rroben e zezë t’Episkopit mfshiheshe kurdoherë ungjill’ i intrigës dhe t’ambicjeve personale, 

profesioni më anti-krishter i fesë orthodokse. 

Dhe kësilloj priftërit e Fanarit, që flisnin gjithmonë mi fuqinë e Qjellit, nuk mejtoheshin përveç se 

për fuqinë e dhe për interesat e Dheut. 

Por popujt orthodoksë, tue konstatuar se direktivat e Fanarit nuk ishin për me ndritë ndërgjegjet e 

tyre, por për me i futë sa ma tepër n’errësirë dhe injorancë, më së fundi u indinjuan dhe protestuan. 

Epilogu ishte që popujt orthodoksë u çkëputnë nga Qendra e Fanarit dhe formuan kishërat e tyre 

autoqefale. Dhe kësilloj Bullgaria prokllamoj autoqefalinë e kishës së saj, ashtu Greqia, Rumania dhe 
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Serbia, dhe ma në funt Shqipëria, historia kishëtare orthodhokse e së cilës ka qenë më e errta dhe më 

tragjike, se e popujve të tjerë orthodhoksë. 

Priftërit të vënë prej Fanarit nuk ishin shërbëtorët e fesë, por të një kryetari të huaj politik dhe 

antikombëtar. 

Ceremonitë e tyre kishëtare nuk ishin veprime të shejtë, por mistere dhe orakle të bëra në një gjuhë 

që edhe priftërit nuk e kuptonin, as që populli nuk e njifte. (Latinishtja e katholikëve, mos harrohet, 

përcillet kurdoherë me përkthime). 

Kjo gjendje e ndërgjegjes t’elementit orthodhoks në Shqipëri ma së fundi shkakëtoj Kongresin e 

Beratit, vazhdimi i të cilit është Kongresi i sotmë i Korçës, përfundimi i një dualizme midis orthodoksëve 

tanë dhe të Fanarit, prej të cilit ne duallmë fitues për shpëtimin e fesë dhe për lumturinë e kombit 

Shqipëtar. 

Kongresi pra i tanishmë i Korçës formon evenimentin më të bukur dhe më madhështor n’Historinë 

e Rilindjes shqipëtare, se duke shpëtuar Kishën orthodokse nga errësira shekullore, në të cilën e kishin 

futur drejtuesat e Fanarit, u prenë hovin gjithë propagandave të huaja politike dhe vë themelet e vërteta 

të një Kishe autoqefale, në konformitet me Ligjet e shejta të fesë orthodokse, me parimin e Kishës së lirë 

në Shtet të lirë dhe në pajtim me interesat e idealit t’Atdheut. 

Kongresi i Korçës do të  elaborojë Statutin e Kishës, të cilit do ti japë formën definitive. Statuti do të 

rregullojë administratën e kishës, mbledhjet e Sinodhit të shejtë, disiplinën e klerit, rregullimin e 

pasurive të manastireve etj., etj., por do vendosë se gjuha zyrtare e Kishës do jetë Shqipja. 

Gjuha shqipe për Shqipëtarët. 

Feja nuk është një orakull misterioz, një dogmë e koklavitur në një gjuhë të pa kupëtueshme. 

Dhe garancia më e shëndoshë e këti pohimi janë ungjillet, të cilët janë përkthyer në gjithë gjuhët e 

orthodoksëve të botës, pa përjashtim të shqipes. 

Prandaj kongres’ i Korçës shënon një periudhë të re, - periudhën e ringjalljes kombtare me triumfin 

e gjuhës shqipe. 

M’anë tjetër ky kongres çel një fazë të shkëlqyer në konsolidimin e idesë kombëtare se përpara çdo 

gjëje lypset punuar për idealin e Atdheut. Kjo frazë është sot motua e çdo shqiptari patriot, syt’ e të cilit 

janë drejtuar ndaj Froni i Madhnueshëm i Mbretit tonë të dashur, Fron, mbi të cilin shkëlqen, si dritë 

udhëheqëse, kurora e Skënderbeut. 

 

Gazeta e Re Viti I, Nr.190, e mërkurë, 19 qershor 1929 

NË KONGRESIN PANORTHODOKS TË KORÇËS 

 

DARKA MADHËSHTORE PËR NDER TË KONGRESISTËVE 

 

(Telegramë e posaçme) 

 

Mbrëmë në sallën e kinemasë “Luks” u dha darka madhështore e N.M.T. Mbretit për nder të 

Kongresistëve. Në ora 8 para “Luksit” parakaluan nxënësit e shkollave të ndryshme të Korçës me 

bandën e bashkisë në krye dhe dritëra ndër duar. Përpara kinemasë qëndruan për nder dhe kënduan me 

radhë Hymnin e Mbretit dhe atë të Flamurit. Hymnet u përsëritnë prej bandës së bashkisë midis një 

Enthusiasmi të madh. Pastaj nxënësit e vazhduan paradën nëpër rrugët më kryesore të qytetit, duke 

kënduar këngë patriotike. 

Banda zuri vend brënda në kinema dhe ekzekutoi një programë të posaçme në kohën e banketit. 

Në këtë darkë kishin marrë pjesë, veç kongresistëve, konsujt e Italisë e të Jugosllavisë, prefekti, 

deputetët, myftiu i Korçës etj. Konsulli Grek me anën e një letre kërkoj ndjesë për mosardhjen e tij meqë 

ish i sëmurë. Në vazhdim të darkës kolonel Gjilardi, i dërguari i posaçmë i Mbretit, mbajti këtë fjalë: 

“Eminenca, Zotërinj! Në emën të N.M. së Tij Mbretit të Shqipëtarëve Zogut të Parë, Sovranit t’onë 

August, çfaq kënaqësin’ e madhe për këtë rast kaqë të kandshëm e të lavdërueshëm. I autorizuem prej 
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Sovranit t’onë August ngre kupën me pij për shëndetin e Kryetarit dhe të Sinodhit të Shenjtë të Kishës 

Orthodokse autoqefale Shqiptare dhe gjith antarve të këti kongresi. 

Në Emën të Mbretit t’onë uroj dhe lus fatbardhësi të plotë për të gjithë ju dhe për popullin, të cilin, 

me meritë të plotë keni fatin e madh të përfaqësoni.” Fjala e kolonelit u mbulua me duartrokitje të 

nxehta e me brohorima për N.M. T. Mbretin. N’Emër të Kongresistëve u përgjigj kryetari i kongresit, 

duke falenderuar nxehtësisht N.M.T. Mbretin për nderimet e dëndura, që po i bën Kongresit. 

Imzot Visarioni i dha fund fjalimit të tij të shkurtër me çfaqjen e besnikërisë kundrejt Sovranit dhe 

me zotimin n’emër të kongresistëve se statuti dhe të gjitha çështjet kishëtare do të rregullohen në bazat 

më të shëndosha Kombëtare. Pastaj foli H. e T.Z. Myftiu, duke interpretuar pikat e besimevet dhe duke 

theksuar shpirtin e vëllazërisë, që duhet t’ekzistoj midis elementeve të ndryshme të Shqipërisë. Darka 

mori fund më ora 11 të natës. 

 

 

Gazeta e Re Viti I, Nr.191, 20 qershor 1929 

 

 

 

 

 

 

RREGULLORJA E KISHËS AUTOQEFALE 

 

INTERVISTË ME KRYETARIN IMZOT VISARION 

 

(Nga korrespondenti i ynë i veçantë) 

 

Me marrjen fund të Kongresit Panorthodhoks të Korçës dhe me votimin prej tij të Statutit definitiv 

të Kishës Autoqefale, u krye puna më me rëndësi për mbarëvajtjen e saj. Me gjith’ atë, mbetet për 

t’elaboruar edhe Rregullorja e administrimit, e cila për Kishën ka atë rëndësi , që kanë ligjet për Shtetin. 

Për t’u ndriçuar mbi pikën e hartimit të Rregullores së përmendur, e quajtëm të nevojshme t’i 

drejtohemi Kryepeshkopit Imzot Visarion, i cili pati mirësinë të sakrifikojë kohën e tij të vyer dhe të na 

japë këto çkoqitje: 

“Kongresi Panorthodhoks i Korçës votoi Statutin e Kishës, por me që s‘kish kompetencë të votonte 

“Rregulloren” e la këtë që të hartohej prej komisionit kompetent brenda gjashtë muejve. 

“Por unë nuk mund të qeveris Kishën pa ligjën relative t’administrimit të saj të përgjithshëm. 

Prandaj, urdhënova këshillën e caktueme prej Kongresit për hartimin e rregullores në fjalë, të mblidhet 

me një herë pas mbylljes së Kongresit dhe brenda 10 ditëve rregullorja do t’jet e kryeme. 

“Me kohë kam hartue projektin relativ dhe sot ditën e Enjte ora më 5 pas darke fillojnë mbledhjet e 

Këshillës Mikste bashkë me 4 anëtarët, që janë zgjedhun posaçërisht për hartimin e rregullores. 

Mbledhjet do të vazhdojnë për dita në orët 5-8 pas darke në odën e këshillave të pallatit të Mitropolisë së 

Korçës dhe janë të hapëta. 

“Për hir të kësaj rregulloreje, që ka nji randësi tepër të madhe për Kishën, iu luta Qeverisë të më 

lejë në dispozicion edhe z.n Kov Deliana, kryesekretar i këshillës së shtetit, i cili ka ba studime të 

posaçme t’ekonomisë politike, dhe sa për pikëpamjen gjuhësore z.Kostaq Cipo, profesor në Lyce të 

Korçës. 

 

Një deklaratë me rëndësi 

 

Marrim vesh sigurisht se Kryesija e Sinodhit është duke pregatitur një deklaratë zyrtare tepër me 

rëndësi mbi vendimet e Kongresit Panorthodhoks dhe të Këshillës Mikste. 
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Deklarata, veç që do të shpërndahet në tërë Shqipërinë, po do t’i dërgohet edhe Patrikanave e 

kishave Orthodhokse Autoqefale të botës. 

 

Gazeta e Re Viti I, Nr.206, faqe 2, e martë 9 korrik. 

 

 

 

RREGULLORJA E KISHËS AUTOQEFALE SHQIPTARE 

 

Çështja Kishtare mori fund një her’ e mirë aqë nga pikpamja e parimeve sa edhe nga pikpamja e 

organizimit të brendshëm. Parimet që sanksionojnë Autoqefalinë e Kishës shqiptare, vendosur nga 

Kongresi i Korçës me anë të Statutit, dhe organizimi i brendshëm u bë me anë të Rregullores nga një 

Komision i veçantë i zgjedhur posaçërisht prej Kongresit me një qëllim të tillë. Komisioni vazhdoi për 

pesëmbëdhjetë ditë me radhë punimet e tij dhe i studioi hollësisht të gjitha çështjet. 

Pikë së pari Komisioni konstatoi me hidhërim se orthodoksëve shqiptarë u ka munguar një kler me 

të vërtetë i lartë nga kultura. Nga kjo rrjedh që një kler i tillë gjysmë –analfabet jo vetëm që nuk munt t’a 

ushtrojë me dobi dhe me dinjitet misionin e tij fetaro kombëtar, po edhe nuk mund të tërheqë respektin e 

duhur nga ana e popullsisë. Kjo gjendje e klerit mbase ka qenë një nga shkaqet kryesore pse të huaj kanë 

përfituar për të spekuluar në dëm të kombësisë shqiptare. 

Kësaj situate i duhej dhënë fund dhe Komisioni për hartimin e Rregullores e quajti si një detyrë të 

lartë të vendosë këtó tri pika: 

a)që sot e tutje nuk mund të dorëzohet prift ose dhiák një njeri që s’ka mbaruar një seminár ose, të 

paktën, një shkollë të mesme. 

b)të dërgohen me bursë dy gjer më katër studentë në një nga Fakultetet theologjike të Perëndimit; 

c)të themelohet sa më shpejt një Seminar. 

Pas kësaj pike që është më shumë për të ngritur prestigjin e Kishës sonë përpara të huajve, 

Komisioni mori menjëherë në studim çështjen e pasurive që janë tri: pasurit’ e kishave, të manastireve 

dhe të komunitetit orthodóks. Përveç këtyreve, Kisha ka dhe të tjera burime financiare si, për shëmbull, 

t’ardhurat fakultative, subvencionin e Shtetit, lêjet për martesa, ndihmat dhe dhuratat, etj. Nga një hesap 

aproksimativ, rezultoi se t’ardhurat e Kishës munt të jenë 25 ose 30.000 napoleona. Kjó shumë mund të 

bëhet edhe mjáft m’e madhe në qoftë se pasurítë e Kishave, të manastíreve dhe të komunitetit orthodóks 

jo vetëm që nuk shpërdorohen po edhe të organizohen mirë. 

Për të arrirë këtë qëllim dhe për të çdukur çdo shpërdorim, Komisioni vuri për bazë ankandin e 

lirë. Në këtë mënyrë do t’çduket monopolizimi i disa persónave që kishin hedhur në dorë sidomós 

pasurít e manastíreve. 

Përveç kësaj, tepricat e të ardhurave do t’dërgohen në Arkën e Përgjithshme të Kishës që do 

t’themelohet si pas Statutit në Kryeqëndrën. Në Arkën e Përgjithshme s’mund të mbahen më tepër se 

4000 fr.a. dhe të tjerat do të depozitohen në një nga bankat shqiptare. 

Po të hidhet një sy në Statutin dhe në Rregulloren do t’vihet re menjëherë se Kongresi dhe 

Komisioni i kanë ndarë çështjet shpirtërore dogmatike nga çështja e administrimit të pasurive. Të parat 

janë në kompetencë të Sinodhit i cili ka një kompetencë vetëm e vetëm shpirtërore. Për çështjet e 

administrimit të pasurive është krijuar në Kryeqendrën Këshilli Mikst dhe Këshilli Ekonomik i 

Përhershëm. Këshilli Mikst përbëhet prej anëtarëve të Sinodhit dhe prej katër laikësh, një prej çdo 

Dhioqeze. Këshilli Ekonomík i Përhershëm përbëhet prej Kryepeshkopit dhe prej katër laikësh të 

zgjedhur prej Këshillit Mikst. 

Kompetenca e Këshillit Mikst është të hartojë buxhetin dhe të vendosë diktimísht mbi çështjet më 

me rëndësi; Këshilli Ekonomik i Përhershëm është si fuqia ekzekutive e Kishës. 

Këtó janë pikat kryesore të Rregullores e cila nuk ka lënë pa zgjidhur edhe çështje më të vogla që i 

përkasin administrimit të mirë të pasurive kishëtare. Nuk duhet të shkojmë në heshtje se për priftërinjtë 
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që nuk paguhen mirë nga enoria e tyre, u la në dispozitë të Kryesisë një shumë të hollash për t’u ardhur 

në ndihmë dhe për t’i vënë në një shkallë financiare sa të jetojnë me nder dhe me dinjitet. 

Në të paka fjalë, Statuti dhe Rregullorja i japin fund me sukses të plotë një çështjeje shumë të 

koklavitur po që premtón një të pritme shumë të çkëlqyer nga pikëpamja kombëtare. 

 

Gazeta e Re, Viti I, Nr.206, faqe 2, e martë 9 korrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.M.T. MBRETI I DREJTON LETËR FALENDERIMI Z.KRYEMINISTËR PËR TRIUMFIN 

KISHËTAR 

 

 

Shteti shqiptar nuk ndahet nër orthodhoksë, katolikë e myslimanë, por asht i pandamë e shtet i 

lirë. 

 

Zoti Kryeministër, 

 

Shteti i jonë, i lirë e vet-urdhnues, ndjen nji kënaqësi të madhe në këtë moment. 

Mundimet e rrjedhuna prej traditave të gabueshme shekullore, ngatërrimet e nxjerruna prej 

autoriteteve hyjnore, i përballonte vetëm vullneti i pa-tundun e dashunija, që Populli Shqiptar ka për 

lirinë. 

Në vitin 1922, kur ishje Ministër i P.të Mbrendshme dhe Z.e juej Prefekt i Beratit, i u arrit qëllimit 

për me u-mbledhë Kongresi i parë i Kishës Orthodokse Autoqefale në Berat. 

Mundimet, që u-hoqën këtë periodë, ashtu edhe koha e çmueshme e Shtetit tonë, që u-bjerrte me 

dërgime delegacionesh në Kostantinopol, edhe ma pastaj diskusionet e papërfundueshme me 

përfaqësuesat e Patrikanës në Tiranë, janë shembulla të paharrueshme të mundimeve, që kanë hjekë 

vllaznit orthodoksë për kët qëllim. 

Janë edhe shum sakrifica e mundime të tjera, që ka ba Shteti pa nxjerrë asnji fryt, që veç se Ju dhe 

predecesorët e Juej janë dishmitarë t’atyne vuejtjeve. 

Shteti Shqiptar me modestinë e tij asht përpjekun që këta problema, kaq t’afërta me jetën e tij, me i 

zbërthye me nji mënyrë paqësore. 

Tue pamë kundërshtimet e randa, që u-bajshin, Shqipnija, vërtetë, që nuk kishte tjetër rrugë, por a 

me u përulë e me hjekë dorë prej nji të drejte njerëzore, që i ka falë natyra, ose me veprue kështu siç 

veproj. 

Dashunija, që Shqiptarët ndijnë për lirinë e vet, asht aq e thellë në shpirtin e tij, sa këtë e ka shtye të 

bahet theror shum herë për të drejtat e popujve miq. 

Nuk asht interesa, që e shtyente Shqiptarin të derdhte gjak, se mercenarët nuk luftojnë, por hikin, 

kur se Istorija, që asht shenjë e pa gabueshme, na difton se Shqiptari nuk asht ndamë në as nji luftë pa 

gjak. 

Veprimi i bamun asht aq legal dhe i drejtë, si ka qenë edhe ndër Shtete të tjera. 
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Përveç se janë ruejtun e bamun të gjitha formalitetet kanonike, por asht sovraniteti i popullit vetë 

ai, që i nep fuqinë legale çdo krijimi, sa do i naltë e i shejtë, që të jetë. 

Shteti Shqiptar nuk ndahet në Orthodoksë, Katolikë e Myslimanë, por asht i pa ndamë, Shtet i lirë, 

nuk ka shumicë e pakicë, nuk ka nji fe zyrtare, por të gjitha fetë i mbron e i nderon. Me gjith këte nuk 

lejon në as nji mënyrë e prej kërkuj, që feja të përdoret si mjet cenimi të këtij vllaznimi të nji gjaku e të nji 

gjuhe. 

Dashamirët dhe ata, që kanë relacione me këtë Shtet, duhet ta dijnë se çashtjet e mbrendshme të 

Shtetit janë ekskluzivisht çashtje, që i takojnë vetëm popullit Sovran, i cili nuk mund të tolerojë asnji 

ndërhymje prej çdo ane e prej kujtdo qoftë. 

Populli Shqiptar, tue pasë për të zbërthye edhe shumë e shum problema të tjera jetike, nuk ka ma 

kohë me bjerrë për nji çashtje të përfundueme. 

Shqiptarët janë të sigurtë se ata, që janë në krye të Shtetit, Na, shërbëtorë besnikë të këtij populli 

heroik, e pranojmë, pa u-shmangë, responsabilitetin në veprime. 

 

Zoti Kryeministër, 

 

Nji send, që më shton kënaqësinë personale, asht që nji vepër kaq e drejtë bahet nën dirigjimin e 

Juej nji nga bashkëpunëtorët e Mij ma të vjetër, të mirë e energjikë, që kjo më shton besimin t’Em. 

Madhështinë e kësaj vepre do ta ndjejnë gjeneracioni, që vjen, ma mirë. 

Falenderoj Ju personalisht, Klerin Orthodoks, për qëndrimin e tij patriotik, ashtu edhe gjithë 

shtypin kombëtar, i cili dijti ta mbrojë tezën e tij. 

Gazeta e Re, Viti I, Nr. 191, e enjte, 20 qershor 1929 

 

FORMIMI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE SHQIPTARE NGA PIKËPAMJA 

JURIDIKE DHE KANONIKE 

 

Nji fushat’ e padrejtë dhe pa vend kundrejt Shqipnisë 

 

Duke marrë pretekst prej formimit të Synodhit të Shenjt të Kishës Orthodhokse Autoqefale 

Shqiptare, shtypi helenik, i inspiruem prej qarqeve t’interesueme, asht duke vazhdue fushatën e tij aq 

çpifëse, sa edhe të padrejtë kundrejt Shqipnisë dhe Kishës Orthodhokse Shqiptare. 

Ky qendrim i shtypit dhe i disa qarqeve helenike t’interesuem asht për t’u vajtuem, për arësye se 

rrëfen vazhdimin te fqinjët tanë të nji mendësije të pashërueshme, cila s‘don të dijë ligjet e paevitueshme 

t’evolucionit njerzor. 

Sa për çpifjet dhe insinuatat fyese të shtypit helenik nuk kujtojmë të meritojnë përgjigje nga ana e 

jonë; jemi në mendje që nji përgjigje e tillë s’do t’ish e dênjëshme për nji fletore që respekton veten. Por 

nga ana tjetër, të frymzuem prej dëshirës t’i shërbejmë së vërtetës dhe, njikohësisht, të ndriçojmë edhe 

opínionin publik, kujtojmë që do t’ish nji mungesë detyre patriotike të mos përpiqemi të rrëzojmë 

argumentat tendencioze dhe sofistike të përdoruna prej qarqeve Patriarko-helenike, disa nga të cilët 

gjetnë vend edhe në disa organe me randësi t’opinjonit të përbotshëm. 

 

Përballë tekstesh kundrejt nji arsyetimi të rremë 

Këtij arësyetimi të rremë do t’përpiqemi t’i bajmë ball me argumenta të shëndoshta dhe të pa-

rrezueshme si nga pikëpamja juridike ashtu dhe nga ajo kanonikja, marrun nga veprat e auktorve grekë 

ma të çquem. Gjuha e teksteve asht aq elokuente prej vedit, sa që do t’na mjaftojë me përshkruem disa 

pjesë për t’u hapun syt atyne, të cilët për qëllime të njoftuna refuzojnë të shofin e të pranojnë të vërtetën. 

Por, nuk u kemi mëni: asht nji gja tepër e vështirë dhe tepër e bezdishme për njerinë të gjindet ball për 

ball me të vërtetën, sidomos kur asht i ushqyem prej vjetësh me nji ideologji të vjetrueme e të përbame 

krejt prej paragjykimesh të rranjosuna. Por, u lutemi miqve tanë të Jugut të mos na e marrin për keq: fati 

nuk asht i joni, por i bashkatdhetarit të tyne, të famshmit shkrimtar Korais, í cili, në kohën kur plasi 
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kryengritja greke më 1821, duke ju adresue popullit helenik, na çë shkruente: “Kleri i Greqis” së lirë 

s’duhet të njofi si Kryetar Eklesiastik Patrikun e Stambollit deri sa Kryeqyteti i Tyrqisë të vazhdojë të jet’ 

i infektuem prej tiranit të paligjshëm. Kisha jonë duhet të qeveriset prej nji Sinodhi të zgjedhun lirisht 

prej klerikalve e prej laikëve, siç i-qeveriste Kisha e vjetër dhe siç qeveriset edhe Kisha e bashkëfetarve 

tanë Rusë. Do t’ish nji gja jo e denjshme për Klerin e Helenve të lirë e të pamvarun t’u shtrohen 

urdhënavet të nji Patriku të zgjedhun prej Tiranit dhe të detyruem t’i bindet nji Tirani. 

Kjo tezë u përkrah ma von edhe prej Presidentit të parë të Greqisë Kapodhistrias, duke u shvilluem 

ma pastaj në nji mënyrë shkencore edhe prej shum grekve të çquem në shkencë e në politikë sib. 

Saripolos-ati, Farmaqidhis, Trikupis, Qiriakos etj. 

 

Konflikti midis Greqisë dhe Patriarkut; mejtimi i prof. Saripolos 

Duke aplikue këtë princip, Kleri i Greqisë për sa kohë vazhdoi lufta kundra Turqisë e pat prêm 

krejt çdo marrëdhanie me Patrikun e Stambollit. Nga ana tjatër, Statuti i votuem prej asaj Asambleje 

helenike në Nauplië konsakronte në artikujt 6-12 Autoqefalinë e Kishës helenike. 

Tani, po të marrim në dorë tekstin e së Drejtës Kostitusjonale të N.Saripolos, Profesor në Fakultetin 

e Drejtësisë n’Athinë dhe që formon autoritet në çështjet juridike, do t’gjejmë përveç tjerave, në kaptinën 

8, faqe 316, vëllimi i 3 të veprës së tij magjistrale, pasazhin, që pason, të cilin po e përshkruejmë 

tekstualisht: “Formimi i nji Kishe Autoqefale Greke të pamvarun nga pikëpamja administrative prej 

Patrikut të Stambollit, formon jo vetëm nji të drejtë absolute të popullit helenik sypran, por asht dhe nji 

akt shum kanonik, konform me kanonet, sidomos me kanonin 17 D të Sinodhit Ekumenik i cili thot: “I 

tis ek vasilikis eksoussias ekenisthi polis i afthis kenisthii, tis politikis ke dhimosiis tipis ke ton 

eklesiastikon parikion i taksis akolouthito”. Kisha Orthodhokse Orientale, me gjith që nga pikëpamja 

dogmatike asht nji dhe e bashkueme, nuk ka nji kryetar nga pikëpamja administrative si Kisha Katolike, 

por përbahet prej Kishave të ndryshme Autoqefale, të pamvaruna njana prej tjetrës nga pikëpamja 

administrative”. 

Duke vazhdue zhvillimet e tezës së tij Z.Saripolos shton: “Ma në fund, më 1850, Kisha e Madhe e 

Stambollit me dorëzimin e Tomit Sinodhik të 29 Qershor 1850 e njofti Kishën Autoqefale Greke si 

kanonikisht të pamvarun. Por, Kisha e Greqisë (të mos harrojmë që flet gjithmonë Saripolos) ishte déjure 

kanonikisht e pamvarun para dorëzimit të Tomit të 1850, sepse njoftja e pamvarësisë së saj nga an’ e 

Patrikut, siç thamë, nuk ishte e nevojshme nga pikëpamja juridike dhe kanonike”. 

Shtojmë se ky argument ka pasë qenë zhvillue edhe ma parë me shumë forcë dhe dijeni prej 

Farmaqidhit, ish-Sekretar i Përgjithshëm i Sinodhit Grek, njeriu ma i aftë dhe ma liberal i Klerit Grek. Ky 

në kritikën e ashpër q’i ban Tomit të 1850 midis tjerave thotë: “Kisha Autoqefale Greke asht formue 

shumë kanonikisht dhe për kët arsye njoftja e saj kanonike nuk u-kërkue”. Prej këtyne fjalve rrjedh se 

njoftja e pastajme nga ana e Patrikut nuk i shtoi kurrgja legalitetit dhe kanonicitetit déjure të fituem të 

Kishës Autoqefale helenike. Ky princip aq i kiartë gjindet në bazë të formimit të gjithë Kishave 

Orthodhokse Autoqefale që ekzistojnë. 

 

 

Ngrehja kanonike dhe ligjore e Kishës Orthodhokse të Shqipnisë 

 

Kisha Autoqefale Orthodhokse e Shqipnisë, duke aplikue dhe ajo ket princip, s’bani veçse të 

përdorë nji të drejtë të padiskutueshme nga pikëpamja kanoniko-legale, e drejtë që forcohet prej aq 

precedentash. 

 

Gazeta e Re Viti I, Nr.191, e enjte, 20 qershor 1929 
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Qarkore 

 

Gjith zëvendësve të hirshëm të Mitropolisë së shenjtë të Durrësit, Tiranës, Shkodrës, Gorës dhe 

Shpatit. 

 

“Asht vu re se disa prej meshtarëve, sa do qi kanë në dorë librat e Meshës së Shenjtë në gjuhën 

Amtare, ato që janë botue, nuk i përdorin në shërbesa të Shenjta, në çdo ditë, por shumë rrallë dhe vetëm 

në disa festime zyrtare, punë që shkaktohet vetëm nga mos kujdesi dhe plogështia e klerit dhe 

psalltarëve. Kjo mungesë na ka tërheqë vërejtjen e duhun dhe nuk i ban nder priftënve të përnderçëm 

dhe Kishës sonë Nacionale. 

Prandaj porosisim dhe urdhënojmë që pas këtaj mos përsëritet gabimi i sipërpërmendun për të 

mos u gjendë autoritetet eprore, Jerarkia Kombëtare, në gjendje që të marrë masa disiplinore që imponon 

detyra Fetaro-Kombëtare. 

Gjithashtu porosisim edhe për të nderçmit ZZ. Psalltrit tanë të çdo kishe. 

Paskëtaj çdo pjesë e çdo shërbimi fetar që asht botue, asnji ditë nuk duhet të këndohet në gjuhë të 

huej. 

 

Hiri i Zotit tonë Jezu Krishtit qoftë ndihmë 

Kurdoherë mbi ju 

 

Mitropoliti 

Visarion 

 

 

Dosja 1565, viti 1930 

 

 

EPISKOPATAVE TË SHEJTA DHE Z.Z. ANTARËVE LAIKË TË KËSHILLAVE MIKST DHE 

EKONOMIK TË PËRHERSHËM 

 

Me lutje që të na dërgohet mendimi përkatës 

Durrës 26.III.1930 

 

Episkopatave të Shejta 

 

Bashkangjitun dërgojmë kopjen e buxhetit të vitit 1930 me aktin përcjellës të së Shkëlqyeshmes 

Qeveri Mbretnore. 

Titullari i Kryesisë së Kishës tue marrë vesht se buxheti i Shtetit kët vit ka me u paksue dhe 

relativisht edhe subvensioni Shtetnuer për Kishën gjith ashtu nënkuptohesh se, do të paksohesh, e zgjati 

qëndrimin e vet në Tiranë deri tash, për me ba ç’ishte e mundun në favor t’arkës së Kishës edhe me 

qëllim që të ndihmojë për me mos hye në ligjin e reformave agrare ndonji artikull i damshëm për 

pasunitë Manastiriale të Kishës, si edhe për punë të tjera rezervata; për këto të fundit kemi me iu dërgue 

në nji rast tjetër. Sa për buxhetin e vitit 1930 siç asht e ditun Shteti ka të drejtën e aprovimit jo vetëm në 

bazë të Statutit e të Rregullores por edhe në bazë të ligjit për Komunitetet fetare në të drejtën e aprovimit 

të buxhetit asht edhe e drejta e korigjimit të tij, nga ana e Qeverisë Mbretnore, si bahet edhe në Shtete të 

tjera të Ballkanit; prandaj buxheti i hartue prej Këshillit Mikst, u korigjue prej Këshillit Ministruer sipas 

kopjes së bashkangjitun. 

Qeveria muer këtë masë jo vetëm në bazë të ligjeve qi ka, por edhe në bazë të instrukcioneve që 

muer prej burimesh të ndryshme për mos posibilitetin e t’ardhunavet të parapame, në buxhetin e 

hartuem prej Këshillit Mikst për vitin 1930. 
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Eksperienca dhe përfundimi i shumës qi u mblodh prej 1 Prill të vitit 1929, punë qi u duk ma mirë 

prej muejit Nanduer të vitit kaluem deri sot, i dha shkak Kshillit Ministruer me u rezervue dhe me ba 

paksimin e buxhetit të këti viti 1930, përveç këtyne arsyenave dhe urdhëni Mbretnuer për me paksue 

buxhetin e përgjithshëm të Shtetit shkaktoi zbritjen e subvensionit Shtetnuer për Kishën 50% dhe kështu 

në vend të 50.000 fr.ari prej arkës së Mbretnisë Shqiptare Kisha do të ketë vetëm 25.000 për vitin 1 Prill të 

vitit 1930 deri në 1 prill të vitit 1931; këtë shumë mundëm me ba për me sigurue prej arkës së Shtetit pas 

demarsheve të bame nga titullari i Kësaj Kryesie në Tiranë pranë N.M. Tij Mbretit dhe Qeverisë 

Mbretnore se nevojat e buxhetit Shtetnuer detyroshin ndofta Qeverinë me na dhanun dhe ma pak, po 

kto masa për paksimin e kredinavet buxhetore mori e Shkëlqyeshmja Qeveria Mbretnore dhe për 

Komunitetin Muhamedan me gjith mjetet monetare që edhe ky komunitet disponon, pranë organeve të 

naltë të Mbretnisë. 

Në Bisedimet e bame me Qeverinë Mbretnore Kryesia e Kishës autorizoj edhe të ndërshmin z. 

Thoma Papapanon antarin e Këshillit Mikst që ndodhej në Tiranë i cili u mundue me ndihmue në 

pikamjen ekonomike n’interesën e Kishës sa qe e mundun. 

Kështu kjo Kryesi nuk la mjet dhe mënyrë pa përdorë për interes t’arkës. 

Përveç arsyenave të përgjithshme të sipërpërmendun relativisht me rrogat e të katër Dhiakonavet 

u muer parasysh se në buxhetin e vitit të kaluem nuk kishte kompetencë për rrogën e katër sekretarëve 

të katër Dhioqezave, me gjithë këto kjo rrogë u pague jashtë buxhetit në dam t’arkave lokale, kurse në 

buxhet Qeveria pat aprovue nji rrogë prej nantë (9) napolona në muejt për Dhiako-sekretar, por me 

gjithë këtë dhjakonët në fjalë nuk e kryen detyrën e sekretarit; për kët shkak, dy nga Episkopatat 

përdorën dhe sekretarë të tjerë në vend të Dhiako-sekretarit, punë që nuk mund të vazhdojë paskëtaj për 

arsyena buxhetare; Episkopatat si dihet në Shqipni ma parë nuk kan pasë Dhiakon, përveç se Kisha e 

Shën Gjergjit të Korçës, dhe shërbimet episkopale nuk pengoheshin, prandaj në rast që Titullari i nji 

Episkopate ka me e pa t’arsyeshme për me i ngarkue detyrën e sekretarit, Dhiakonit të vet, por, pa 

pague edhe sekretar tjetër paskëtaj, at’here natyrisht munt t’emnojë ket sekretar t’Episkopatës me rrogën 

e sekretarit të caktuem në buxhetin e bashkangjitun, tue pushue sekretarin dhe në rast të kundërt 

Dhiakoni do të paguhet prej të hollavet personale t’Episkopit që dëshiron me e mbajtë si ka qenë zakon i 

vjetër dhe si asht kudo. Dhiakonët që do të mbesin pa punë duhet të dorëzohen priftna dhe t’emnohen 

ndër famullitë vakante, mbasi ata janë gjithsej 4 vetëm dhe famullina vakante janë ma shumë se katër. 

Për shërbëtorët baza e suprimimit të rrogës tyne ka qenë nevoja e paksimit të buxhetit e 

domosdoshmënisë se, si do të shifet nga vrejtja e kujdesshme e Kryesekretarit të Sinodhit, asht 

suprimue, si edhe të Epkopëve ndihmës për nevojat e shërbimit të Zyrës së çdo episkopate ka të drejtë të 

detyrojë kandillaftët me radhë për me plotësue shërbimin e shërbëtorit të Zyrës Episkopale. Kryesia e 

Kishës vendosi që Titullarin e Episkopit, Emzot Evgjenin, e emnoj direktor të Seminarit dhe ndihmës të 

Revistës fetare, për me mos e lanë jasht shërbimit dhe i caktojë rrogën që ka pasun t’aprovuem prej 

Qeverisë Mbretnore për vitin e kaluem fr/ari 300 prej 1 Mars dhe pasandaj. 

Rrogat të muejit Kallnduer e Shkurt të kti viti për ato që u janë suprimue nënpunsinat, do të 

paguhen dhiakonave e shërbëtorëve etj. nga fondi i shitjes së gjasë së gjallë të Manastirevet qi do të 

shiten n’ankand, në bazë të Qarkores që kemi me dërgue mbrenda këtij mueji. 

Kryesia e Kishës së Shejtë asht në dispozicion të Titullarve të hirshëm t’Episkopatave dhe të z.z. 

antarve llaikë të Këshillit Mikst dhe Ekonomik për me i dërgue në mënyrë ma të shpejtë çdo informatë 

dhe spjegim që kanë me kërkue si të nevojëshme prej kësaj Kryesie, ashtu dhe për shum të përnderçmin 

antarin e Sinodhit Shejt Mitr. Ik. M.V. Marko. 

Në këtë tekst shënojmë se me gjithë paksimin e subvencionit Shtetnuer që asht shkaku Kryesor i 

suprimimit të rrogave dhe nëpunsinavet sipas buxhetit të bashkangjitun, e quejmë për detyrë për me 

falenderue Qeverinë Mbretnore për përkrahjen që asht tue i dhanë Kishës për ekzekutimin e urdhënave 

të sajë në punë ekonomiko-financiare të Manastireve e të Kishave si dhe çdo përkrahje të veçantë që asht 

tue i dhanë Kishës Autoqefale tue ba sakrifica me randësi politike dhe ekonomike, prandaj besojmë se 

edhe titullari i asaj Episkopatës së Shejtë ka me pasun mirësinë me marrë në konsideracion gjithë sa 

duhet dhe me dhanë instrukcionet e duhuna dhe gjithë atyne që i suprimohet puna si dhe çdo kleriku, 
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punë që ka me pasë dhe efektin e duhun dhe pranë autoriteteve të naltë të Qeverisë Mbretnore si dhe 

pranë Oborrit Mbretnuer projektit të Kishës sonë të Shejtë. 

Lutemi komunikonja kopjen e buxhetit të bashkangjitun gjithë Këshillavet Kishtare, Kujdestarinave 

të tilla të çdo qyteti dhe katundi ashtu dhe gjithë Këshillavet Igumenale për dije dhe veprim që të 

lehtësojnë mbledhjen e të hymevet të domosdoshme për të prishunat dhe për dijeni të klerit të hirshëm e 

të popullit besnik tue na lajmërue me mjetin ma të shpejtë. 

Shënojmë se çdo çfaqje mos kënaqësie ka me qenë në dam të së mirës së jerarhisë dhe të Kishës. 

 

Lutës më Perëndinë 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE  

KRYEPISKOP I GJITH SHQIPNISË 

VISARION 

 

Kisha Kombëtare – faqe 5 – 21.11.1930 

 

 

 

 

Buxheti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë për vitin 1930 i hartuem prej Këshillit 

Mikst të Kishës dhe i aprovuem me ndryshimet përkatëse prej Qeverisë Mbretnore në bazë të ligjit të 

Komunitetevet fetare dhe të Statutit dhe të Rregullores së Kishës. 

 

Të prishuna 

 

Kap. I 

 

Sinodhi i Shejt dhe personeli i tij 

 

Art.  Fr.ari fr.ari 

  në muej në vit 

1.Rrogë për Mitropolitin e qendrës dhe Kryepiskop   800 9600 

2. Shpërblim përfaqësimi për Kryetarin e Kishës   300  3600 

3. Rrogë për tre Episkopë nga 600 fr. Ari seicili   1800  21600 

4. Rrogë për Ikonomin e  madh Mitrofor    400  4800 

5. Shpërblim për Ikonomin e Madh si anëtar i Sinodhit  100  1200 

6. Rrogë për Llogaritarin e përgjithshëm    250  3000 

7. Rrogë për sekretarin       160 1920 

8. Rrogë për nji kopist       150  1800 

9. Rrogë për nji Dhiakon ose nën dhiakon të Kryesisë   120  1440 

10. Rrogë për dy shërbëtorë pë nga 100 fr.ari    200  2400 

  ------------ 

  Shuma vjetore  51360 

 

KAP. II 

Këshilli Mikst 

 

11. Shpenzim për katër anëtarë dhe shpenzime nga 400 fr.ari për 

seicilin….  1600 

12. Për mbledhje të jashtzakonshme  2000 
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KAP. III 

 

Këshilli Ekonomik i Përhershëm 

 

13. Shpërblim për pesë anëtarë të Këshillit Ekonomik të përhershëm… 1200 

   ---------- 

  Shuma 56160 

 

Shuma e mbartun Fr. ari Fr, ari 

  në muaj në vit 

 -------------------------------- 

  56160 

 

KAP. IV 

 

Personeli i Episkopave 

 

14. Rrogë për katër sekretarë të Dhioqezavet nga 200 fr.ari në muej 

për seicilin  800 9600 

15. Rrogë për 20 zavendësa lokalë të 4 Dioqezavet nga 30 fr.ari 

për seicilin  600 7200 

 

KAP. V 

 

Subvencion Priftnuer 

 

16. Subvencion për të gjithë priftnat e Shqipnisë 15000 

 

Kap. VI 

Seminari 

 

17. Për mbajtjen e Seminarit  20000 

 

Kap. VII 

 

Për studime të nalta 

 

18. Për bursista theollogjie  6000 

 

Kap. VIII 

Përkthim e botim librash (Revistash) 

 

19. Përkthim-shqyrtim 2000 

20. Për botim Reviste 5000 

 

Kap. IX 

 

Festim 

 

21. Për festim të Kryesisë 2000 
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22. Për festim të katër Episkopatave (qendra) 1000 

23. Për festim 16 zavendësat nga fr.ari 100 1600 

 

Kap. X 

 

24. Ndihma për komunitetet e vobektë 6000 

25. Ndihma për koret kombëtare Kishtare 5000 

26. Ndërtime të Kishavet dhe t’institutvet të tyne 6000 

 

Kap. XI 

 

Post telegrafë e shkresina 

 

27. Shpenzime post telegrafe pë Kryesin e Sinodhit të Shejtë të Këshillit 

Mikst e të Këshillit Ekonomik të përhershëm 1400 

28. Për katër Dhioqezat (qendra)  800 

2. Për 20 zavendësiat  800 

 

Kap. XII 

 

Udhëtime 

 

30. Shpenzime udhëtime për Kryesinë  2400 

  ------------- 

  Shuma 147960 

 

Shuma e mbartun Fr. ari Fr, ari 

  në muej në vit 

 -------------------------------- 

  147960 

 

 

31. Shpenzme për katër Episkopatat 2000 

32. Shpenzime për predikonjësin e Përgjithshëm dhe Inspek 1000 

 

Kap. XIII 

 

Zjarr e dritë 

 

33. Zjarr e dritë për kryesinë 600 

34. Zjarr e dritë për katër qendra t’Episkopatave 1600 

 

Kap. XIV 

 

Mobilje 

 

35. Për mobilimin e Kryesisë 3240 

 

Kap. XV 
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36. Regjistrim, kontrollim dhe revandikim i pasunivet Kishtare 2500 

37. Të paparapame  3600 

  ----------- 

  Shuma e Përgjithshme 162500 

 

Vërtetohet shuma e të prishunavet prej fr. Ari njiqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesqind (162500). 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE  

KRYEPISKOP I GJITH SHQIPNISË 

VISARION D.V. 

 

Vërtetohet njësia me origjinalin i aprovuem prej Këshillit Ministruer. 

 

Tiranë 20.II.1930 P.Kryesekretarin e Min së Drejtësisë 

  Zef Kovaçi 

 

 

Kisha Kombëtare – faqe 9 – 21.11.1930 

EPISKOPATAVE TË SHEJTA DHE KSHILLAVET IGUMENALE KISHTARE DHE 

KUJDESTARINAVE SHUM TË NDERSHME 

 

Qarkore nr.31 Durrës 14.II.930 

 

Në bazë të vendimit të Kshillit Mikst e të Këshillit Ekonomik të Përhershëm dhe në bazë të 

Rregullores, Statutit dhe të ligjit të Komuniteteve fetare, çdo gjâ e gjâllë e çdo Manastiri e Kishe duhet të 

dali n’ankand me u shitë definitivisht mbrenda këtij mueji; dhe shfrytëzimi i gjithë pasunivet Kishtare 

dhe manastiriale të Komuniteteve fetare duhet deri në fund të këtij mueji definitivisht të dalë n’ankand 

dhe t’u jenë dhanë sipërmarrësvet, ofertuesvet të fundit, definitivisht, dhe pa asnji kundërshtim; çdo 

mungesë ka me shkaktue ndjekjet dhe përgjegjësinë Penale për çdo zavendësi dhe Këshillë Igumeniale 

Kishëtare dhe kujdestari si dhe superjor ma të naltë të tyne Kishtar të çdo Episkopate. 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE  

KRYEPISKOPI I GJITHË SHQIPNISË 

VISARION 

 

 

 

 

Sekretariati i Kishës Orthodhokse Autoqefale ban kët deklaratë: 

 

Për njoftim të çdo t’interesuemi bahet e ditun se shitja e gjasë gjallë të Manastireve bahet në bazë të 

vendimit të Këshillit Mikst të marrun në Korçë më 1 Nanduer të vitit 1929 në mbledhjen e tij të II-të. 

Vendimi asht ky që pason në bazë të cilit mbrenda muejit Marsit 1930 gjatë e gjalla duhet të jenë shitë të 

gjitha. 

 

VENDIM 
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U vendos relativisht me vendimin e suprimimit të ushqimit në Manastiret shitja e gjasë së gjallë të 

çdo Manastiri në kohën oportune brenda këtij viti financjar të Kishës dhe çfrytëzimi i pasunisë së pa-

tundshme në mënyrë të ankandit dhe në bazë të Statutit dhe të Rregullores së përgjithshme dhe për dobi 

të arkës së përgjithme të Kishës sipas Statutit. 

 

Kryetari: Kryepiskopi 

VISARION 

Mitropolit i Durrësit, Tiranës ad interim i Korçës d.v. 

 

Antarët 

 

Episkopi i Beratit Agathangjel d.v. 

Episkopi i Gjinok. Ambrozi d.v. 

Mitrofor Ik. M. Vasil Marko d.v. 

 

Av. Ilia Kotta d.v. 

Thoma Papapano d.v. 

Kristaq Zagguridhi d.v. 

Kritaq Ikonomi d.v. 

 

 

Qarkore Nr 29 12.III.1930 

 

Episkopatave të Shejta 

 

N’emën t’Atit e të birit e të Shpirtit të Shejtë 

 

Siç kuptohet edhe nga kaptina VIII të Rregullores s‘Administrimit të Përgjithshëm të Kishës, e cila 

ka marrë formën ligjore në bazë të ligjit të Komunitetit fetar paskëtaj pagesat që der tash quheshin 

“arhiesatiqi epihorigjisi”, t’hollat e dhespotit”, nuk janë ma shpërblim për Episkopin siç bahesh ma parë 

që mblidheshin për dobi personale t’Episkopit, por janë nji pjesë e buxhetit Kishtar të vjetit 1930, 

t’aprovuem prej Qeverisë Mbretnore me shkresën e saj N.20/I datë 21/2/ 930. Prandaj lutemi që me anën 

e parsisë dhe pleqësinavet Kishtare të qendravet dhe të katundevet të përkujdesoheni për mbledhjen e 

taksavet në fjalim, të cilat kemi besim se çdo besnik do t’i paguejë dhe shënojmë se do të shtërngohemi 

me marrë masat e duhuna kondra atyne qi pengojnë nxjerrjen e këtyne. 

Lutemi t’i shpjegoni çdo besniku se nga pagimi i këtyne t’hollavet sigurohet mbarëvajtja e 

veprimevet kishtare dhe nderi i çdo besniku të Krishtenë Orthodhoks të bekuem, bijve tonë të dashtun 

më Krishtin dhe realizimi i qëllimit të misionit të Shejtë shpirtnor dhe kombëtar të Kishës për të cilin si 

N.M. e Tij. Mbreti tonë August ashtu dhe Qeveria Mbretnore bashkë me Sinodhin e Shejtë nuk janë 

kursyer për as nji mundim dhe ndihmë po vazhdojnë me zell në përkrahjen për Kishën tonë kombëtare. 

Hiri i Zotit tonë Jisu Krisht qoftë mbi ju. 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE  

KRYEPISKOPI I GJITH SHQIPNISË 

VISARION 

 

Kisha Kombëtare –22.3.1930. 

Durrës 13.3.1930 
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KRYESIJA E KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPNISË 

 

Qarkore N.30 

 

Epikopatave të Shejta 

 

N’emën t’Atit e të Birit të Shpirtit Shejtë 

 

Në bazë të vendimit të Këshillit Mikst duhet me u shitë çdo gja e gjallë të Manastirevet n’ankand 

dhe mbrenda këtij mueji vazhdues dhe përfundimi të na lajmërohet sa ma shpejt. 

Çdo vonim dhe ndërlikim ka me shkaktue përgjegjësinë përpara ligjit për çdo shkaktar. Duhet 

marrë parasysh se egzistenca e gjasë së gjallë në Manastiret âsht e ndalueme mbasi gjithë pasunitë e 

patundshme, kullotje etj. po ipen me qira me anë t’ankandit në ofertuesin e fundit, punë që, do jetë krye 

deri më 20 të këtij mueji, dhe mbasi ushqimi i manastirevet asht suprimue me vendim kompetent. 

 Hiri i Zotit tonë Jisu Krisht qoftë mbi ju. 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE  

KRYEPISKOPI I GJITH SHQIPNISË 

VISARION 

 

Kisha Kombëtare - N.2 – faqe 11 - 1930 

 

 

 

PREDIKIM MBI UNGJILLIN E SË DJELËS 27 KORRIK 

 

Shërimi i dy të verbërvet dhe i një të shurdhi, me të vetmin mjekim fjalën: “U-bëftë sipas besimit 

tuaj që keni” rrëfen fuqinë e besës së plotë. Kët fuqi nuk është larg prej nesh me e pa çdo njeri që 

dëshiron të shohi të vërtetën dhe të gjejë shpëtimin. 

Le të vëmë ndër mënd për një minutë se mungon besimi, kredia në botë, le të kujtojmë se kur nuk 

ka besim nëpunësi ndaj Shteti, Shteti ndaj nëpunësi, kapitalisti ndaj puntori, puntori ndaj kapitalisti, 

ustaj ndaj çiraku dhe çiraku ndaj ustaj; le të kujtojmë për një minutë se njeriu nuk ka besim as në fuqia e 

tij as në zotësia e vet-vetes dhe me një herë kemi me pasë si përfundim asgjëkafshë më pak veç se 

vdekjen e përgjithshme në botë, kurse nga mungesa e besimit do të mungonte puna, nga mungesa e 

besimit do të mungonte çdo lëvizje e energji, do të mungonte guximi për çdo vepër, për çdo nisiativë. 

Pra, për dita shohim mrekullinat e besimit që vijnë si përfundim i besimit ndaj njeri-tjatri, kur lidhen 

njerzia me shoqërina bashkëpunuëse, dhe kur njeriu ka besim në veten e tij e guxon me vullnet të plotë 

me shkue përpara për me ia mbrritë qëllimit të bekuar të jetës. 

Kur pra besa njerzore paska fuqi të madhe të bëjë të paditurin të ditur, se kallfa nuk do të mësonte 

zanatin ne ustaj pa patur besim ndaj ky, dhe të vobektin besa e bën të pasur, se për dita shohim njerëz të 

vobektë të cilët me besimin në veten e tyre i vihen punës e bëhen të pasur, por besa ndaj Perëndisë 

Fuqiplotë vallë nuk qenka një fuqi ma e madhe se fuqia njerzore që ep përfundimet që shohim me syt 

tonë kudo? 

Besa ndaj një mjeku, sigurisht, në ësht se nuk e shëron plotsisht të sëmurin por të paktën i ep një 

qetim provizor jetës dhe një kënaqësi, një gëzim, që rrjedh nga besimi dhe nga shpresa që ka njeriu për 

mjekun e mirë. 
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Aq më tepër fuqi dhe mrekulli ësht e drejtë të besojmë se gjejmë ndaj Fuqia e Fuqinavet dhe 

krionjësi i Gjithësisë. 

Ësht pra e drejtë fjala e Zotit që u tha të sëmurëvet: “u bëftë si pas besimit tuaj”. Besimi i tyre ishte i 

plotë e i patundur dhe shërimi i tyre u erdhi i plotë e i patundur. Shpresa e gëzimit të tyre për me pa 

dritën e botës ishte e madhe dhe Drita e Vërtetë u dha dritën e syve të tyre. 

Ç’t’i kërkojmë Perëndisë na ep, dhe më tepër kur i kërkojmë atë që na duhet. Fjala e Zotit për ditë 

vërtetohet me fakte po të studiojmë mirë zhvillimin e jetës së njeriut. Kërkoni dhe do të gjeni, Lypni dhe do 

të merrni. Të verbrit kërkuan dritën e syve e atë muarnë, i shurdhi kërkoj të dëgjojë me veshët e tij e atë e 

fitoj. Të mirat e të dobishmet janë dhuratë nga Zoti për të mirët e të dobishmët. Mundimet janë provimet 

dhe pastrime për të zgjedhurit e Perëndisë që të shpërlahen mëkatet e tyre ose të prindërvet të tyre e 

kështu të jenë bijt e meritueshëm të shpëtimit. 

Mjerisht, të verbër e të shurdhër kurdoherë nuk mungojnë nga shoqëria njerëzore. Por po t’ishin të 

verbër e të shurdhër si këta t’Ungjillit të sotëm, ndofta mund të thohesh se do t’ishin deri diku të lumtur. 

Po të verbër e të shurdhër si ata për të cilët bën fjalë edhe ungjilli i shenjtë sot ka me shumicë prej 

vëllezërve tanë. 

Për ta duhet të themi, duhet të lutemi: Mëshiro-ji ô Zot! 

Farisenjt shihnin e nuk besonin, dëgjonin e nuk kuptonin. Dhe ndër ne sa janë, mjerisht, ata! Të 

fortë në hipokrizi, të fortë në zili. Urrejnë të vërtetën, ndjekin atë për të cilin ësht detyrë të japim gjithë 

përkrahjen tonë. Intrigojnë vetëm për t’intriguar. 

Krishti, si shpiegohet n’Ungjillin e sotëm, shëroj një njeri që vuante prej mundimeve të djajvet – një 

ditë tjatër do të shpjegojmë këtë temë – dhe farisenjt intrigonin kundra veprës njerëzore të Krishtit. Sa 

prej të Krishterësh i përngjajnë shpirtit të djallëzuar të Farisenjvet? 

Krishti Shpëtimtari Ynë, na dha fuqin e perëndishme të shpëtojmë dhe nga këto të liga të shpirtit, e 

nga këto smundje të shpirtit që cilësohen me një fjalë shpirti farisnik, shpirt hipokritik, shpirt i 

djallëzuar. Në dorë tonë ësht të përfitojmë nga mjeti që na fali Zoti për me shpëtue nga çdo e ligë e nga 

çdo smundje e shpirtit o të trupit. 

Besa si ajo e atyre q’u-shëruan sot prej Krishtit na mjafton për të gjitha. Le ta mbajmë besën tonë të 

vërtetë. Le ta ruajmë besën tonë të Shënjtë. Le ta gëzojmë besën t’onë të artë. Shpëtimi ësht i yni. Ashtu 

qoftë për të gjithë. 

VISAR 

 

Kisha Kombëtare 27.07.1930 

 

 

PANAGJIRI I SHËN-GJON VLADIMIRIT N’ELBASAN 

 

Nuk mbahet mend të jetë kremtue si simvjet festa e Shën-Gjonit t’Elbasanit. 

Dhjetë Priftna dhe Kryepeshkopi me ndihmësit e tij Imzot Eugjenin t’Episkopatës muerën pjesë si 

në mbramsoret edhe në Meshë, në të prumit të Shenjtit rreth Kishës; ceremonija qe tepër impozante dhe 

muerën pjesë gadi 3000 vetë. Qe dhânë urdhën me paraqitë për nderim nji Batalion paraushtarakësh, 

mbassi Shenjti në fjalë ka qenë Mbret i Zetës dhe ra dëshmor në vende Shqiptare, tue u trathtue prej 

njerzvet të tij dhe heretikëvet, por ky urdhën mbërrini vonë. 

Nji vepër me randësi u realizue mbassi mbaroi Ceremonija, konstatimi i tansisë së trupit të Shenjtit 

prej nji komisioni kompetentësh ndën kryesinë e Fort të Lumnushmit Imzot Visarionit dhe përshkrimi 

ekzakt i të gjitha sa ndodhen n’arkën e Shenjtit. Me kët komision muerën pjesë për veç klerikve edhe 

Z.Z. Taq Buda, ish deputet, tash farmacist, Fot Papajani, arësimtar dhe dy prej parisë së Shpatit, Trifon 

Mema dhe Spiro Toli (nga përmbi Shinjoni). Kjo qe nji punë e nevojshme në çdo pikpamje dhe i dha nji 

satisfaksion popullit t’ati rrethi i cili ka ma të madhin respekt për Shën Jonin. Rezervohemi të shkruejmë 

nji herë tjetër mbi Shenjtin dhe për Manastirin në fjalë. 
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Audjencë pranë N.M. Tij Mbretit 

 

Këto dit Kryetari i Kishës sonë Krye-Hirsija e Tij Imzot Visarioni pati nji audjencë mjaft të gjatë 

pranë Sovranit, me përfundim të mirë për misionin patriotik të Kishës. 

 

 

Episkopit të Ohrit Nikolla 

 

Nr.354 OHËR 

 

Urojmë festën e Shën-Naumit, Shenjtit mbrojtës të paqes Ungjillore të dy Popujve fqinj stop. 

Falenderojmë Madhninë Tuej për thirrjen që pati mirësinë të na bajë Igumeni Stefan stop. Mungesa e 

ndihmësit Tonë ndodhun në Dhioqezën e Gjinokastrës dhe detyra e prezencës Tonë këtu pengojnë 

ardhjen T’onë aty sot kundra dëshirës s’onë stop. Shpresojmë në rast të parë me realizue dëshirën e 

përbashkët për bashkëfjalimin Vllaznorë për nder të misionit Kristian dhe të dy Kishave nacionale fqinje, 

Patriarhisë fisnike Serbe dhe Kishës Autoqefale Shqiptare që asht mirënjohtës ndaj e para. 

 

Përshëndetje 

Kryepiskopi i Gjith Shqipnisë 

Visarion 

Mitropoliti i Durrësit 

Kisha Kombëtare, 27.07.1930 

 

 

 

 

 

VEPRIMET ZYRTARE KISHTARE 

 

Akte mbi veprimet e Zavendësisë Mitropolitane t’Elbasanit 

 

Së Hirëshmes Zavendësisë Mitropolitane ELBASAN 

 

Gjegja e shkresës Nr.8 datë 9.VII. 1930 

 

Mitropolia e Shejtë pëlqen dhe aprovon Qarkoren e asaj të Hirëshmes zavendësie mbi shetitjen e 

Klerit në treg; dhe shton se kondravajtësit kanë me u përjashtue nga çdo shërbim Kishtar. 

Ky urdhën t’i komunikohet bashkë me gjithë Qarkoren e Klerit të Përnderçëm. 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jisu Krishtit qoftë ndihmës kurdoherë mbi Ju. 

 

Tiranë , më 25-7.930 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

Mitropoliti 

VISARION 

Kryepikop ‘i Gjith Shqipnisë 

 

Kisha Kombëtare – Tiranë – 03.08.1930 
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TË PËRNDERSHMËVET ETËN FAMULLTARË TË TË GJITHA KISHAVET TË 

JURIDIKSIONIT TË KËSAJ ZAV. MITROPOLIJE 

 

Asht konstatue se disa nga famulltarët e juridiksionit të kësaj Mitropolije të shejtë, shpesh herë 

rrinë nëpër dyqane për nji kohë të gjatë. 

Ky zakon nuk asht i mirë për meshtarët e Zotit, të cilët duhet të çquhen prej popullit me 

seriozitetin e sjelljet e tjera përgjithënisht në mënyrë që të nderojnë dinjitetin fetar. Nuk themi që të mos 

hyjë asnji famulltar në për dyqane. Çdo famulltar mund të hyjë me qëllim që të kryej në kambë punën e 

tij dhe të shkojë, por jo edhe të rrijë kohë pas kohje tue ba bisedime të ndryshme me lloj lloj njerzish. Kjo 

Mitropoli e shejtë, tue pasë në kujdes dinjitetin fetar të dipendentëvet të sajë të cilët duhet ta ruejnë këte 

dinjitet në mënyrë që t’i përshtatet qëllimit të shejtë të fesë Orthodhokse, urdhnon që çdo famulltar të 

mos rri nëpër dyqane për nji kohë të gjatë, por të hyjë me qëllim vetëm që të mbarojë punën e të shkojë. 

Gjith ashtu, famulltarët duhet të jenë shembëll në pikpamjen e pastërtisë dhe përgjithënisht të sjelljevet 

atnore të mira dhe fisnike me popullin. 

Elbasan, më 1.7.930 

 

Zav.Mitropoliti 

At Prokop Dhama d.v. 

 

Kisha Kombëtare – 03.08.1930 

 

 

 

VEPRIMET ZYRTARE KISHTARE 

 

Kryesia e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë 

 

 

QARKORE Nr.37 Pogradec, më 4.VIII. 1930 

 

 

Të gjithë Epikopatave të Hirëshme  

Edhe Mitropolisë Sonë të Shejtë 

 

Në bazë të vendimit përkatës të Sinodhit të Shejtë për botimin e libravet të shejta Kishtare, Kryesia 

e Kishës dha në shtyp: 

Ungjillin e Madh të ndamë në pjesë të përditshme si pas rregullave të Kishës ashtu edhe Apostullin 

si edhe Librin e Shërbimeve të Shejta të korizhuem dhe të kompletuem prej Komisionit të Posaçmë të 

zgjedhun prej Sinodhit të Shejtë. 

Botimi i tri Librave të Shejta filloi në Shtypshkronjat: Dhori Koti, “Djelli” edhe “Gutemberg”. 

Të tri këto libra kushtojnë 40 fr.ari edhe mbrenda dy muejve do t’i dorëzohen Kësaj Kryesie për me 

i a dërgue gjithë Kishavet të Mbretnisë. 

Mbasi në kontratën e botimit kondita e parë asht me i u dorëzue Shtypshkronjave ma parë gjysma 

e vleftës, luteni me porositë dhe urdhënue gjithë Kishat e juridiksionit tuej për me impostue mbrenda 

këti mueji 20 fr.ari edhe 20 të tjerat t’i pregatisin me i dorëzue në fillim të Vjeshtës së dytë kur kanë me u 

dorëzue të tri librat e shejta të sipërpërmenduna të cilat janë të domosdoshme për të gjitha Kishat, për 
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gjith priftënijtë e psaltët; si edhe për popullin për shërbimet Kishtare edhe për këndim në shtëpit e tyne 

për dobit të madhe shpirtnore. 

Në këtë rast pritet aktiviteti ma i plotë i Titullarëve të të gjitha Episkopatave të Hirëshme edhe të 

Mitropolisë Sonë të Shejtë si edhe të Zavendësinave të tyne të çdo vendi. 

Duhet spjegue mirë gjithë Popullit gjithë randësia e këtyne botimeve dhe përmbushja e nji nevoje 

të madhe Kishtare me anë të këtyne librave, punë që nderon Sinodhin e Shejtë. 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krishtit qoftë ndihmës kurdoherë mbi Ju. 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

Kryetari i Kishës Orthodhokse 

Autoqefale 

Kryepiskop’ i Gjith Shqipnisë 

VISARION 

 

Kisha Kombëtare – 17.08.1930 

 

VEPRIMET ZYRTARE KISHTARE 

 

NJË VENDIM I KOMUNITETIT ORTHODHOKS TË POGRADECIT PËR TË KUFIZUEM 

DISA ZAKONE TË TEPËRTA 

 

“Sot më 22 Gusht 1930 u mblodh Paria dhe Populli i vendit nën Kryesin e Fort të Lumnueshmit 

Kryepiskopit të gjith Shqipnis Mitropolitit të Mitropolis Sonë të Durrësit-Tiranës Emzot Visarionit dhe 

pas bisedimeve që rrodhën në bazë të propozimevet dhe spjegimevet të dhanme prej Krye-Hirësisë së Tij 

u vendos: 

1. Dasmat të kufizohen vetëm me nji natë darke ose me nji drekë edhe me nji numër të ftuemsh sa 

asht e mundun ma të kufizuem. 

2) U vendos që dhuratat e zakonshme t’jepen vetëm në prindët edhe më t’afërmit e shtëpisë që 

banojnë më nji ndërtesë edhe të mos jenë të çmueshëm e jo ndër nipërit e mbesat. 

3) U vendos që përveç atyne të ndamevet të zakonshme që bahen mbrenda në Kishë për të 

vdekurit, të tjera të mos bahen jashtë Kishës; në asnji shtëpi nuk do të shtrohen sofra të përmortshme 

edhe n’as nji kohë. 

4) U zgjodhën edhe Anëtarët e Këshillit Kishtar Z.Z.Dr.Filip Papajani, Jovan Gjoka, Leonidha Tara, 

Fondi Burnazi, Llambi Kërxhalli dhe Tushi Milo Pasko. 

Kështu u shkrue dhe u nënëshkrue ky vendim i cili do t’i komunikohet gjithë banorëvet të 

Pogradecit për dije dhe me lutje për konfirmim, pasi të deklarohet prej Shejtënis së Tij Emzot Visarioni 

në Kishë të Djelën e ardhshme. 

 

Vazhdojnë nënshkrimet e Parisë së vendit dhe të popullit 

 

Mitropoliti i Durrësit-Tiranës 

Vërteton 

Visarion d.v. 

Kryepiskop’ i Gjith Shqipnisë 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 14.09.1930 

 

 

 

LETRA NGA QARQET 
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NJË KREMTIM MADHËSHTOR NË MANASTIRIN E SHËN-MARENËS 

 

Me rastin e Panagjirit të Shenjtë të Manastirit të Llëngës, Shën-Marenës, patmë fatmirësinë të na 

urdhërojë i Fort-lumnuëshmi Kryepikopi tonë Imzot Visarion. 

Udhëtimi për në Shën-Marenë qe madhështor. Me kryehirësin e Tij Kryepiskopin në krye ish një 

grup klerikësh, të Përnderçmit Stavrofor Ikonom Josif prej Korçe, Igumeni i Manastirit Shën-Ilia të 

Hoçishtit Stavrofor Mina, Zavendësi i Mitropolitit të Pogradecit Arhimandrit Grigor, At Thoma 

famulltar i Tiranës, At Joan Famulltar i kat.Potkozhanit, At Serafim i katundit Pleshisht, At Joan i 

katundit Tushemisht, At Panajot i katundit Niçë dhe At Prokopi, Ikonom Dhimitri Igumen i Manastirit 

dhe famulltar i Llëngës, si dhe sekretar i Kryepiskopit Z.Taq Bici. 

Më 28 Korrik u kthyem në katundin Potkozhan, ku u bë një pritje shum e mirë. Me gjith që qe pak 

vonë, u-bë një Tedeum në Kishë ku Kryehirësia e Tij mbajti një fjalë mbi dashurinë e vllazërinë. 

Mbrëmanet u-pritmë në shtëpi të dy priftrave dhe ne z.Petrika. Darka ishte pregatitur shum bukur dhe 

ndër popullin vërehej një gëzim shpirtëror për këtë rasje ekstraordinare të vizitës kryepiskopale. 

Të nesërmen kortezhi arrijti lart në Manastirin, ku u-këndua një Tedeum. Pas tedeumit u-bë, sipas 

zakonit hierarhik, zgjedhja e Igumenit dhe si i tillë u-zgjodh i ndriçmi Arhimandrit Grigor, zavendës 

Metropoliti në Pogradec. Kryehirësia e Tij Kryepiskopi spiegoi detyrat igumenale dhe pas një prehjeje të 

shkurtë u-këndua mbrëmësorja. Të nesërmen mesha u-bë me madhështi dhe impozante në oborrin e 

Kishës, mbasi kisha ësht tepër e vogël dhe gjindja ishte e shumtë, mê tepër se 2000 shpirt. Të gjitha 

këndimet e ditës u-bënë shqip, se vetë i palodhuri Kryepiskop i përkthevi udhës, kudo që rrinim për 

çlodhje, pjesët e posaçme për meshtimin e asaj dite. Në meshë dorëzoj Anagnost z.Qirill Potkozhani. 

Përgjithësisht ceremonia bëri një përshtypje të papërshkrueshme në popullin e këtushëm se s’kish parë 

kurrë në këto vënde të ktilla ceremoni. Në meshë kënduan me melodi të këndëshme psaltët e Pogradecit 

z.z. H Kërxhalli dhe S.Ambrozi. Pas meshe me ceremoni të madhe u bë “Litania” ku gjithë populli 

orthodhoks thërrisnin “Lavdi o Zot mbi ty lavdi”. 

Me këtë rast nuk harrojmë pa përmendur dhe Kryetarin e Komunës z.Jorgaq Semini, si dhe 

kapterin z.Ymer Kadri dhe rreshterin z.Selfo Mahmut të cilët bashkë me xhandarët na bënë nder të math 

dhe për këtë i falënderojmë. Gjith ashtu falënderojmë dhe Këshillin Igumenial të Shën Marenës z.z. 

Llambi Basho dhe Jorgji At Kostandin si dhe Igumenin At Dhimitri Kokoneshi që nuk kursyen 

mundimet për të kënaqur neve dhe gjithë popullin që u-ndodh në këtë Panagjir të paharrueshëm, duke 

ardhur nga katundet për rreth, pa ndryshim feje, që prej dy dit larg, dhe duke kaluar nëpër ato udhë të 

rrezikshme të krahinave të Mokrës, Gorës dhe Yerstës. 

Fjala Panagjirike e Imzot Visarionit u-dëgjua me interesim të madh prej popullit i cili në mbarim 

brohoriti “Rroftë Mbreti ynë Zog I”, “Rroftë Shqipëria”, “Rroftë Kisha Autoqefale dhe Kryepiskopi i 

Saj”. 

 

Pogradec, 2 Gusht 1930 

 

Panagjiristi 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 17.08.1930 

 

 

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPNISË 

 

Mitropolia e Shejtë e DURRËSIT-TIRANËS 

 

 

QARKORE Nr.38 Pogradec, më 26.VIII.1930 
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Gjithë Zavendësinave të Hirshme të Mitropolis Sonë të Shejtë të Durrësit, Tiranës, Shkodrës, Gorës 

edhe Shpatit. 

 

Këtu u përshkruhet Kopja e Qarkores së Kryesis së Shejtë të Kishës për dije dhe ekzekutim. 

“Asht vue ré se disa prej Meshtarëvet të përnderçmët bijve dhe bashkëpunëtorëvet tonë të dashun 

sado që kanë në dorë librat e Meshës Shejtë në Gjuhën Amtare, ato që janë botue, nuk i përdorin në 

shërbesa të Shejta në çdo ditë por shumë rrallë edhe vetëm në disa festime Zyrtare; punë që shkaktohet 

vetëm nga mos-kujdesja dhe plogësia e disave vetëm prej Klerit të Përndershëm dhe Z.Z.Psaltërve. 

Kjo mungesë na ka tërheqë vrejtjen e duhun dhe nuk i ban nder priftënve të Përnderçëm të Kishës 

sonë Nacionale. 

Prandaj porosisim dhe urdhënojmë që paskëtaj mos përsëritet gabimi i sipërpërmendun për me 

mos u gjendë Autoritetet eprore Kishtar, Jerarhia Kombëtare, në gjendje që të marrë masat disiplinore q’i 

imponon detyra Fetaro-Kombëtare. 

Gjithashtu porosisim dhe për të nderçmit Z.Psalltërit tanë të çdo Kishe. 

Paskëtaj çdo pjesë e çdo shërbimi fetar që asht i botuem asnji ditë nuk duhet të këndohet në gjuhën 

e huej. 

Hiri i Zotit Tonë Jisu Krishtit qoftë ndihmës mbi Ju. 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

Mitropoliti 

Visarion 

Kryepis. i Gjith Shqipnisë 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 21.09.1930 

 

 

 

 

SINODHI I SHENJT I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËNISË U-

MBLODH NË KRYEQYTET 

 

Mbledhja e Parë 

 

Në bazë të Statutit Kishtar dhe të Dekretit Mbretnuer, më 15 të këtij mueji u mblodh në Kryeqytet, 

në Qendrën e Kryesisë së Kishës, Sinodhi i Shejt i Kishës Autoqefale. Mbledhja u bâ në pallatin 

Kryepiskopal dhe u-bâ inaugurimi me ceremoni fetare të zakonshme të bekimit të ujit. 

Në mbledhjet, që do vazhdojnë disa dit, marrin pjesë Kryehirësia e Tij Kryetari i Sinodhit të Shenjt 

Imzot Visarioni dhe Hirësitë e Tyne Imzot Agathangjeli, Episkop i Beratit, Imzot Ambrozi i Gjinokastrës, 

Imzot Evgjeni Ndihmës Episkop i Mitropolisë së Durrësit dhe Mitrofori At Vasil Marko i Korçës. 

Përveç këtyne, Kryehirësia e Tij Kryepiskopi, sipas dipozitave të Statutit të Kishës, thirri për të 

marrë pjesë në mbledhjet edhe anëtarët laikë të Këshillit Mikst si dhe ata të Këshillit Ekonomik. 

Qëllimi i këtyne mbledhjeve të para të periudhës së dytë asht, sipas Statutit, hartimi i Buxhetit për 

vitin 1931 dhe kujdesimi për nevojat shpirtnore dhe kombëtare që janë misioni i Sinodhit të Shenjt. 

Në ceremonin e inaugurimit mbajti fjalë Fort i Lumnueshmi Kryepiskop Visarion tue spiegue 

randësinë e kësaj periudhe të dytë të Kishës Autoqefale dhe i përmendi Sinodhit të Shenjt detyrat e veta 

për të mirën e Orthodhoksisë dhe t’Atdheut tonë. 

Me vendim të mbledhjes së parë u-dërguen telegramet e duhun Sovranit, Kryeministrit, Ministrit 

të Drejtësis, ish Kryeministrit z.Koço Kotta dhe ish Ministrit të Drejtësisë z.Hiqmet Delvinës. Sinodhi i 
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Shejtë i dërgoj edhe një Mesazh Sinodhit në formë qarkoreje të shkurtën Klerit dhe popullit Shqiptar 

Orthodhoks dhe pasandaj hartoj urdhënin e ditës për bisedimet e së nesërmes. 

 

Teksti i Mesazhit të Sinodhit asht ky: 

 

Gjith klerit të përndershëm dhe popullit besnik të bekuem, të Kishës sonë të Shejtë Orthodhokse 

Autoqefale Shqiptare, të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jisu Krishtit. 

Sinodhi i Shejtë i mbledhun sot për të parën herë në Kryeqytet si pas thirrjes së bame prej Kryetarit 

të vet Fort të Lumnueshmit Kryepiskopit Emzot Visarionit në bazë të Statutit, Kishës dhe Dekretit 

Mbretnuer inaugurojë mbledhjet e periudhës së dytë të veprimevet Sinodhike të Hirëshme. 

Në këtë rast të Shejtë lavdëron edhe përhymnon emnin e Zotit për Hirin e Tij shpëtimtar, që nuk e 

ka kursye deri sot për Kishën e Tij të Shejtë Orthodhokse të Mbretnisë Shqiptare, dërgon bekimet e 

përzemërta atnore Sinodhike mbi të gjith ju dhe nderon zellin e Klerit dhe të popullit besnik për 

bashkëpunimin e rrëfyem deri sot nga të gjithë dhe në çdo vend; Sinodhi i Shejtë tue dërgue 

përshëndetjet më Krishtin gjithë Klerit dhe popullit Kristjan Orthodhoks pret edhe për t’ardhmen 

vazhdimin e mirë të bashkëpunimit të shejtë nga ana e gjith Klerit dhe popullit besnik, si edhe nga 

dashamir i qëllimit të naltë Fetar dhe Patriotik të Sinodhit të Shejtë. 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

 

Kryetari Sinodhit Shejtë 

Kryepiskopi i Gjith Shqipnisë 

Visarioni 

Mitropolit i Durrësit-Tiranës 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 26.08.1930 

 

 

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPNISË 

 

Kryesija e Sinodhit të Shejtë 

 

Deklarata e VI 

 

 

Gjith Klerit të përndershëm bashkpunëtor të vlefshëm, dhe gjith popullit besnik të bekuem 

Orthodhoks të Shqipnisë, të ndodhun n’Atdhe dhe kudo, mëshirë dhe dashuni prej Perëndisë dhe prej 

Nesh shëndet e bekim. 

 

Si mbas principit të shejtë Orthodhoks Kristian të Kishës së Zotit, të gjithë sa në çdo mënyrë dhe në 

çdo vend ndihmojnë, duhet të dinë sa ma mirë çdo veprim t’eprorve të tyne shpirtnorë që ka të bajë me 

punët e mbarëvajtjes Kishtare, mbasi me këto asht lidhë edhe mjeti ma i dobishëm i shpëtimit të 

shpirtnave edhe i lavdit të Krishtenit Orthodhoks, Shtetas i nderuem i Mbretnisë Shqiptare. 

Prandaj si pas premtimit të dhanun për lajmin e vendimeve të mbledhjeve të Sinodhit të Shejtë dhe 

të ZZ. Antarve Laikë të Këshillit Mikst, tash lavdi Zotit po shënojmë këtu ato nga vendimet që duhet të 

jenë në dije të përgjithshme të Klerit dhe të Popullit. 

 

1. Sinodhi i Shenjtë dhe të ndershmit anëtar Laikë të Këshillit Mikst që prej mbledhjeve të para të 

kësaj periudhe muerën shënim të detyrimeve që ka arka e përgjithshme kundrejt shpenzimeve të 

bame për Kongresin e dytë Pan-Orthodhoks të Shqipnisë në Korçë dhe urdhënoj që këto 
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shpenzime, që Ministrija Kompetente i ka shqyrtue dhe i ka vërtetue, të shtihen në buxhetin e 

vitit 1931 si mbas porosisë së Qeverisë Mbretnore. 

2. U shqyrtuen dhe u kontrolluen si mbas propozimit të bamë prej Kryesisë edhe për t’ardhunat 

edhe të prishunat e vitit 1930, këto, deri më 1 tetuer vazhdues, dhe si pas raportit të Këshillit 

kontrollues, u gjendën në rregull të plotë. U la vetëm shqyrtimi i dokumentave justifikative të 

llogarive t’Episkopatës së  Gjinokastrës dhe të Korçës që të bahen prej Këshillit Ekonomik të 

Përhershëm. 

3. Këshilli pranoj propozimin e Kryesisë së Kishës që llogaritë të këqyren prej Këshillit në dy pjesë: 

a) Në kohën e mbledhjes të këshillit të kontrollohen prej tij në çdo vit llogaritë e 9 muejve të 

para të vitit, (prej 1 janar deri 1 tetor, datë që mblidhet si pas Statutit Këshilli Mikst), b) 

llogaritë e 3 muejve vazhdues, Tetor, Nantor, Dhjetor të kontrollohen vitin e ardhshëm në 

mbledhjen e Tetorit. Sa për këtë vit llogaritë e këtyne 3 muejve të fundit u autorizue 

Këshilli Ekonomik i përhershëm t’i kontrollojë këto, mbrenda muejit Janar që vjen tue 

raportue anëtarëve të Këshillit Mikst. 

4. Që të kuptohet mirë dhe që të jetë i sigurt çdo i Krishtenë Orthodhoks dhe që të dihet prej të 

gjithëve se si mblidhen dhe si shpenzohen çdo e ardhun e Kishës dhe Manastirit si dhe çdo 

ndihëm dhe ma e vogla q’jep i Krishteni në Kishë, Këshilli Mikst vendosi sipas propozimit tonë 

që pas këtaj t’i dërgohen rregullisht çdo muej Këshillit Ekonomik të Përhershëm në Tiranë, 

llogaritë e të hymeve dhe e të dalunave mujore të çdo zavendësije dhe të çdo Episkopate. Tue 

mos lanë kështu shteg as për ma të voglin shpenzim jasht buxhetit të çdo Kishe dhe Manastiri. 

5.  Këshilli Mikst nuk mungojë të marri përparasysh edhe nji hollsinë tjetër e cila me gjith që 

egzistonte por me vendim të posaçëm që të realizohet dhe ma mirë urdhënoj që as nji marrje dhe 

dhanje mos të bahet në gjithë Shqipëninë prej asnji autoriteti dhe të autorizuemit Kishtar pa 

dëftesat relative të dorëdhanjes, të dorëmarrjes, t’urdhën pagesës dhe t’urdhën inkasimit. Kështu 

që tash tue ditë responsabilitetin që randon gjith se cili ka me qenë me doemos në rregull me 

marrëdhanjet Ekonomiko-financiare që mund të ketë me Kishën. 

6. Për me u krye me egzaktitetin e duhun dhe me përfundimin ma të dobishëm të çdo pune 

ekonomiko-financiare të Kishës, u vendos krijimi i nji zyre të posaçme pran Kryesis së Kishës, 

zyrë e Inspektoris së përgjithshëm, e cila do të lehtësoj shumë edhe Titullarët e Dhioqezavet dhe 

të zavendësinavet të tyne në çdo vend dhe do t’i japë lehtësinat e duhuna për rregullimet e 

duhuna gjith kujdestarve të ndershëm të Kishave dhe të Manastireve që mundet të mos jenë në 

gjendje të bajnë formalitetet e duhuna të libravet të llogarive. 

7. Sipërdhanjet e qeradhanjet të çfrytëzimevet të pasunive të kishave dhe të manastireve pas këtaj 

përveç episkopëve që janë në krye të këtyne punëve do të kenë këto edhe mbikëqyrjen me 

prezencën e duhun t’Inspektorit të Përgjithshëm, punë që duhet të shkaktoj shtimin e 

t’ardhunave dhe ekskludimin e çdo favoritizmi. 

8. Për vitin 1931 do të dërgohen nga gjith Kishat dhe Manastiret nji projekt Buxheti Këshillit 

Ekonomik të Përhershëm, që të mos shpenzohet asnji santim jasht atij Buxheti, që të mos të ket 

asnji Kish dhe Manastir deficit pas këtaj. 

Mbassi shitja e gjasë së gjallë gjeti pengime t’arsyshme dhe të pa arsyeshme në disa Manastire 

dhe mbasi kjo shitje nuk u realizue, veçse në tre Manastire që ka gjithsej Mitropolija e Durrsit 

sipas vendimit të Këshillit Mikst të vitit kaluem, këtë radhë u vendos që me rregullimin e çeshtjes 

së gjas së gjallë dhe me kategorizimin e Manastireve relativisht me gjan e gjallë, të vendosi 

Këshilli Ekonomik i Përhershëm me Titullarët e Dhioqezave tue pasë në princip që në çdo 

Manastir të lihet aqë gja e gjallë, sa t’i mjaftojë për nevojat e ditës të Manastirit, me nji hospitalitet 

tepër të kufizuem por, edhe mos të bahet gja e gjallë fusha shpenzimi të pa kontrollueshëm dhe 

të kotë në asnji Manastir. 

9. Për lehtësimin e t’ardhunave e çdo llojshëm të Kishës Këshilli Mikst i ndau këto në pjesë analoge 

si pas popullsisë dhe gjendjes financiare të çdo Dhioqeze në mënyrën që do të shifet 

bashkangjitun në Buxhetin preventiv si kundër janë të ndame dhe shpenzimet e çdo Dhioqeze. 
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10. Në Buxhetin e ri të vitit 1931, Këshilli Mikst mori parasysh gjendjen ekonomike të vështirë q’asht 

përgjithësisht jo vetëm në Shqipni dhe, paksoj të prishunat deri në shkallën e fundit q’ish e 

mundun. I kufizoj këto vetëm n’ato artikuj për të cilat nuk asht e mundun që të mos të 

shpenzohen në vitin 1931. Tue dashë që mos të randojë popullin e Bekuem formoj lutje ndaj 

Qeverisë Mbretnore që të ket mirësin kjo, të paguej nji ndihmë të jashtzakonëshme për 

shpenzimet e bame në Kongresin Kishtar në Korçë si dhe për ato që u banë për instalimin, 

mobilimin dhe qeranë e Qendrës s’Kishës në Kryeqytet, gjith ashtu dhe për shpenzimet q’u bane 

për misione Kishtare me randësi të veçantë në Shkodër, Dibër dhe Elbasan, dhe që nuk qenë të 

parapame në Buxhetin e vitit 1930. 

11. Sinodhi i Shenjtë dhe Zz.Anëtarët të ndershëm të Këshillit Mikst nuk munguen t’japin randësinë 

e duhun shpërblimit të Priftnavet të çdo famullije, por tue qenë në dije të mjeteve të pakta 

financiare që mundet të ketë nën dispozicion arka e përgjithëshme e cila, këtë vit asht 

n’organizimin e parë të sajë, vendosi që shuma prej fr.ari 17000 për vitin 1931, sa do e pakët kjo, 

të shpenzohet vetëm për disa priftna ma të vobektë të famullinave që kanë nji mision të veçantë 

në pikpamjet e ndryshme, dhe caktoj egzaktërisht famullinat në fjalë, kështu që të mos ankohet 

asnji prift nga ata që nuk ka me qenë e mundun me u pague veçanërisht prej Arkës së 

Përgjithshme, në vitin e ardhshëm. 

Këtu duhet shënue se në vitin 1930, u pague shuma prej fr.ari 7000 priftnave të vendeve me 

karakter nevoje të jashtzakonshme dhe në vitin e ardhëm do të paguhet shuma prej fr.ari 17.000. 

Shumica e Priftnave të Shqipnisë kanë me u pague edhe në vitin 1931, prej popullit të 

famullinavet të tyne si deri tash, si dhe prej arkave lokale të Kishave disa prej tyne në mënyrën 

q’asht tue u ba dhe sot. 

Asht e ditun se deri sa Këshilli Mikst muer përsipër detyrat ekonomiko-financiare të Kishës që 

prej vitit 1930, në gjith vitet e kalueme, asnji prift i famullinave të Shqipnisë nuk ka pas qenë 

pague prej arkës së përgjithëshme së Kishës, por, ka qen mjaftue me jetue me ato t’ardhuna për të 

cilat ka pasë ba marrëveshtjen e duhun para se të dorëzohet Prift me përfaqësonjësit e fshatit ose 

të lagjes së qytetit ku do të shërbente. Dhe me anën tjetër duhet marrë parasysh që mbrenda nji 

viti që ka fillue organizimi i Kishës nën udhëheqjen e Këshillit Mikst edhe nën komandën tonë, 

me hir të Zotit, janë pague shumat që u sipërpërmendën dhe që nuk qenë të pagueme as nji herë 

ma para, sa do që në kohnat e kalueme prej Dhespotëve të fanarit deri në mes të vitit 1929, qenë 

inkasue rregullisht pagesat e zakonëshme nga çdo i Krishtenë prej tyne, dhe pasunitë Kishtare 

dhe Manastirijale vazhdojshin me u shfrytzue prej atyne q’i kishin në dorë të lejuem prej 

Episkopëve Fanarijot deri në mes të vitit të kaluem 1929. 

Këshilli Mikst e gjet Kishën pa as nji fond rezervë, pa as nji frang dhe të shumtat e Manastireve 

dhe të kishave i gjet plot borxhe dhe pa as nji system dhe rregull veprimi sa do që asht e ditun se 

nuk i mungonte ktyne nji numur pasunije e patundëshme si edhe gjaje të gjallë. 

Për shkak të këtij kaosi të trashëguem deri vitin e kaluem prej disa përdoruesve të Manastireve 

dhe prej ish Episkopëve me zemër të huej dhe me shpirt përtej kufinit t’Atdheut dhe pa asnji 

mëshirë dhe dashuni ndaj populli i bekuem t’orthodhoksisë Shqiptare, për shkak të subvensionit 

shtetnuer që prej 50.000 fr.ari u paksue më 35.000 të vitit vazhdues, për shkak të misioneve të 

jashtëzakonshme të shpeshta dhe tepër me randësi dhe me karakter patriotik dhe jo vetëm 

Kishtar, për shkak të pengimeve që gjen në fillim çdo Organizatë e re radikale sidomos 

Organizata e Kishës Autoqefale në Shqipni, dhe veçanërisht për shkak të numrit të madh të 

Priftnave proporcionalisht me numrin e pakët të Orthodhoksëve, të famullinavet të Shqipnisë, 

me gjith vobeksinë e këtyne Famullinave, nuk asht e mundun si nuk qe e mundun në të gjith 

Kishat e Ballkanit, që mbrenda nji vit e gjysëm të stabilizimit dhe t' organizimit të saj, të paguhen, 

ata Priftna ndër ne q'asht e drejtë dhe neve duem veçanërisht t'i paguejmë. Por shpresa asht që 

me ndihmën e gjith Priftnave famulltarë të Kishës sonë të Shenjtë dhe të gjith dashamirësve të 

tyne, të shtohet shprestarija dhe zelli fetar i popullit të Krishtenë Orthodhoks të Shqipnisë, 

kështu, që tue ardhë populli në nji anë ma shum në kishë dhe me anën tjetër tue pamë sjelljet e 
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mira të priftave dhe zellin e tyne të Shenjtë dhe Patriotik të vërtetë dhe zotsinë e tyne me plot 

seriozitet, të ndihmoj, me ovllën e vet Kishave lokale, populli, dhe këto atëhere kanë me qenë në 

gjendje të ndihmojnë arkën e përgjithshme të Kishës ma shum, e cila atëhere asht në gjendje me i 

pague relativisht diçka dhe çdo Prifti famulltar. Natyrisht paralel me këto mjete ka me ndihmue 

dhe shfrytëzimi dhe përdorimi i mirë me organizimin e plotë të pasuninave të pa tundëshme të 

çdo Kishe dhe Manastiri, në mënyrën e duhun dhe pa asnji pengim nga ana e kujtdo; por këto 

nuk mund t'japin shtimin e dëshirueshëm në Buxhetin para nji kohje të pakët dy deri tri vjet. 

12. Një punë që e meriton me u prue në dije me nji gëzim të posaçëm asht dhe vendimi i Këshillit 

Mikst që të krijohet në çdo vend nji Arkë e vogël e posaçme me ndihmat e veçanta të popullit 

sipas dëshirës së secilit, dhe me qëllim që këto t' ardhuna të përdoren vetëm për mësimin e fesë 

në çdo shkollë të rrethit t'Arkës, e cila do t'administrohet prej pleqsinave Kishtare të çdo vendi. 

Kjo Arkë e cila do të marri emnin “ndihmë për fjalën e Zotit” do të jetë nji nga armët ma të 

mëdha dhe të shenjta për mbrojtjen e fesë sonë të Shenjtë të Orthodhoksisë Shqiptare. Këshilli 

Mikst u gjend në pozitë të hidhun se nuk qe e mundun për vitin 1931 të sigurojë veç se nji shumë 

krejt të vogël për misionin e madh të përkthimeve dhe të botimeve të librave Kishtare si dhe të 

atyne librave shkollare për mësimin e fesë në Shkollë. 

13. Sinodhi i Shenjtë vendosi që t'autorizohet Stavrofor Ikonom Josifi të hartojë nji lutjesore të 

shkurtën për fëmit, të cilën t'ja paraqesi Kryesisë së Kishës për me e botue kjo sa ma shpejt, me 

qëllim që të përdahet darovisht. 

Shpresohet në vitin e ardhëm se, Kishilli Miks do të jetë në gjendje ma të mirë për me sigurue 

realizimin e këtij misioni shpirtnuer dhe patriotik. Prandaj Kryesia e Kishës këtë vit ka me qitë 

n'ankand botimin vetëm t'atyne pjesëve Kishtare që ka përkthye mbrenda këtij viti me anën 

t'anëtarvet të Komisionit përkthyes-shqyrtues si dhe t'atyne librave që janë botue deri tash dhe që 

mungojn ekzempllaret e tyne. 

14. Këshilli Mikst nuk hodhi poshtë propozimin tonë për me i u dhanë ndihmën e përvitshme sa do 

e pakët, dy familjeve që i kanë shërbye Kishës të ndjerit Foqion Postoli, që ka qenë nji kohë të 

gjatë Sekretari i Kishës dhe fëmivet të Priftit të Ndjerë At Grigor Popës që ndërroj jetë në vitin e 

kaluem. Në këtë mënyrë u muer vesh që ata që i shërbejnë Kishës, kjo me sa mundet nuk i 

harron. 

Këshilli Mikst me proponimin e të ndershmit anëtar Deputet Z. Th. Papapano, kreu edhe dy 

detyra të lavdërueshme: a) votoj nji ndihmë të vogël për Kryqin e kuq Shqiptar i cili me shum 

mundime i gjendet ndihmues në mjerimet e veta popullit të vorfën. b) Vendosi që me 21 Maj të 

bahet përshpirtje në gjith Kishat e Shqipënis për shpirtin e atij Burrit të Madh të Kishës Shqiptare, 

që mbuell idealizmën e saj me përkthimin e shkrimevet të Shenjta në gjuhën Amtare, Konstandin 

Kristoforidhit Elbasanasit, që vuejti dhe nuk u deshprue, q'u mundue dhe nuk u lavdërue. 

15. Këshilli Mikst parapa naltësimin dhe plotsimin e nevojës të instituteve të duhuna n'të ardhëmen 

në qendrën e Kishës dhe Kryeqytetin e Atdheut, Tirana dhe prandaj zgjodhi nji komision të 

posaçëm prej personaliteteve të duhun që të mirret me shtimin dhe ndërtimin e pronavet 

Kishtare në Kryeqytet. 

16. Që të sigurohet zhvillimi ekonomik dhe rregullimi financiar sa ma mirë, Këshilli Mikst muer 

përparasysh se Këshilli Ekonomik i Përhershëm sipas principit të Statutit dhe të Rregullores së 

Kishës duhet t'jetë pranë Kryesisë së Kishës në Kryeqytet. Prandaj zgjodhi Këshillin e ri 

Ekonomik të Përhershëm të përbamë prej të ndershmëve ZZ. Andon Beça Deputet, Stavro Stavri, 

Deputet dhe ish Ministër, Dhimitër Kacimbra, Prokuror i Këshillit Kontrollues dhe ish Ministër, 

dhe Z. Mihal Shani Rrobaqepës i N. M. Tij Mbretit; dhe vendosi që Kryesija t’i çfaqë falenderimet 

Këshillit Ekonomik të përparshëm për shërbimet e vlefshme që ka ba deri tash, anëtarët e të cilit 

tue pasë për banim Korçën, nuk janë në pozitë të ndodhen dy herë në muej në Tiranë si e lyp 

detyra e Këshillit. 

Në lidhje me vendimin e Këshillit në fjalë njani prej këtyne anëtarvet të Këshillit të ri do të jet 

arkëtar i përgjithshëm i Kishës dhe si i tillë u zgjodh i Ndershmi Z. Deputet Andon Beça i cili 
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sipas Art 52 të Statutit, shumën që do të kaloj 4000 fr. ari nga t'ardhunat e Kishës e depoziton në 

Bankën Kombëtare. 

Në Buxhetin e vitit 1931 asht parapa nji shumë vetëm 5000 fr. ari për Seminarin mbassi shuma e 

duhun për të asht garantue me nji ndihmë të veçantë të jashtzakonshme. 

17. Sinodhi i Shenjtë aprovoj propozimin e Kryesisë që të fillojë sa ma parë veprimi i Seminarit të nji 

rendit (me kohë nji vit vazhdimi shkolluer) për shkak nevoje të plotsimit të 12 vendeve Priftnave 

të Famullinave vakante, nevojë e cila nuk mundet të plotësohet ndryshe me Priftëna relativisht 

me dispozitat përkatse të Statutit. 

18. Për vitin e ardhshëm u vendos të mirren masat e duhuna për plotsimin e nevojavet të nji 

Seminari si duhet të rregullshëm dhe të plotë. 

19. U-vendos që Seminari të filloj me funksionue në Durrës dhe Kryesija e Kishës autorizohet me ba 

çdo që i përket funksionimit ma të mirë të tij. 

20. Monumentet Historike t'Orthodhoksisë Shqiptare si Kisha të vjetra dhe mure të zografisuna, 

Këshilli Mikst u interesue që të mos humbasin dhe muer vendim që t’i drejtohen Ministrisë 

s'Arsimit e cila ka nji fond të posaçëm për kët qëllim mbasi Kisha nuk asht në pozitë financiare 

për përmbajtjen e tyne. 

21. Me gjith nevojën e kursimevet të mbëdha Këshilli Mikst nuk la pa parapa asnji punë që i përket 

misionit të Kishës, dhe veçanërisht u muerën masat e duhuna prej Këshillit Mikst, që gjith ato qi 

kanë për të marrë për cilindo shkak, deri 1 Tetor, të paguhen mbrenda vitit 1931 dhe pjesërisht 

sipas analogjisë të shumës që do të merret për pagesat e të prapambetunave për të cilët shumë u 

ba fjalë ma sipër hollsisht. 

22. Me këte rast Kryesija e Kishës e shef për detyrë të përmendi se mbrenda këtyne 10 muejvet të 

kaluem të këtij viti janë inkasue: 

 

Nga subvencioni Qeveritar   fr. ari  26,000 

» t'ardhunat Manastiriale Kishtare 

dhe fakultative të Mitropolisë Durrsit «  15,769 

> Episkopata e Beratit   «  15,730 

> Episkopata e Gjinokastrës   «  11.005  

> Episkopata e Korçës    «   8,974 

Shuma e përgjithshme   «  77,478.00 

 

Shënojmë se kjo shumë asht ajo që u mblodh dhe u shpenzue deri më datën e sotshme në bazë te 

Buxhetit 1930, si mbas bilancimevet që botohen në Revistën “KISHA KOMBETARE” të kësaj date. Nga 

Bilancat e llogarivet në fjalë mirret vesht se Kisha në të gjitha degat e sajë duhet të paguej deri me 31 

Dhetor të këtij viti shumën prej fr. ari 43.004 shumë që duhet inkasue në bazë të buxhetit prej 12 Tetor 

deri 31 Dhetor të këtij viti në mënyrën që pason:  

 

Nga Mitropolija e Durrsit  fr. ari  3 000 

> Episkopata e Beratit    «  6.500 

Nga » Korçës     «  5000 

 Gjinokastrës     «  11.000 

Nga Subvencioni Shtetnuer   «  9 000 

Nga dhuratat e jashtzakonshme si 

mbas vendimit të Këshillit Mikst  «  8.504  

 

Shuma e Përgjithshme    «   43.004 

 

Për shumat e sipërpërmenduna që duhen inkasue pritet jo vetëm zelli dhe aktiviteti i plotë i 

vllezënvet tonë me Krishtin Episkopëve por dhe i të gjithë Zavendësve lokalë si edhe të gjithave 
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Këshillavet Kishtare dhe Z.Z Kujdestarvet si edhe të gjith popullit të Krishtenë Orthodhoks të bekuem, 

bijve tonë mbë Krishtin të dashtun, që të mos mbesi Kisha në deficit mbrenda këtij viti dhe si domos, 

mbassi shumat e sipërpërmenduna jo vetëm jan të domosdoshme, por edhe janë parapa në Buxhetin e 

vitit vazhdues, si në të hymet dhe të dalat. 

Për veç këtyne shpiegimeve e shofim për detyrë me përmendë edhe disa nga veprimet kryesore që 

me ndihmën e Zotit janë ba mbrenda vitit 1930, deri ditën e sotshëme. 

a. U çel Shkolla Priftnore në Durrës, Seminari Kombëtar dhe filluen atje mësimet. 

b. U përkthyen 250 faqe nga tekstet e papërkthyeme Kishtare. 

c. U botuen me rregull 16 numura të Revistës Kishtare “KISHA KOMBËTARE” e cila dita ditës 

asht tue u përmirsue dhe tue u ba nji mjet i dobishëm i parimevet të Kishës së Shejtë të Zotit 

n'Atdhen tonë. Ky Numur i Revistës asht botue, vetëm në 5 muej të fundit, se Revista filloj 

qië më 1 Qershuer për me u botue. U botue para dy javësh dhe asht në dorë të Klerit Libri i 

shërbesave të Shenjta prej 237 faqesh. 

d. Janë dhanë në shtyp Apostulli dhe Ungjilli i Madh i ndamë në pjesat e përditëshme si pas 

rregullavet të Kishës, dhe mbrenda dy muejve kanë me qenë në perdorim nëpër kishat 

e. Asht dërgue nji numur i madh Qarkoresh për rregullimin e punëve Kishtare si do mos dy 

qarkorëve për Meshtimin në gjuhën Amtare. 

f. Asht Shqiptarizue krejt Kisha në shum vise të Shqipnisë ku Kleri asht në pozitë të përdori 

gjuhën Amtare në shërbesat Fetare të paktën, me ato libra që janë botue; dhe shpresohet se 

mbrenda 6 muejve prej ditës sotshme gjith Priftnat dhe pësalltët do të përdorin gjuhën 

amtare. 

g. Jan ba disa reforma sociale që kanë të bajnë me ceremonitë fetare pa u atakue asnji pikë e 

besimit dhe e rregullavet Kishëtare f. v. asht ndalue të kënduemit me za të naltë nga ana e 

priftënavet dhe pësalltënavet në vorrime udhëve dhe të hudhunit e sendevet të ndryshme 

mbi ata që kunorzohen n'orën e ceremonisë Kishtare të Martesës nga ana e t'afërmëvet të 

tyne, që ka qenë zakon i kotë, i cili prish seriozitetin e ceremonisë dhe trazon misterin e 

shejtë. 

Edhe mbrenda vitit 1930, deri sot Kryesija e Kishës me ndihmën e Zotit dhe dashamirëvet të 

qëllimit të sajë të Shenjtë dhe Patriotik, mundi me mbajtë të pacënuem Grigjën dhe vathin e bekuem 

t'Orthodhoksisë së Zotit, dhe as nji dele shpirtënore tonë nuk muer, lavdi Zotit, udhën e shtrembët 

t'arratisë, por edhe gjith mjetet ndjellëse dhe provokonjëse deri sot, mundëm me i ndalue si duhet për 

hir të lavdit të dogmës Orthodhokse Shqiptare dhe për gëzim të gjith atyne që janë shërbëtorë të idealit 

dhe të Bashkimit Kombëtar dhe veçanërisht të mos përçamjes s'Orthodhoksisë n'Atdhenë tonë të 

Dashun. 

Programi i ynë për me qenë në marrëdhanie të mira vllaznore dhe Ungjillore me gjith Kishat e tjera 

Orthodhokse, vazhdon i pa cenueshëm dhe plot zell, edhe në kët vit si nga ana jonë ashtu edhe nga ana e 

të Gjith Jerarhisë të Hirshme të vllaznisë sonë të dashun më Krishtin të Kishës Orthodhokse Autoqefale 

të Zotit n'Atdhenë t'onë, dhe shpresohet se jo shum vonë drita e së vërtetës ka me i ndriçue 

përshëndetjet vllaznore më Krishtin ndërmjet nesh dhe të gjithë Patriarhëve dhe Kryetarëve të Kishave 

Autoqefale Orthodhokse të Botës, për nder dhe lavde të botës, pan-Orthodhokse, por edhe në pajtim me 

principin e Shejtë t’ orthodhoksisë, q'asht Fe dhe Atdhe-Dashuni. 

Tue i dhanë fund kësaj “Deklaratës s'onë të VI” që bajmë me gëzim me Mëshirë dhe me Hir të 

Perëndisë dhe me Dekret të Mbretnisë Shqiptare për të mirën Shpirtnore t'Orthodoksëve t'Atdheut bijvet 

tonë të dashun më Krishtin, dërgojmë, Perëndisë dhe Zotit dhe shpëtimtarit tonë Isu lavd dhe adhurim, 

mirënjoftësi Mbretit tonë ZOG I, dhe bekim e hir Perëndie mbi Klerin dhe popullin bashkë me 

përshëndetjet tona dhe mbi gjith Kombin e Atdheut tonë Shqiptar. 

Nuk harrojmë t'i lutemi Zotit për prehjen e shpirtnavet të gjith atyne që kanë ndërrue jetë me 

shpresë me mundim dhe therori në këtë botë për misionin tonë të Shejtë Kryepiskopal të kësaj Kishe të 

Perëndisë. 
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Tue mos kursye urimet e përzemërta për qeverinë Mbretnore, për Parlamentin Kombëtar si edhe 

për gjith ata që më çdo mënyrë të veçantë janë tue na dhanë ndihmën e tyne të vlefshme që të plotësojmë 

me përfundim të lavdërueshëm dhe me dobi misionin e randë dhe të madh të Kryetarit të parë, të 

Sinodhit të parë të Kishës Kristianike Orthodhokse në Shqipninë e re, që po naltësohet ditaditës prej 

Mbretit të parë Kombëtar ZOG. I, 

 

PAQE MBI TË GJITHË 

 

U shkrue në Kryeqytetin e Shqipnisë, Tiranë, në vitin shpëtimtar 1930, më 15 të Muejit Nandor. 

Kryetari i Kishës Orthodhokse Autoqefale  

Kryepiskopi i 'Gjith Shqipnisë 

VISARION  

Mitropolit i Durrsit-Tiranës. 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 09.11.1930 

 

PREDIKIM MBI UNGJILLIN E SË DJELËS 29 NËNTOR 

(Lluka 12, 16-21) 

 

Njeriu kurdoherë nuk asht zot i plotë as i vehtes së tij as i pasunisë së tij dhe shumë herë i ngjajnë 

hidhnime dhe ngasje të ndryshme që e venë zemrën e tij në mundim dhe shpirtin në provim. 

Nji të ktillë provë na kallzon edhe Ungjilli i sotmë. 

Nji njeri i pasun, thotë Ungjilli, kish vend pjellor, ara shumë dhe prona të tjera. Atë vit dha 

Përëndia që të bahen të mbjellat të mira dhe i pasuni lakmonjës e i pangopun mejtohej se ç’t’a bante tanë 

atë prodhim që i dhanë pronat e tij. Mejtohej ku do ta vinte gjith atë grunë që ban, pemët, venën e të 

tjerat, se tanë hambarët u mbushnë dhe nuk gjente tjetër vend të volitshëm. 

Dhe atëhere ky pasaniku shpirt-mallkuem i thotë shpirtit të tij: “O shpirti im, ke shumë të mira 

tani, ha, pi, prehju, dëfre e gëzoju”. Nuk mejtonte mendje-shkurti që ora e vdekjes asht e paditun. Nuk 

kujtoj se Perëndia ish ajo që ja dha tanë ate begati për të provue shpirtin e tij se çdo të bante po të kish 

shum, nuk mejtoj se kish të tjerë njerëz të vorfën që s’kishin bukë të hanë dhe t’u jepte nga teprica e tij, 

por sikëlldiset se ka shumë dhe nuk di se “ç’t’i bajë”. 

O marrëzi e njeriut! O lakmi e poshtër! Edhe kamja e venka shpirtin në merak dhe shtrëngicë, nuk 

qenka lumtuni! 

Pemë të shpirtit nuk janë paret e shumta dhe begatitë e prodhimeve të dheut, por asht gëzimi i 

shpirtit, gëzimi që rrjedh nga mbajtja e porosive të Perëndisë. 

“Ç’të baj? “mejtohej ky i pasuni i urrejshëm. “Ku do t’i ve drithnat?” Dhe nuk i shikonte të vorfënit. 

Mejtonte i mjeri që të kish lumtuni ay për tanë  jetën, pa le të vuenin të tjerët. 

Mirë po shpejt e kuptoj që lumtunia nuk ish në dorë të tij. Se i u çfaq Perëndia dhe i tha: “O i 

çmendun, sonte të kërkojnë shpirtin t’and; dhe ato që pregatite për kë do të jenë?”. Djajt, thotë ky 

Ungjill, rrëmbejnë shpirtnat e njerëzve të padhimsun dhe lakmonjës, mëkatarë. Kështu pëson, shton 

Ungjilli, ay që kërkon lumtuni për vehte mbi dhé dhe nuk mejtohet për të mirë dhe për drejtësi. 

I marrë dhe pa mend asht, me të vërtet, i pasuni, tahmaqari, dorë-shtrënguemi, i cili kujton se jeta 

s’ka mbarim dhe nat’ e ditë nuk mejton tjetër gja përveç se si ta shtojë pasunin e tij, pa të vorfënit që janë 

bijt e Perëndisë, asht edhe ay, nuk i mëshiron, nuk i ndihmon. Por vjen papritun dita kur drapni i 

vdekjes bie mbi të dhe ahere futet në vorr i çveshun, siç doli nga barku i nanës së tij, duke pasun si shoq 

shumë hidhnime dhe rënkime; se pasunia për të cilën u-mundue kaq, dhe që ndofta për ta fitue hangri të 

drejtën e të tjerve, mbetet këtu në dhé në duert e të tjerëve. 

Të krishtenë, ora e vdekjes asht e pacaktueme; vdekja vjen si hajdut; prandaj kini mendjen dhe 

hapni sytë. Mbani mirë besën orthodhokse dhe urdhnat e Kishës; bani-u të mirë atyne që kanë nevojë, 

dhe mos u thoni “Perëndia të dhantë”. 



 109 

Të mos harrojmë se të gjitha në këtë botë janë si kashtë, hije, tym, andërr. Vërtet se ari ka vleftë të 

madhe sot, dhe asht ba fuqia e parë e lëvizjes së jetës në këtë botë, por vlefta e tij asht e përkohshme. Nji 

ditë, nuk dihet kur, vjen mortja dhe atë q’e gjen gati e merr dhe e çon bashkë me shpirtnat e lumtun, kur 

se mëkatarët i ve në rendin e skëterrës. 

Për dita shohim tragjeditë e dhimshme të vdekjes në këtë botë. Shohim që rrëmben njerëz të çdo 

klase dhe çdo moshe: burra, gra, djem e pleq, Mbretën, ushtarë, të pasun e të vorfën; shohim tmerret e 

vdekjes në gjithë botën, por nuk friksohemi nga të gjithë këto. 

Duke pasun para sysh këtë pikturë të tmerrshme të vdekjes të ardhun pa pritun, të mejtohemi e të 

veprojmë ma mirë për t’i sjellë dobi njerëzimit. 

Le të kemi ndër mend se ato që iu thanë të pasunit të çmendun do t’i thuhet secilit prej nesh nji 

ditë, ditën e vdekjes. Dhe ata që kanë qenë të pasun të pamëshirshëm për të vorfnit, do pësojnë 

dëshpërim shpirti si i pasuni i Ungjillit që nuk arrijti të gëzohet me të mirat që i dha dheu. Perëndia 

dënon ata që nuk e përdorin fuqinë e kamjen e tyne për dobinë e përgjithëshme, por shikojnë vetëm që si 

e si të kënaqin egoizmin e tyne dhe ambicjen e tyne. 

Njeriu në këtë botë duhet të dijë që asht nji udhëtar; asht i huej për vendin, dhe të hueja janë të 

mirat që gëzon. 

Prandaj mos krenohi ju që kini fuqi e pozita të nalta në qoftë se nuk i përdorni për vepra mirë-

bamëse. Ajo fuqi do t’ju ikë nji ditë nga dora dhe do t’ju mbetet vetëm kujtimi i keq. 

Mos u thithni, pra, krejt prej dëshirave të kota të kësaj bote, duke mos u përkujdesun fare për 

shpëtimin e shpirtit. 

Merrni ndër sy pamjen e tmerrshme të vdekjes që vjen befas dhe çkatërron. 

Punoni mirë dhe me ndërgjegje dhe fali gjithnji Perëndisë që t’u ndihmojë të shijoni të mirat e kësaj 

bote. 

V.D. 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë - 23.11.1930 

 

 

QARKORE 

 

Gjithë Klerit të përndershëm dhe shumë shpresëtar dhe popullit të bekuem orthodhoks të 

Shqipnisë, të ndodhun kudo, bijvet tonë fort të dashtun mbi Krishtin, Hir dhe bekim prej Zotit, qoft dhe 

prej nesh shumë shëndet dhe dashuni atnore ashtu si dhe prej gjith ierarhis Sinodhike të shejtë si edhe 

prej antarvet të ndershëm dhe fort shprestarë laik të Këshillit Mikst. 

Lavd më të madhin Perëndi dhe falenderim mbi SOVRANIN Tonë AUGUST, edhe nji herë sot, kur 

mundëm me dërgue edhe nji lajm tjetër gazmuer për mbledhjen e Hirëshme të Sinodhit të Shejtë, ashtu 

edhe të Këshillit Mikst të Periudhës së II-të, të vitit të II-të, të këtyne të Kishës së Zotit dhe shpëtimtarit 

Jisu edhe ma shumë tash, këtë orë që i kumtojmë të gjithëve Mesazhin e Këshillit Mikst me anë të ksaj 

qarkoreje të Hirshme pas së cilës shpejt ka me u deklarue edhe përmbledhja e veprimevet dhe e 

vendimeve të Sinodhit të Shejtë ashtu edhe të Këshillit Mikst q’u banë për vitin shpëtimtar 1929 dhe 

1930, por edhe vitin shpëtimtar 1931 preventivisht, mbrenda këti mueji nga ana e të dy trupave Superior 

të Kishës, Sinodhit të Shejtë dhe Këshillit Mikst. 

Mesazhi i Këshillit Mikst asht ky që pason: 

 

Vendim i Mbledhjes së VI. D.28.X.1930 

 

Këshilli Mikst tue i dhanë fund Periudhës së dytë të mbledhjeve të Tij, vendosi me iu dërgue ky 

Mesazh gjithë Klerit dhe Popullit të Kishës sonë të Shejtë në formë Qarkoreje dhe me qëllim që të 

interpretoj gjendjen e vërtetë të rregullit dhe të përparimit Ekonomiko-Financiar gradualisht të 

konstatuem me anë të kontrollimeve të bamë prej Tij, dhe gjithashtu për me i dhanë me kuptue të 
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gjithëve sa u intereson, se Këshilli Mikst në të gjitha mbledhjet e veta pa asnji kursim bani gjith ç’qe e 

mundun për sigurimin real e të gjithave nevojave kryesore, të cilat i parapa hollësisht në buxhetin 

preventiv për vitin 1931 për Kishën Kombëtare t’Atdheut. Këshilli Mikst në këtë deklaratë ka për qëllim 

me theksue se me gjithë që nuk i mungon Kishës çdo përkrahje morale dhe materiale Shtetnore, por 

mbassi nderi edhe e mira e të gjithë pjestarëvet të ksaj Kishe asht dëshira edhe detyra e çdo të Krishteni 

Orthodhoks t’Atdheut Shqiptar, e jo vetëm të Shtetit, ban apel ma shumë në të gjithë ata që mbajnë 

emnin e Krishtenë Orthodhoks dhe Shtetas të Mbretnisë Shqiptare, dhe lut që të mos kursejë asnji prej 

tyne asnji ndihmë e sakrificë morale dhe materjale prej ma të pasunit deri ke ma i vobekti, kështu me 

mënyrën e inkasimit e të gjithë shumave të parapame në buxhetin e vitit 1931 të realizohet pjesërisht e 

gradualisht në çdo vit në t’ardhmen, qëllimi i Shejtë i lavdit dhe i përparimit të Kishës sonë, e cila tue 

pasë në gjinin e saj elemente të zot në çdo punë të Shejtë dhe të ndershëm Fetaro-Kombëtare, mundet 

mbrenda nji kohe fare të shkurtën të paraqitet e plotë n’organizimin dhe në rezultatin e misionit të saj 

Shpirtnor Fetar dhe Patriotik, por, edhe për me mos përgënjeshtrue shpresat e të gjithë atyne që ka ba 

çdo sakrificë deri sot për kët Kishë, si edhe shpresat e mirëbamësvet të saj që kanë ndërrue jetë dhe që në 

çdo kohë me dhuratat e pasunisë së ndryshme të tyne, mundimet e djersës së tyne fisnike, kanë pasunue 

Kishën e Zotit n’Atdhenë Tonë, por veçanërisht edhe për me nderue vehten e vet çdo Orthodhoks i 

Shqipnisë tue mos përgënjeshtrue shpresat që me ndihmën e Naltë Historike që SOVRANI I YNË 

August Mbreti tonë ZOG I deklaroi botënisht me letrën e Tij të dërgueme ish Kryeministrit të Tij z.Koço 

Kotës, në vitin e kaluem, kur Mbreti i Parë Kombëtar i Atdheut me delegatët fuqiplotë të popullit besnik 

Orthodhoks në Kongresin e madh në Korçë themeluen ringjalljen e famës s‘Idealizmës sonë për nji 

Institut misionar të Naltë të paqes të Vllaznimit dhe të qytetnimit të ri dhe të pastër n’Atdhenë e 

Kruetanit të Madh Gjergj Kastriotit. 

 

Kryetar i Këshillit Mikst 

Kryepiskop’i Gjith Shqipnisë 

Visarion 

Mitropolit – Durrësit-Tiranës 

 

ANËTARËT 

Episkop’i Beratit Agathangjel, i Gjinokastrës Ambrozi 

Ik.M.Mitr. V.Marko 

Kristaq Zaggurida 

Th.Papapano 

Kristaq Ikonomi 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 09.11.1930 

 

 

 

TELEGRAMET QË U ÇKËMBYEN ME RASTIN E MBLEDHJEVE TË SINODHIT 

 

Hirësisë së Tij Kryepiskop Emzot VISARION 

Kryetar i Këshillit Mikst të Kishës Orthodh. Autoqefale 

Tiranë 

Me urdhënin e Nalt-Madhnisë së Tij Mbretit, Sovrani i jonë August, kam nderin me sjellë në dijeni 

të Hirësisë t’Uej kënaqsinë e Naltë Mbretnore për ndjenjat besnikënije të çfaquna me rastin e hapjes të 

Këshillit Mikst të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë. Shpresohet se me aktivitetin e Hirësisë 

t’Uej do të shihen shpejtazi përfundimet e veprës madhështore Patriotike. 

 

Ministri i Oborrit 
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E.Libohova d.v. 

Tiranë, më 24.X.1930 

 

Të Shejtës  

Kryesisë së Kishës Autoqefale të Shqipnisë 

Tiranë 

 

Në përgjigje të shkresës Nr.629 datë 15.X.1930, nxitoj me ju parashtrue falenderimet e mija ma të 

sinqerta për ndjenjat e bukura që çfaqni kundrejt Qeverisë Mbretnore dhe personit tem tue ju njoftue se 

Qeveria nuk ban gja tjetër veçse kryen detyrën e Saj patriotike kundrejt Kishës sonë Autoqefale. 

 

Me nderime 

Pandeli Evangjeli d.v. 

Kryeministri 

 

Tiranë, më 18 tetuer 1930 

 

Krye-Hirësisë së Tij 

Kryepiskop VISARIONIT 

Kryetarit të Kishës Orthodhokse Autoqefale 

Tiranë 

 

Me kënaqësi u informuem prej shkresës së Krye-Hirësisë s‘Uej mbi mbledhjen e Sinodhit të Shejtë 

dhe tue u falënderue për ndjenjat që Sinodhi i Shejtë pati mirësinë të çfaqi për ne, ngutemi të çfaqim 

përgëzimet T’ona dhe të urojmë sukses në misionin e naltë të Sinodhit. 

J’u Lutem Krye-Hirësis s‘Uej për me pasë mirësinë t’i transmetojë dhe Sinodhit të Shejtë 

falënderimet T’ona të posaçme dhe Ju sigurojmë se për realizimin e misionit të Shejtë dhe Patriotik të 

Sinodhit, Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria Mbretnore nuk kanë me kursyem n’asnji rast përkrahjen e 

tyne. 

 

Ministri 

V.Avrami d.v. 

Tiranë, më 30-X-1930 

 

Të Shejtës Kryesi 

Të Kishës Autoqefale Shqiptare 

 

Këtu 

 

Krye-Hirësi, 

 

Me urimet ma të mira për sukses, në vendimet që ka me marrë Sinodhi i Shejtë dhe Këshilli Mikst 

për mbarëvajtjen e Kishës Autoqefale Shqiptare, i lutem Asaj së Shejte Krye-Hirësi që të bahet interpreti i 

ndjenjavet të mija ma të mira në të Shejtët Etën të të Shejtit Sinodh si dhe ndaj të ndershmët Misa Laikë 

të Këshillit Mikst, tyke i sigurue se dhe pas këtaj do jem përkrahësi ma i madh për naltësimin e forcimin 

të Institutit të Shejtë e Kombëtar të Kishës Autoqefale Shqiptare. 

 

Me nderime 

K.Kotta d.v. 
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Tiranë, më 21-X-1930 

 

Fort të Lumnueshmit 

Kryetarit të Kishës Autoqefale të Shqipnisë 

Tiranë 

 

Tepër i mallëngjyem nga telegrami i Fort të Lumnueshmit që interpreton vendimin e Sinodhit të 

Shejtë, Lutem pranoni respektet e mija edhe parashtroni Sinodhit që jam kurdoherë në dispozision të 

Kishës Kombëtare. 

 

Hiqmet Delvina d.v. 

Tiranë, më 18-X-1930 

 

 

SHQIPTARËT E AMERIKËS BASHKOHEN ME KISHËN AUTOQEFALE TË SHQIPNISË 

 

Kryesija e Kishës Autoqefale, mori nga Bostoni i Amerikës këtë telegram: 

 

Imzot VISARIONI 

 

Tiranë 

 

Kisha Shën Trinia dëshiron të jetë nën juridiksionin e Kishës Autoqefale të Shqipnisë dhe në 

pranohemi lajmëronani telegrafisht se përgjigja asht pague stop. Jemi kundër Peshkopatës këtushme se 

s’ka lidhje me Kishën Shqipni. 

 

Për komisionin 

Kristo Josef Kryetar d.v. 

 

Boston, më 25-X-1930 

 

Kryehirësia e Tij Kryepiskopi i gjithë Shqipnisë u përgjigj si vijon: 

 

Kristjosif Shentrini 

6 Beacon Streét 

699 Boston Mass 

Pranojmë, Përgëzojmë, Bekojmë, Shkruenani. 

Kryepiskopi i Shqipënisë 

VISARION 

 

Tiranë, me 30-X-1930 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 09.09.1930 

 

 

 

QARKORE NR. 45 

 

KRYESIJA 

E Kishës Orthodhokse Autoqefale 
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të Shqipnisë 

 

Gjith Klerit të Përnderçëm 

 

Si asht e ditun Kryesija e Kishës nuk ka kursye mundime dhe shpenzime me gjith mjetet e pakta që 

ka, që të botohet rregullisht mbrenda këtyne 5 muejve Revista “Kisha Kombëtare” si pas premtimit të 

dhanun, e cila dita-ditës asht tue u përmirsue nga çdo pikpamje dhe asht tue u ba nji Organ i vlefshëm 

dhe me randësi për misionin Shpirtnor t’edukasionit të mirë Fetar dhe Kombëtar, tue mos mungue me u 

marrë kjo edhe me udhëzimet dhe shpjegimet e ndryshme që duhet si Klerit të Përndershëm ashtu edhe 

popullit të bekuem të Kishës sonë të Shenjtë. 

Por që theroritë dhe mundimet të Kryesisë së Kishës të kenë nji përfundim të plotë për dobinë e 

përgjithëshme dhe për nderin e Orthodhoksisë Shqiptare dhe që të mos ven dam edhe shpenzimet që 

janë tue u ba, duhen plotsue dy punë: 

1. Revista të përhapet në të gjithë Klerikët si dhe në të gjith laikët bijvet tonë të dashun të ndodhun 

në gjith viset e Shqipënisë dhe që dinë të këndojnë gjuhën Amtare. 

2. Dhe për dobinë e atyne që nuk dinë të këndojnë si dhe t’atyne që nuk kanë rast ta kenë këtë 

organ Shpirtënor në dorë, duhet pjesa e shpiegimeve t’Ungjillit të këndohet çdo të Djelë në Kishë 

pas këndimit t’Ungjillit Shenjtë; dhe kët shërbim duhet ta bajë Prifti i përndershëm ose Mësuesi 

Orthodhoks i vendit në se Psalti nuk asht në gjendje të kryej këtë detyrë të Shejtë dhe në rast 

nevoje ky shërbim i bekuem mund të kryhet tue këndue shpjegimin e fjalës së Zotit nji nga 

besnikët e zot për kët punë në çdo Qytet dhe Katund. 

Të gjithë janë të ftuem për egzekutimin e këtyne porosinave të Shejta por, detyra gazmore dhe e 

hirshme e plotsimit të këtij qëllimi Ungjillor dhe të këtij urdhëni Ierarhik të naltë i bije ma shumë dhe 

kryesisht Priftnave, për shum arësye që kuptohen vetvetiu dhe për interes të tyne; Pastaj janë të lutun 

me ndihmue për këtë punë të Zotit ZZ.Kujdestarët e çdo kishe të çdo vendi së bashku me Pleqsinat 

Kishtare të cilët me shprestarinë e tyne q’i dallon, vullnetarisht, pa asnji shpërblim tjetër vetëm për 

ndihmën e Zotit që e shpërblen atje ku nuk e merr mendja e njeriut, kanë marrë për sipër mbarëvajtjen e 

punëve Kishtare të vendit-vet gjith secili. 

Prandaj përsërisim porosin e dhanun edhe ma parë që kategorikisht pas-këtaj të këndohet çdo të 

Djelë Predikimi i Ungjillit të Shejtë në gjith Kishat që mvaren nga juridiksioni tuej. 

Dhe paralajmërojmë se për atë Prift të cilësdo Dhioqezë, dhe zavendësije, që do të marrim vesht se 

nuk asht këndue Predikimi në fjalë në Kishën e Famullisë së tij, prej Revistës “Kisha Kombëtare” nuk do 

të marrim përpara sysh asnji përgjigje dhe shkak, por do të paraqisim çeshtjen për me marrë masat e 

dënimit q’i përket kundra atyne njerëzve që pengojnë shpëtimin e Shpirtnavet të besnikëve të Zotit dhe 

mbarëvajtjen e dritës së Kishës Kombëtare që kjo i jep gjith pjestarëve të saj me anën e Predikimit të 

Ungjillit të çdo të Djele. 

Nuk duhet harrue se detyra e parë e priftit asht të përhapi në popull fjalën e së vërtetës të Ungjillit 

Shejtë. Por nga moskujdesja e Episkopëve të maparshëm shpirt-huej, priftnat tonë të soçëm nuk janë në 

gjendje të gjithë të predikojnë fjalën e Zotit. 

Prandaj neve për të mirën e tyne e të popullit po i lehtësojmë këtyne ket barrë të ksaj detyre të 

Shejtë dhe të randë; po i dërgojmë predikimin e shejtë të gatishëm dhe të botuem për çdo të Djelë dhe të 

Kremte të madhe; kët ndihëm kemi tash pesë muej që po i a bajmë rregullisht dhe darovisht të gjith 

priftnavet të përndershëm në të gjitha dioqezat tona. 

Pra, n’asht se nuk interesohen të gjithë priftnat tonë të dashun, në të gjithë dioqezat që t’i japin kët 

ushqim shpirtnuer popullit, tue këndue këta vetë ose me anë të çdo besniku tjetër kompetent, në kishë 

pjesën e predikimit të së Djelës e të së kremtevet të mëdha, edhe n’asht se kleri i përndershëm i të gjitha 

famullinavet nuk do të kujdesohet me gjithë shpirt, që të mos mbesi asnji i krishtenë Orthodhoks që di të 

këndojë, pa e marrë revistën fetare KISHA KOMBËTARE, dhe nënkuptohet se kjo punë do të kryhet me 

mënyra të hishme nga ana e priftnavet dhe fisnikërisht, atëherë duhet ta kuptojë nji herë e mirë i gjithë 

kleri i përndershëm i çdo qyteti dhe katundi se kjo mungesë e detyrës priftnore ka me shkaktue mbi 
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Priftnat zemrimin e Zotit i cili do të dëshmohet me vorfëninë e arkavet Kishtare dhe me ftohtësinë e 

popullit ndaj feja e Shejtë tonë si dhe me humbjen e nderimit që duhet të ketë ndaj Prifti i vet, çdo i 

krishtenë dhe nga këto pa fjalë përfundimi i hithtë asht edhe vorfnija ekonomike e Meshtarit të Zotit. 

Predikimi i Shejtë i botuem në revistën “Kisha Kombëtare” mund të këndohet jo vetëm në të Dielën 

e caktueme, por edhe në nji të Djelë tjetër si mbas mbërritjes së Revistës në dorë të Priftit për cilindo 

shkak vonese, se Fjala e Zotit kurdoherë që të leçitet nji javë ma parë ose ma vonë asht nji soj e 

dobishme. 

Janë të lutun gjith titullarët t’Episkopatave dhe të Mitropolisë sonë të Shenjtë dhe veçanërisht 

titullarët të Zavendësinavet të tyne t’i japin randësinë e duhun përmbajtjes së kësaj qarkoreje dhe me 

tregue gjith aktivitetin dhe zellin e tyne përkatës dhe të shpejtë tue na lajmërue me kohë përfundimet. 

Hiri i Zotit tonë Jisu Krisht qoftë kurdoherë ndihmës mbi ju. 

Lutës më Perendinë. 

 

Kryetari i Kishës Orthodhokse Autoqefale 

Kryepiskop i Gjith Shqipnisë 

VISARION 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 23.11.1930 

 

 

 

 

PREDIKIM MBI UNGJILLIN E SË DJELËS 7 DHJETOR 

 

Ungjilli: (Lluka 13, 10-17) 

 

Edhe një të Shtunë ishte dyke mësuarë njerëzitë ndë një sinagogji. E-dhe ja një grua që kishte frymë 

smundjeje tetë-mbë-dhjetë vjet dhe ishte kërrusurë,e nuku muntte asfare të ngrihej përpjetë. Edhe Jesuj 

kur e pa, e thirri, edhe i tha: Grua, e liruarë je prej smundjesë s‘ate. Edhe vuri duartë mbi atë; edhe ajo 

për një herë u drejtua, edhe lavdëronte Perëndinë. 

Po i par’ i Sinagogjisë u përgjeq me zemërim, sepse Jisuj ditën e Shtunë e shëroj e i thoshte 

gjindjesë, gjashtë dit janë ndë të cilat duhet të punoni; ndër këto pra ejani e shërohi, e jo ditën e Shtunë. 

Zoti pra u përgjeq e i tha, Ipokrit, gjithësecili prej jush ditën e Shtunë a nukë zgjidh kan’ e tij, a gomarin’ 

e tij nga grazhdi, edh’ e sjell e i ep ujë? Edhe këjo që ësht’ e bij e Abramit, të cilënë na tek e pat lidhurë 

Shejtani tetë-mbë-dhjetë vjet, a nukë duhej të zgjidhej pre këti të lidhuri ditën’ e Shtunë? 

Edhe ay tek po thoshte këto, gjith’ata që dilninë kundër turpëroheshin; edhe gjithë gjindja gëzohej 

për gjithë punët’ e lavdëruarshme që bëheshin prej ati. 

 

Shpiegim 

 

Në këtë Ungjill na kallzohet një nga bamirësitë; e zakonshme sa dhe të mrekullishme të Jesujt, 

shërimi i një gruaje që vuante që prej tetëmbëdhjetë vjeç, nga smundje e keqe, dhe nga ana tjetër çfaqet 

hipokrizia e poshtër e kryesinagogut. 

Jesuj shëroj gruan me një të prekun të dorës së tij mbi gruan, por kryesinagogu nga cmira që kish 

për lavdin e Jesujt bën të duket i falur, dhe i thotë popullit që duhej të vinin për shërim në ditë të tjera 

dhe jo të Shtunë, sikur do t’a prishnin ditën e kremte të së Shtunës fjala dhe prekja e Jesujt për të shëruar 

një të sëmurë! 

Shum e tmershme ësht hipokrizia. Ky hipokriti përjashta tregohej përkrahës i ligjit, por përbrenda 

ish plot me cmirë dhe ligësi, si dhe Farisenjt. 
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O të krishterë , largojuni nga hipokrizia, se ësht mëkat’ e madhe dhe bie shumë të këqia. Kur tjatër 

gjë ke ndër mënd, e tjatër thua dhe bën, atëhere bënesh gënjeshtar dhe mashtronjës, i dëmshëm dhe 

dhelparak. Larg nga hipokritët të cilët tërë punët i bëjnë për syt e botës. Hipokriti bën një të mirë dhe e 

përhap atë, falet, agjëron, kritikon me rreptësi dhe më të voglat gabime të të tjervet, lavdëron urtësinë, 

sjelljen e mirë dhe çdo virtut. Edhe vështrimi, fjala, edhe t’ecurit e hipokritit janë të veshura me rroben e 

virtytit dhe të shenjtërisë. Dhe njerëzia që kujtojnë se po i bën ato për nder të Perëndisë dhe për 

shpëtimin e shpirtit të tij, e nderojnë si njeri të ndershëm, si njeri të Perëndisë, kurse ay ka për qëllim 

vetëm e vetëm të fitojë dëshira të paligjëshme. 

Jesu Krishti e quajti brumë hipokrizinë. Dhe me të vërtet brumë ësht, se, sikundër që bruma e keqe 

e prish tërë bukën e gatuarë, kështu dhe hipokrizia e prish tërë njerinë dhe e poshtëron. E prish 

mëndjen, se hipokriti mejton paudhësi, edhe zëmrën, se ay dëshiron djallëzi, edhe gjuhën se gënjen, 

edhe fjalët se janë të rreme dhe dhelparake, edhe sjelljet se nuk janë të sinqerta, edhe shpirtin se ësht plot 

me dinakëri. Hipokritëve u meriton fjala “mjerë” që thirri aqe herë Jesuj kundër tyre. 

Ka, mjerisht, në shoqërinë tonë shumë njerëz që nën maskën e të falurave, të mbuluar prej 

hipokrizisë, mashtrojnë njerëzinë, thonë se janë të drejtë dhe të shenjtë, dhe bëjnë çka duan vetëm për 

interesin e tyre. 

Por syri i Zotit i sheh dhe i gjykon të gjitha. Sa e sa herë gënjehet njeriu prej atyre që priste 

përkrahje dhe besnikëri! Atje ku presim dashuri, shumë herë, gjejmë vetëm një hollësi në sjelljet; atje ku 

kujtojmë se ka miqësi, zbulojmë vetëm një interes të dobët; atje ku duket dëshirë për ndonjë vepër të 

mirë nënfshihet ambicje etj., etj. Prandaj Jesuj i porositi nxënsit e tij të jenë të sinqertë në fjalët dhe në 

punët e tyre, dhe të heqin dorë nga format rrenacake, nga shenjat që janë vetëm për dukje. 

Edhe ne, pra, duhet të jemi të pastër në zemër dhe pa gënjeshtra në sjelljet tona. Të jemi ashtu siç 

duam të dukemi. Të jemi të urtë dhe të kulluar në shpirt dhe në fytyrë. Të jemi të drejtë dhe të dashur në 

zemër, sa edhe në punrat tona. Amin. 

 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 07.12.1930 

 

UNGJILLI I SË DJELËS SË PARAATËRVE 

 

(14 Dhjetor, Lluka 14, 16-24) 

 

Tha Zoti këtë parabolë: Një njeri bëri një darkë të madhe, edhe ftoj shumë veta; Edhe në kohët të 

darkësë dërgoj shërbëtorin’ e ti, që t’u thoshte atyreve që ishin ftuarë, ejani, se tashti të gjitha janë gati. 

Po të gjithë zunë si prej një mendjeje të hiqeshinë mbë nj’anë. I pari i tha, Bleva një arë edhe kam nevojë 

të dal e ta shoh; të lutem, kij më të hequrë. Edhe një tjetëri tha, Bleva pesë pëndë qé, edhe po vete t’i 

provoj, të lutem kij më të hequrë. Edhe një tjetër tha mora grua edhe prandaj nukë munt të vinj. Edhe ay 

shërbëtori erdhi, edhe i dëfteu të zot këto. Atëherë i zot’ i shtëpisë u zëmërua,e i tha shërbëtorit të ti, dil 

shpejt ndëpër rrugat e ndëpër udhët të qytetit, edhe bjerë këtu brënda të vobeqt’ e ulokët’ e të çalët’ e të 

verbëritë. Edhe shërbëtori tha, Zot, u bë sikundër urdhërove, po edhe ka vënt. Edhe zotëria i tha 

shërbëtorit. Dil ndëpër udhët e ndëpër gjerdhet, edhe ngut të hynjënë, që të mbushetë shtëpia ime. Sepse 

po u them, juve se asnjë nga ata njerëzit që qenë ftuarë nukë do të ngjëronetë darkënë t’ime. 

 

Shpiegim 

 

Në këtë paraboli të bukur të Darkës çfaqet tërë mirdashja dhe mëshira hyjnore e Zotit tonë dhe 

qortohet ftohtësia dhe ligësia e Judenjve, dhe e besnikve të pasmë që u përngjajnë atyre, që nuk patnë 

dëshirë të marrin pjesë me besë në Darkën e Tij qiellore, do me thënë që nuk pranuan mësimet e nalta të 

Fesë së Tij të shenjtë. 

Njeriu që përmëndet në kët parabolë ësht Perëndia vetë me dashamirsinë e Saj të pakufishme për 

njerëzimin; dhe darka ësht vlera e papërshkruëshme e të mirave të qiellit; të shumtët që u thirrë janë 
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Judenjtë, se këta si popull i zgjedhur i Perëndisë u ftuan më parë se të gjithë kombet e tjerë të shijojnë të 

mirat e predikimit shpëtimtar të Jesu Krishtit. 

Shërbëtor u bë vetë Jesuj duke ardhur si njeri dhe i thirri Judenjtë në fenë e tij, si me anën e 

mësimeve të tij hyjnore ashtu dhe me mrekullitë që bëri përpara tyre. 

Por krerët e Judenjve, Shkronjësit dhe Farisenjtë bashkë me pasanikët e tyre, shpirt-liq dhe të 

verbuar nga të mirat e dheut, nuk dëgjuan ftimin e Jesujt, nuk pranuan me gjith zemër e me gëzim fenë e 

tij hyjnore. 

Përgjigjijet për punëra shtëpiake kanë kuptimin se Judenjtë ishin pushtuar krejt prej përkujdesjeve 

dhe dëshirave të kësaj bote dhe nuk mejtonin për shpirtrat e tyre. 

Dhe mbassi krerët dhe më të mësuarit e popullit të Judenjve nuk besuan te Jesuj për shkaket e 

ndryshme që tregojnë dobësinë e tyre morale, atëherë Jesuj u kthye në turmën e popullit të Judesë, në 

njerëzit e dorës së fundit, të varfërit dhe sakatët, dhe këta ndonse ishin të pamësuar, dëgjonin me qejf të 

math mësimet e tij,dhe shumë besuan te Ay. 

Por dhe passi besuan këta, ungjilli na thotë se “kish dhe vënd” dhe me këto fjalë tregoj Jesuj se feja 

e tij, mbretëria e tij, nuk qe vetëm për Judenjtë por dhe për të gjithë kombet e dheut, që do besonin te Ay. 

Për këta tha Zoti “Dil ndëpër udhët e ndëpër gjerdhet, edhe ngut të hyjnë, që të mbushetë 

shtëpia ime”. Me këto fjalë Jesuj jep të kuptohet që të përhapet feja e tij në gjithë kombet, jo me pahir, 

por me fjalë, me mësime dhe me shëmbëlla që t’i bindin njerzit për mirësit’ e fesë së Krishtit me anën e të 

cilës do shpëtojmë shpirtrat e tyre. 

Më në fund Shpëtimtari ynë çfaq një vendim të rreptë, “se ata që u thirrë dhe nuk dëgjuan nuk do 

shijojnë darkën time”, do me thënë nuk do trashëgojnë mbretërinë e qiejve. 

Ky vendim nuk thuhet vetëm për Judhenjtë por dhe për ata të Krishterë të sotmë që nuk mbajnë 

porosit’ e Jesu Krishtit. 

Perëndia mëshirëplotë na thërret të pendohemi për mëkatet që bëjmë si njërëz dhe të gjejmë 

shpëtim e prehje në mësimet e kishës. Këtë rast nuk duhet t’a humbasim që të shpëtojmë shpirtrat tonë, 

se vjen ora e vdekjes dhe ahere arat, shtëpitë dhe të mirat e tjera të kësaj bote nuk kanë vlerë, të tjerë do 

t’i marrin dhe do t’i shijojnë. 

Prandaj detyra e atyre që kanë të mira, që kanë pasuri në këtë botë, ësht të bëjnë mirësi, të 

ndihmojnë të varfërit, të sëmurët, të gjithë ata që vuajnë. 

Atëherë do të jen të pëlqyer të Zotit dhe do presin ashtu siç ka hije festën e madhe të Lindjes së 

Shpëtimtarit t’onë, prej të cilit vjen drita, lavdia e shpëtimi ynë shpirtëror. 

Kisha Kombëtare - Tiranë – 07.12.1930 

ZAVENDËSISË MITROPOLITANE ELBASAN 

 

Merrni masa energjike që festa e Shijonit dhe përshpirtja e Kristoforidhit të bahen madhështore tue 

marrë pjesë gjithë qytetarët e katundarët, thirrni dhe gjithë autoritetet civile dhe ushtarake. 

Përshpirtja fillon në ora 9. Këshilli Kishtar të autorizojë nji person me mbajtë fjalën shkurt në 

përshpirtje. 

Vorrin stoliseni me dafina dhe me lule. Pastroni mirë oborrin e Kishës dhe udhën përreth. Lani 

rrasat e Kishës. Caktoni tre vetë për pritjen e zyrtarëve dhe vendet e tyne. Ngrini flamurë mbi portën e 

Kishës dhe Mitropolinë. Stolisni palarenë vetëm me të bardha, tryezën e saj mbulojeni me çarçafë 

mëndafshi të bardhë. Lani dhe shtroni mirë mitropolinë, lani mobiljet. Pastroni mirë oborrin e 

mitropolisë, lani shkallët. Kujdesuni për pritjen në mitropoli, caktoni nji komision intelektualësh, mbasi 

mund të vijnë edhe diplomatë të huej. Rregulloni me persona intelektualë daljen nga Kisha për zyrtarët 

tue spjegue randësinë kombëtare të kësaj përshpirtje. Prefekturës i kërkoni nji grup paraushtarakësh për 

me paraqitë nderime të huejve. Brenda oborrit, pranë portës, stolisni me lule edhe vorrin e Visarionit 

(plakun). Mbi vorrin e mitropolitëve të qëndrojnë vetëm zyrtarë, pas përshpirtjes në mitropoli gostitet 

populli vetëm me fondane (bombone) dhe jo tjetër. 

Lajmëroni me kohë me anën e shërbëtorëve gjithë popullin dhe shkollat mbasi Kristoforidhi ka 

shërbye edhe si arsimtar dhe shkrues i fjalorit. Kërkoni bashkëpunimin dhe të djalërisë për organizimin 
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e festës. Të gjitha këto masa të merren edhe për panairin e ShënGjonit (Shijoni) ku mund të vijnë edhe 

zyrtarë të lartë e diplomatë. Pastërtia duhet të jetë shembullore edhe në Shijon (Shën Gjon). Instruktoni 

klerin të kenë veshje të pastër dhe të pëlqyeshme. Për çdo mungesë do të mbani përgjegjësi bashkë me 

këshillat lokale, mbasi kjo punë ka të bajë me dinjitetin e Ortodoksisë dhe reputacionin kombëtar. Filloni 

menjëherë pregatitjen. Përkujdesuni dhe për suksesin e festës edhe në Shënkoll. 

 

Kryepiskopi 

Visarion 

 

AQSH – Fondi 152 - dosja 253 viti 1931 – fleta 1.  

 

 

 

Kryesia e KOASH Nr.379 

 

Tiranë më 12.VII.1930 

 

MINISTRISË SË DREJTËSISË 

 

Mitropolia e Durrësit sipas informatave që ka nga Elbasani më njofton se prifti unit Papa Pjetri, 

nënshtetas italian nga Kalabria propagandon përhapjen e unitizmit në Shqipni. Brenda këtij mueji po 

mundohet të dërgojë në seminarin e propagandës unite në Romë djem shqiptarë, tue u sigurue 

shpenzimet e udhëtimit, pasaporta dhe bursa në internat. 

Mbasi këto veprime janë në kundërshtim me ligjet e shtetit dhe kundër ligjeve të Mbretnisë për 

mbarëvajtjen e KOASH mbasi shkakton ndasi në elementin ortodoks, lutemi të merrni masa për 

ndalimin e këtyne veprimeve dhe për ndalimin në Shqipëni të atyne djemve që studiojnë në shkolla të 

tilla dhe kanë ardhë për vakanca. 

 

Me nderime të posaçme 

Kryetari i KOASH 

Visarion 

 

Dosja 1565. Viti 1930 

 

QARKORE NR.1 

 

Gjithë zavendësive të hirshme të Mitropolisë së Shenjtë të Durrësit, Tiranës, Shkodrës, Gorës e 

Shpatit. 

Asht vu re se disa prej meshtarëve, sado që kanë në dorë librat e Meshës së Shenjtë në gjuhën 

amtare, ato që janë botue nuk i përdorin në shërbesa të shenjta në çdo ditë, por shumë rrallë dhe vetëm 

në disa festime zyrtare, punë që shkaktohet vetëm nga moskujdesi dhe plogështia e klerit dhe psalltëve. 

Kjo mungesë na ka tërheqë vëmendjen e duhun dhe nuk i ban nder priftnave të përndershëm dhe Kishës 

sonë Nacionale. 

Prandaj përsërisim dhe urdhënojmë që paskëtaj mos përsëritet gabimi i sipërpërmendun, për të 

mos u gjindë autoritetet eprore, jerarqike dhe kombëtare në gjendje për të marrë masa disiplinore që u 

imponon detyra fetaro-kombtare. Gjithashtu porosisim edhe të ndershmët z psalltët e çdo kishe. 

Paskëtaj çdo pjesë e çdo shërbimi fetar që asht botue asnji ditë nuk duhet të këndohet në gjuhë të 

huej. 

 

Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë ndihmë kurdoherë mbi Ju. 
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Mitropoliti Visarion  

 

 

Dosja 1565, viti 1930 

 

 

 

MINISTRISË SË DREJTËSISË 

 

 

Kryesia e K.O.A.Sh N 656 Tiranë 5.12.,1931 

 

Ministrisë së Drejtësisë  

 

Kjo kryesi e shenjtë ka nderin me i njoftue asaj Ministrie gjith numrin e Kishave, manastireve dhe të 

Parakliseve në vendin e Mbretnisë Shqiptare të cilat janë: 

 

Kisha që funksionojnë rregullisht 384 

Manastire     38 

Kisha që funksionojnë në ditë 

të veçanta të vitit (paraklise)  300 

        --------- 

722 

 

 

 

Me nderime të posaçme 

 

Lutës ndaj Perëndisë, Kryetar i KOASH 

Kryepiskop i gjith Shqipnisë 

VISARION 

 

Fondi 152, dosja 216, viti 1931 

 

 

QARKORE NR. 2 

 

EPISKOPATËS BERAT 

 

Në bazë të vendimit të Këshillit Mikst më 21 të majit bani përshpirtje për Kostandin 

Kristoforidhin, Elbasanasin në të gjitha qytetet dhe katundet tue mbajtë fjalë për qëllimin e ditun të kësaj 

përshpirtje. Kostandin Kristoforidhi Elbasanasi ka lindun më 1830 prej Anastas Nelkos dhe Vojsava 

Josifit, ka mbarue gjimnazin në Janinë. Ka përkthye Dhiatën e Re, Historinë e shkronjave të shenjta, 

Psallterin, të bamet e të dalmet, fjalët e urta të Solomonit dhe Isanë, si dhe copa të tjera të Dhiatës së 

Vjetër. Ka mbarue jetën në Elbasan më 1895, më 24 shkurt. Gjithë jetën e tij e kaloi në predikimet e fjalëve 

të shenjta të Ungjillit dhe të Idealit të Bekuem të Shqiptarizmës. 

Mësimet e nalta i bani në Ingliterrë. Ka vuejtë shumë moralisht dhe materialisht, i ndjekun 

kurdoherë prej propagandës së Fanarit. Ka marrë pjesë në flotën angleze në luftën kundra Turqisë me 

shpresë lirimin e Shqipnisë. Ka shkrue fjalorin me randësi të gjuhës shqipe. Si kryetar familje bani 
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detyrën e vet plotësisht. Interesohuni që përshpirtja të bahet madhështore. Përfundimet të na 

lajmërohen. 

 

Kryepiskopi 

Visarion 

Dosja 253, viti 1931, fondi 141, fleta 1 

 

 

 

 

ANIVERSARI I SINODHIT TË SHENJTË TË KISHËS ORTODOKSE AUTOQEFALE TË 

SHQIPNISË. 

 

 

Më 24 të këtij mueji KOASH pati ditën e fillimit të vitit të III të veprimeve të sinodit të parë të saj, me 

këtë rast sekretariati i Kryesisë së Kishës në fjalë bani këtë komunikatë: 

Vepra dhe përparimet kryesore që KOASH ka ba brenda vitit të dytë të stabilizimit të saj nën drejtimin e 

Sinodit të Shejtë të kryesuem nga Kryepiskopi Emzot Visarion me ndihmën e Perëndisë e N.M.Tij 

Mbretit tonë August Zogu I dhe gjithë dashamirësve të misionit të shenjtë social shpirtnor dhe praktik të 

saj janë: 

1. U botue libri i gjithë shërbimeve të Shenjta, për çdo nevojë fetare të popullit dhe të Meshës së 

Shenjtë me gjithë pjesët e mëngjesorit e të mbramësores. 

2. U botue Ungjilli i madh i ndamë në 365 pjesë të përditëshme. 

3. U botue Apostulli (letrat dhe veprat e Apostujve) ndamë në 365 pjesë të përditëshmne sipas 

rregullave të ortodoksisë. 

4. U botue libri i të kremteve të mëdha, përmbledhja e 12 librave të të kremteve të çdo mueji të vitit. 

5. U botue libri i Shërbesës së Vojit të bekuem. 

6-7 U çel seminari kombëtar i rregullt në Durrës me 4-7 vjet studime, kursi i shpejtë priftnor (prej 26 

tetor-15 mars 1931) për nji numur të vogël priftnash, për vendet vakante që duheshin plotsue me 

urgjencë për nevojat fetare të popullit. 

8 – Hartimi i nji buxheti të përshtatshëm me realitetin e të hymeve dhe të gjithë nevojave të organizimit 

të Kishës për vitin 1931. 

9 – Normalizimi i punëve kishtare në vende me randësi politike rreth kufinit verior dhe me sadisfaksion 

të plotë për dëshirat nacionaliste shqiptare. 

10 – Organizimi i korit kombëtar dhe i nji meshtarie të tillë në qytetin e Gjinokastrës. 

11 – U përballue me sukses për të mirën e ortodoksisë e të kombit propaganda lakmuese për cënimin e 

dogmës së Grigjës Ortodokse të Kishës sonë të Shenjtë dhe të bashkimit kombëtar në disa vise të 

Atdheut. 

12 – U publikue çfaqja e bekueme e vleftësimit të të drejtave Kanonike dhe të veprave të shenjta të 

Kishës sonë të Shenjtë Ortodokse Autoqefale të Mbretnisë, nga ana e Patriarkive të shenjta të disa 

shteteve dashamirës të Shqipnisë dhe përkrahja e tyne fisnike me anë të Qeverisë Mbretnore për 

zhvillimin e ardhshëm të Kishës së Shenjtë të Atdheut tonë, si asht lajmërue me anë të shtypit shqiptar. 

13 – Botimi i 22 numrave të revistës kishtare, me predikimet e parjavëshme për popullin e bekuem. 

14 – Formimi i besimit nga cilido se KOASH sadoqë asht nji kishë me karakter patriotik, si të gjitha 

kishat e tjera të Ballkanit, por, nuk ka shpirt shovinist, as qëllime propagande prosilitistike. 

15 – Veç mbledhjeve dhe vendimeve të Këshillit Mikst të lajmeve me anë të deklaratës N Kryepiskopale 

më 16 nëntor të vitit 1930 dhe këshillit ekonomik të përhershëm i cili brenda 4 muejve të fundit prej 

fillimit të veprimeve të veta e deri më sot ka ba 15 mbledhje në të cilat ka marrë 55 vendime me randësi 

për organizimin dhe zhvillimin e ekonomisë së Kishës, brenda kompetencave të veta asht tue punue me 
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nji zell dhe aktivitet të lavdërueshëm veçanërisht për kryemjen e gjithë llogarive si dhe të administrimit 

të mirë të pasunive kishtare dhe Manastiriale gradualisht. 

16 – Sinodi i Shenjtë dhe të gjithë të përndershmit priftërinj të KOASH edhe në vitin e kaluem në as nji të 

djelë, të kremte dhe ditë meshimi nuk kanë mungue me i dërgue lutje perëndisë për Mbretin dhe 

Atdheun, për gjithë kombin shqiptar, si dhe për paqen e gjithë botës dhe vllaznimin e gjithë kombeve. 

Sekretariati i kryesisë së kishës nuk e quen të tepërt të shënojë, se të gjitha sa përmendëm ma sipër 

bashkë me disa organizime dhe përparime të tjera, si dhe përmbajtja e dinjitetit të Kishës Kombëtare si 

asht Kisha Ortodokse e Shqipnisë, janë ba me shumë mundime e sakrifica, mbasi asht e ditun se ky 

institut i shenjtë tue qenë në fillimin e organizimit të vet, nuk ka pasë deri më sot të gjitha mjetet e 

duhuna për qëllimin e misionit të randë që ka marrë përsipër dhe prandaj shpreson se çdo ndihmë nga 

ana e të gjithë pjestarëve të vet, që çmojnë misionin social-shpirtnor dhe patriotik të kësaj kishe, janë për 

të mirën e societës shqiptare dhe të Atdheut. 

 

Tiranë 26 mars 1931 

 

F. 855. dosja 1551-1554, viti 1931 

 

 

RAPORT MBI UDHËTIMIN E DELEGATIT SHQIPTAR TË KOMITETIT NACIONAL TË 

K.O.A.SH E ALEANCËS SË PERBOTSHME TË KISHAVE PËR PAQE DHE MIQËSI MIDIS 

POPUJVE QË U MBAJT NË SOFJE TË BULLGARISË MË 1933 

 

Koha dhe vendi i udhëtimit. 9 shtator nisemi me automobil nga Shqipnia për në Sofje. Atje 

ndenjëm 12 ditë. 

 Në Strugë. Jashtë qytetit kanë dalë për të na pritun autoritetet e vendit. Ne përshëndesim me 

fjalime. Strehohemi tek Zavçe Popoviçi. 

Në Bitoli (Manastir) dhe Shkup. 10-11 shtator qëndrojmë në shtëpinë e shqiptarofilit Dr.Anastas 

Kristidhi. Babai i okulistit të shtetit shqiptar. 

Informatat e duhuna i marrim nga konsulli i Shqipnisë z.Kosta Meksi. Z.Mitropolit të Bitolit i lamë 

kartvizitën dhe disa libra dhe ca voj ullini. 

Takohemi me studentët shqiptarë që studiojnë aty, u dhamë këshillat e duhuna. 

Në kufinin Serbo-Bullgar. Në 12 shtator prej Skopjes (Shkupit) mbërrijmë në Kumanovë edhe këtu 

respekti dhe pritja qe shembullore . Nuk na banë asnji kontroll. 

 Në kufinin Shqiptaro-Jugosllav na u banë të gjitha nderimet . Më 12 shtator afër perëndimit të 

Diellit autoritetet kufitare të Jugosllavisë na dorëzuen në autoritetet bullgare. 

 

Hymja në Bullgari. Autoritetet e kufinit qenë të lajmëruem, ata na pritën mirë, na gostitën me kafe 

dhe ujë të ftohtë. 

 

Prej kufinit të Bullgarisë deri në Sofje. Në Qystandili arritëm më ora 7. Pritja qe impresionante. 

Kish dalë kleri dhe populli. Na strehuen në konviktin e strehës vorfnore. Nxansit na pritën nxehtësisht, 

ata vazhdimisht brohorisnin Rroftë Shqipnia. 

Në kryeqytetin e Bullgarisë. 13 shtator rreth orës 12 arritëm në Sofje. Nji orë larg Sofjes kishin dalë 

kolonia shqiptare e Sofjes me Z.Jorgji Stefani, kryetar i shoqnisë Gjergj Kastrioti, përfaqësuesi i Shqipnisë 

Z,Skënder Konica, ndihmës mitropoliti i Sofjes Arqimandrit Dr.Qirilli. në Sofje na qe rezervue nji 

apartament i posaçëm në Sinodhin e Shenjtë të Bullgarëve. 

Kryeministri Mushafan, ministri i Jashtëm, Kryetari i parlamentit Malinov, Kryetari i Bashkisë, 

mitropoliti i Sofjes dhe shumë personalitete të tjerë na banë vizita dhe shtruen për ne dreka dhe darka 

intime. 
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Shtypi patriotik dhe zyrtar i Bullgarëve. Shtypi prej momentit që mbërritëm dhe deri sa u 

larguem nuk na u nda, nuk pushoi tue na nderue me komente të favorëshme për ne personalisht, dhe 

ma shumë për Kishën shqiptare, mbretin tonë dhe Shqipninë. 

 

Mitropolitit të Sofjes Emzot Srefanit i dhuruem disa kile voj Elbasani. Mitropolitit të Vidinit Emzot 

Neofidit i dhuruem nji sërë librash kishtare të botueme kohët e fundit. Edhe ata na dhuruen sende me 

vlerë. 

 

Konferenca e përbotshme kishtare, nderime për Kishën Shqiptare 

 

15 deri më 21 shtator u çel Konferenca e Aleancës së Përbotshme për Miqësinë Internacionale me 

anën e Kishave. Delegati Shqiptar nderohet në mënyrë të veçantë, i lihet vendi në të djathtë të kryetarit 

të Aleancës Lordit Dikson. Në konferencë folën në favor të Kishës Shqiptare mitropoliti i Sofjes dhe 

delegati i Rumanisë. Mbetëm shumë të kënaqun nga sjellja e delegatit grek e sidomos nga delegati i 

Rumanisë. Çdo kishë kishte nji delegat. 

 

Konsiderata për Komitetin Nacional të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë 

 

Raporti i delegatit shqiptar u lavdërue nga kryetari i përgjithshëm i Aleancës, u duertrokit dhe u 

përgëzue nga Lordi Dikson. 

Në konferencë u punue seriozisht mbi 8 orë në ditë. Puna qe shumë e lodhëshme, ajo zgjati 7 dit. 

 

Pasi mori fund konferenca. Në datë 23 në mbramje u mbyll Konferenca me nji ceremoni fetare 

shumë madhështore në kishën historike të Sofjes. 

Në datë 25 shtator ashtu si u pritëm dhe u përcollëm nga autoritetet dhe kolonia shqiptare e Sofjes. 

 

Disa vërejtje. Asht e drejtë me shënue se udhëtimi pati randësi për Kishën dhe Shtetin Shqiptar, 

veçanërisht për të mirën e Mbretit e të Kombit. Gjatë udhëtimit kemi vu në dijeni vazhdimisht 

autoritetet shqiptare. Udhëtimi ka randësi se për herë të parë përfaqësohemi në nji aktivitet 

ndërkombëtar, por, për herë të parë përfaqësuesi i Kishës Shqiptare hyn në historinë e Kishës Bullgare si 

vizitor nderi i saj. 

Në këtë Konferencë me ndihmën e zotit, duelëm ma faqebardhë se sa shpresonim, u krijue nji 

opinion tjetër për Kishën shqiptare në botë dhe në Ballkan e në Amerikë. 

 

Flamuri Shqiptar. Le të shënohet se me këtë rast në hotelin e madh të Sofjes, në Grand Hotel, në 

vend të dukshëm qe vendosun flamuri Shqiptar, ai u valëvit dhe në hollet e hotelit, ky u ba shkak 

simpatie dhe entuziazmi për Bullgarët. 

 

Në koloninë Shqiptare në Sofje. 

Më datë 21 kolonia bani nji pritje madhështore me inisiativën e Z.Jorgji Stefani. 

 

Në pallatin Mbretënor të Bullgaris patëm audjencë me Mbretin Boriz. Surpriza e veçantë e 

udhëtimit qe audjenca me mbretin Boriz. Ai bisedoi me nji shqipe të pastër, u interesue për vendin tonë, 

për mbretin dhe Kishën Shqiptare. 

Ishte i sjellshëm dhe i respektueshëm në mënyrë të veçantë ndaj kryefetarëve. Ai i puthi dorën 

kryepeshkopit Stefan, ndërsa ky i puthi në ballë. 

 

Sinodhi i shenjtë Bullgar dhe ai Shqiptar, Kryepiskopi i Sofjes për ne.  

Ne përshëndetëm me telegram të zakonshëm Kryetarin e Sinodit të Shenjtë, Mitropolitin e Vidimit 

Emzot Neofitin dhe eksarkun e Bullgarisë që ndodheshin në Stamboll. Të dy këta u përgjigjën me 
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telegrame, me anë të cilëve njoftohem plotësisht dhe pa rezerva dhe kondicion për KOASH dhe cilësitë 

tona relative kanonike kishtare. Urojmë dhe bekojmë ne Kishën Autoqefale Kombëtare e Sinodin e saj të 

shenjtë. Mitropoliti Emzot Stefani vuni në dispozicion nji kishë për të ba meshë në gjuhën shqipe. 

 

Nderime kishtare kanonike në Kishën e Patriarkisë Serbe. 

 

Nderime të veçanta na bani edhe Patriarkia Serbe në nji nga kishat ma të vjetra të Bitolit. Gjatë 

meshës përmendet emni ynë si Kryepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, sipas rregullave 

kanonike të kishave motra që njohin zyrtarisht njena tjetrën. Në këtë meshë gjithë kleri dhe z/Episkopi 

muornë naforë nga dora ime. Në mënyrë madhështore u pritëm edhe në Shën Naum. 

 

Në Seminarin e patriarkisë Serbe në Bitol. Në këtë seminar studiojnë 20 seminaristë shqiptarë. 

Ata na pritën me entuziazëm e kangë kishtare. 

 

Intervista dhe fjalime. Gjatë 25 ditëve u dhamë 2 intervista gazetave bullgare. Një bisedë në Bitol 

në frengjisht. 

Falenderime. Falenderojmë dhe shprehim mirënjohje për të gjithë ata që na ndihmuen për 

udhëtimin, veçanërisht drejtuesve të Konferencës. 

 

Delegat i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare në Konferencën e Aleancës së Përbotëshme 

 

VISARION 

 

Fondi 855, dosja 276, viti 1933. 

 

 

Tiranë, 21.1.1933 

 

QARKORE PËR KRISTOFOR KISIN 

 

Letra e Kristofor Kisit: 

Kryehirësisë së Tij, Kryeepiskopit të gjithë Shqipnisë dhe Kryetarit të Sinodit Shenjtë të Kishës 

Autoqefale, Imzot Vissarion. 

Tiranë 

 

KRYEHIRËSI 

 

Dëshiroj t’i shërbej Kishës Autoqefale së cilës i kam shërbye dhe disa kohë ma parë, tue qenë i 

dispozuem t’i konformohem Statutit dhe Rregullores s’Asaj, si dhe veprimeve të Sinodit të 

Shenjtë që prej vitit 1929 deri sot. 

Pra lutemi të kini mirësinë t’urdhënoni thirrjen e Sinodit të Shenjtë për me u bamë formalitetet e 

duhuna, nëqoftëse ekziston pëlqimi në këtë çeshtje dhe nga anëtarët e tij. 

 

Me dashuni Vllaznore 

Ish Mitropoliti i Beratit 

Kristofori d.v. 

 

4.1.1933 
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Kjo kryesi e Shenjtë nuk i ka dhanë asnji përgjigje letrës në fjalë me shkresë, por verbalisht asht tue e 

mbajtë me fjalë të mira, tue lanë të kuptojë se nuk duhet të ketë asnji shpresë. 

 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Isu Krisht qoftë kurdoherë 

ndihmës mbi ju, 

Lutës ndaj Perëndisë 

Kryetari i K.O.A.SH. 

Kryeepiskopi i gjithë Shqipnisë 

Visarion d.v. 

 

21.I.1933 

 

 

AQSh, Fondi, Zëvendësia Mitropolitane Durrës, 

Dosja 71, Viti 1933. 

23-1-1933 

 

QARKORE 

 

Gjithë Episkopatave të Hirshme dhe Mitropolisë sonë të Shenjtë 

 

Sot më datë 23.1.1933 Titullari i kësaj Kryesie të Shenjtë, në ora 11 para dite, qe ftue në nji 

Audiencë para N.M.Tij Mbretit të Shqiptarëve Zogu I, e cila vazhdoi nji orë dhe përfundimi i saj 

qe nji satisfaksion shum i mirë për mbarëvajtjen e Kishës sonë të Shenjtë Ortodokse Autoqefale 

të Shqipnisë; posa mbaroi Titullari i kësaj Kryesie të Shenjtë Audiencën në fjalë, u paraqit  para 

N.M.Tij edhe Episkopi Sinadhon Kristofor Kisi, i cili nuk u pranue ma shumë se 3 minuta. 

Audienca private e K. Kisit nuk pati asnji randësi dhe asnji interes të posaçëm, por qe nji punë 

tipike mbasi tash katër (4) vjet plot ka qenë tue e lypë ky audiencën në fjalë prej Sovranit 

Shpirtmadh. 

 Lutemi që domethania e kësaj qarkoreje t’i komunikohet gjithë Klerit dhe Këshillave 

Kishtare të juridiksionit të asaj së Hirshmes Episkopatë, që të mos ketë vend për intriga të hueja. 

 Të na njoftohet pa vonesë komunikimi në fjalë që ka me u ba prej asaj të Hirshmes 

Episkopatë. 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Isu Krisht qoftë kurdoherë 

ndihmës mbi ju, 

Lutës ndaj Perëndisë 

Kryetari i K.O.A.SH. 

Kryeepiskopi i gjithë Shqipnisë 

Visarion d.v 

 

Durrës, 23.I.1933 

 

AQSh, Fondi, Zëvendësia Mitropolitane Durrës, 

Dosja 71, Viti 1933. 

Tiranë, 24.I.1933 
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QARKORE 

Gjithë Episkopatave të Hirshme dhe Mitropolisë sonë të Shenjtë. 

 

 Mbasi mund të jenë përhapë mendime të ndryshme në opinionin publik të besnikëve 

Ortodoksë të Mbretnisë, relativisht me çeshtjen e Episkopit Sinadhon K. Kisi, lutemi që për me i 

ndryshue mendimet e opinionit publik me të drejtë duhet të bahen gjithë ç’asht e mundun prej 

Asaj së Hirshmes Episkopatë me u përhapë në besnikët në fjalë gjithë sa shënojmë ma poshtë 

dhe në qarkoren më datë 23.1.1933, relative tue spjegue mirë se kisha jonë e Shenjtë nuk ka asnji 

mendim në favor të Kristofor Kisit. Sa për dioqezën vakante të Korçës, ajo do të plotësohet sa 

ma shpejt pa pasë nevojë për Episkopin Sinadhon K. Kisin, si dhe për asnji element tjetër të 

korruptuem dhe të komprometuem; ky asht vendimi i Kishës Kombëtare. 

 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Isu Krisht qoftë kurdoherë 

ndihmës mbi ju, 

Lutës ndaj Perëndisë 

Kryetari i K.O.A.SH. 

Kryeepiskopi i gjithë Shqipnisë 

Visarion d.v. 

 

 

AQSh, Fondi, Zëvendësia Mitropolitane Durrës, 

Dosja 71, Viti 1933. 

 

 

 

 

Tiranë 10.II.1933 

 

QARKORE 

Gjithë Episkopatave të Hirshme dhe Mitropolisë sonë të Shenjtë. 

 

Episkopi Sinadhon Kristofor Kisi mbasi ndenji në Tiranë 33 dit për shkak shëndetësie me lejen 

që kërkoi e mori nga kjo Kryesi e Shenjtë, të hanën e kalueme u urdhnue zyrtarisht të lajë 

Tiranën dhe të niset sa ma shpejt në vendin e tij të ditun, mbasi u vërtetue se gjithë kohës që 

ndenji në Tiranë gjoja për shëndetin, po bahet shkas dami për mbarëvajtjen e punëve 

t’Ortodoksisë Shqiptare etj. 

 Episkopi në fjalë u nis po atë ditë menjiherë të hanën ora 6 të këtij mueji me nji kamion-

autobuz të madh për në manastirin e caktuem sipas kanoneve kishtare për Episkopët e ranun 

nga Froni për arsye politike shtetnore dhe antikombëtare. 

 Në kryeqytet Episkopi K. Kisi ka lanë nji ndjenjë përbuzjeje dhe indikacioni në gjithë 

qarqet patriotike serioze të kullueme për shkaqet që në raportin tonë relativ do t’jua spjegojmë. 

 Gjatë 33 ditëve këtu nuk e vizituen ma shumë se 4-5 veta. Në këtë mënyrë të informohet 

gjithë kleri dhe opinioni publik. 
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Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Isu Krisht qoftë kurdoherë 

ndihmës mbi ju, 

Lutës ndaj Perëndisë 

Kryetari i K.O.A.SH. 

Kryeepiskopi i gjithë Shqipnisë 

Visarion d.v. 

 

 

AQSh, Fondi, Zëvendësia Mitropolitane Durrës, 

Dosja 71, Viti 1933. 
 

KOASH, KRYESIA E SINODIT TË SHENJTË 

 

Ministrisë së Punëve të Jashtme Tiranë 

 

Për informacion kemi nderin me i dërgue bashkëngjitun telegramet që kjo kryesi e Shenjtë i dërgoi 

Ministrave të rinj të Greqisë, mbasi i kam njoftun që në kohën e studimeve në universitet. 

Gjithashtu kemi nderin me bashkëngjitë dy kopje të dërgueme ministrave z.Haxhiqiriakos dhe 

Theotaqis të cilët u përgjegjën tue falenderue nxehtësisht për urimet e bame prej kësaj kryesie të shenjtë. 

 

Me nderime të posaçme 

 

VISARION 

 

Joan Theotaqis, Athinë 

Lutemi pranoni përgëzimet e përzemërta bashkë me urimet e mia ma të nxehta për pjesmarrjen 

Tuej shpresë-ndjellë në Qeveri. 

 

Me ndjenjat dhe kujtimet ma të mira 

Kryepiskopi i gjith Shqipnisë 

VISARION 

 

Haxhiqiriakos 

 

Ministër Athinë 

Me gëzim të sinqertë dhe kujtim personal mirënjohës Ju dërgojmë përgëzimet ma të sinqerta për 

pjesmarrjen Tuej në atë Qeveri popull-dashëse, si dhe për festën kombëtare. 

Bekojmë ruejtësin besnik të paqes Flotën e lavdërueshme helenike për hirin e paqës së kombeve 

dhe veçanërisht për të mirën e dy popujve, atij të elenëve dhe atij të Shqiptarëve që kanë lidhje të shumta 

dhe duhet të jenë fqinj të mirë. 

 

Kryepiskopi i gjithë Shqipnisë 

VISARION 

 

Fondi 251, dosja 484, viti 1933 

KRYESIA E KOASH,  TIRANË 20.III.1933 

 

Sinodi i Shenjtë 
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Shkëlqesisë së Tij Xhafer Vila, ministër i Jashtëm. Për informacion dhe me lutje, që të kini mirësinë 

ta këndoni këto dy-tri dit mbasi çeshtja asht shumë urgjente dhe ka të bajë me konsolidimin e bashkimin 

kombëtar dhe çdukjen e propagandave të hueja. Kemi nderin me ju dërgue nji kopje të aktit tonë që i 

asht dërgue Këshillit Ministruer. 

 

VISARION 

 

Kryesia e KOASH   Tiranë 20.III.1933 

 

N.447 

 

Ministrisë së Drejtësisë Tiranë 

 

Në zbatim të detyrave që ka Kisha për konsolidimin e elementit patriotik, që të zhvillojë ndjenjën e 

atdhedashunisë në lutjet fetare asht e domosdoshme që të naltësohet niveli teorik i 400 priftërinjve që 

shërbejnë në 720 kisha, si dhe përgatitjen jerarqike episkopale me studentë që të kenë mbarue shkolla të 

nalta teologjike. Këta do të jenë në gjendje t’i bajnë ballë propagandave të hueja që janë aktivizue kundra 

Kishës O.A.SH. 

E pregatitun në këtë mënyrë Kisha do të jetë në gjendje me i dhanë shtetit ndihmën direkte për 

forcimin e normave morale dhe ato të atdhedashunisë. 

Të gjitha kishat Ortodokse të Ballkanit ndihmohen nga shtetet e tyne. 

Asht e domosdoshme që për nevojat e maposhtme t’i jepet nji fond prej 620 fr.ar të cilat do të 

përdoren: 

 

1. Për mbajtjen e 12 studentëve  20.000 

2. Për seminarin kombëtar  40.000 

3. Për çdukjen e propagandave të hueja 420.000 

4. Për shpenzime Fetare   20.000 

5. Për mbajtjen e qendrës episkopale 50.000 

6. Për mbajtjen e 3 episkopatave  60.0000 

      ------------- 

      610.000 

 

Kryespiskopi i gjith Shqipnisë 

VISARION 

 

 

 

Sofje më 7 Qershuer 1933 

Nr.130 

 

Zoti Ministër, 

 

Kam nderin të Ju njoftoj se në rastin e një vizite q’i bâna Eminencës së Tij Monsignor Stefanit, Shefit 

të Kishës Bullgare, i dorëzova deklaratën Kordon i Madh i Urdhënit të Skanderbegut që N.Madhënia e 

Tij Mbreti yn August denjoj me i akordue. Dekorimi i Prelatit të çquem Bullgar bâni nji përshtypje shum 

të mirë në qarqet zyrtare si dhe në opinionin publik të këtushëm. Eminenca e Tij më priti me nderime të 

mëdhaja dhe sinqerisht i prekun për këtë shenj të nalt mirëdashje Auguste, m’u lut t’i parashtroj 

N.Madhënisë së Tij sovranit ton të dashtun çfaqjen e mirënjohjes së Tij ma të thellë dhe t’admirimit të 

sinqert që ndjen për personin e Mbretit ton, i cili, siç kam marr vesh – më tha – asht me të vërtet nji 
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Mbret trim, i urtë (sage) dhe shumë patriot”. Më siguroj se Kisha Bullgare dhe ay vet personalisht s’do 

mungojnë t’i japin kurdoherë që të paraqitet nevoja të gjithë përkrahjen morale Kishës sonë Autoqefale 

të cilën e konsiderojnë si nji motër të vogël. 

Në rrjedhën e bisedimit përveç të tjerave më bani fjalë incidentalisht dhe për ndjenjat simpathie që 

Patriku i Rumunve Miron ushqen për Kishën tonë Kombëtare dhe shtoj se qëndrimi i favorshëm i Kishës 

Rumune forcon edhe ma tepër shpresat për njohjen jo të largme të Kishës Autoqefale Shqiptare. Vetëm 

duhet , me thanë, me pasë pak durim se s’ka me vonue me u paraqitë rasti i volitshëm. Ma në fund 

Monsignor Stefani, i cili asht nji patriot i zjarrtë, e solli fjalën në çeshtjen e minoriteteve dhe më bani nji 

tablo pathetike të vuejtjevet t’elementit bullgar në Maqedhoninë Serbe dhe Greke – sidomos n’atë Serbe 

– dhe kapi rastin të më baj aluzion në nji mënyrë tepër diskrete dhe miqësore për të drejtat shkollore dhe 

kishtare të bullgarëve të Shqipënisë. I dhash të kuptoj Eminencës së Tij se Qeverija Shqipëtare, e cila 

tradicionalisht praktikon nji politikë tepër liberale dhe tolerante kundrejt minoriteteve ethnike dhe 

fetare, kurdoherë i ka studjue në nji spiritë mirëdashje kërkesat legjitime të tyne. 

Sikundër që e sheh, Ekselenca e Juej, në mungesë elementash konkrete dhe duke mos ditun 

politikën që Shteti yn mendon në praktikë me adoptue karshi elementit bullgar, Eminencës së Tij i dhash 

nji përgjigje tepër vague. Nga ana tjetër due të shtoj se përveç disa deputetëve dhe intelektualëve me të 

cilët m’asht dhanë rasti deri sot me bisedue mbi këto çeshtje, asnji nga dirigjuesit e këtushëm s’më ka ba 

fjalë akoma për minoritetin bullgar në Shqipni. Shkaku asht se sipas impresionit tem Qeverija e sotme 

asht krejt e absorbueme prej gjendjes ekonomike dhe financjare dhe çeshtjet minoritare i venë në planin 

e dytë të preokupimeve të saj. Por, këjo s’do me thanë se ma tutje s’kanë m’e solevue këte çeshtje. 

Prandaj në parashikim të nji eventualiteti të tillë, Ju lutem, Zoti Ministër, të kini mirëbesim të më njoftoni 

pikëpamjen e Qeverisë Mbretnore mbi këtë pikë e të m’jipni disa hollësina konkrete e të kthjellta që të 

mundem kur të paraqitet rasti me folë en connaissaance de cause dhe me ma tepër autoritet. 

Ju lutem të pranoni, Zoti Ministër, çfaqjen e konsideratës sime ma të naltë. 

 

Ministri fuqiplotë 

 

MBRETNIJA SHQIPTARE 

Ministrija e Punëve të Jashtme 

Sekretarija e Përgjithshme 

 

Zoti Ministër, 

E muermë letrën e zotnis suej me nr 358, datë 24.VI.32 me të premet e gazetave greke që kanë folun 

mbi udhëtimin e H.T.Emzot Xhuvanit në Bukuresht. E dimë edhe telegramin që batë mbi këtë pikë dhe 

gjegjen që dha Zyra e Shtypit jona. 

Kur do ta gjeni çastin të volitshëm do të mos mungoni t’i hiqni vërejtjen Ministrit të Punve të 

Jashtme të Greqisë mbi këtë fushatë mënije të Shtypit grek. Na çuditi ma fort komunikata keqdashëse e 

Arkipeshkvit të Athinës, i cili desh kësaj here të dalë në shesh kundër Kishës Orthodhokse Shqiptare. 

Këtë fushatë edhe e kupëtonim nga ana e Patrikanës dhe t’organeve të saj, por jo sheshit nga Kisha 

Greke, mbasi dihen lidhjet që janë midis këtyne organeve Kishëtare dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, 

çashtja na spiegon; prap se prap mos të mbetet kjo punë pa nji vërejtje në çastin e duhun. 

Pranoni, Zoti Ministër, të falat e mija të posaçme. 

Ministri i Punëve të Jashtme 

 

 

 

KISHA OASH TIRANË 10.4.1934 

 

Ministrisë së Drejtësisë 
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Priftërinjtë unitë duen të ngrejnë nji kishë të re brenda 24 orëve në vendin, ku ata kanë qimiterin e 

tyne. Kjo nuk u ba e mundun në sajë të xhandarmërisë. 

 

VISARION 

 

Ministrisë së Drejtësisë 

 

Ju njoftojmë se priftërinjtë Petro Skapeli dhe Aleks Dhama janë duke vazhdue propagandën unite. 

 

Fondi 152, dosja 163, viti 1934 

 

 

 

KRYESIA KOASH TIRANË 14.4.1934 

 

Ministrisë së Punëve të Jashtme 

 

Drejtorisë politike – Tiranë 

 

Kam nderin me njoftue atë Ministri, se sipas veprimeve të bame prej kësaj Kryesie pranë anëtarëve 

të Sinodit të Shenjtë, ky vendosi me gëzim që Kisha e Shenjtë e Trinisë të Bostonit të jetë në juridiksionin 

e kishës sonë të Shenjtë Ortodokse Autoqefale dhe me këtë rast shfaq falenderime e përgëzime dhe 

urime të posaçme gjithë 72 anëtarve të asaj Kishe, dhe veçanërisht për përfaqësuesin Mbretnor në 

Amerikë, për kujdesin që ka pasë mirësinë me i dhanë kësaj çashtje me aq randësi të posaçme 

kombëtare. 

Prifti si famulltar për Kishën në fjalë, u pa e arsyeshme prej Sinodit të Shenjtë të mbetet i 

përndershmi At Vasil Shani që ka qenë deri tash, sa të mblidhet Sinodi i Shenjtë në tetorin e ardhshëm 

për të caktue famulltarin definitiv për kishën në fjalë. 

Kjo gja u vonue deri më sot për shkakun se Sinodi nuk mund të mblidhet veç njiherë në vit. Sepse 

duhen shpenzime të tepërta. Por meqë do të mblidhemi me rastin e vorrimit të episkopit të Gjinokastrës 

(1934 tetor). Kjo kryesi aprovoi vendimin relativ mbi sa sipër për pranimin e lutjes tuej ZZ anëtarë të 

klerit si dhe komisionit të Kishës të sipërpërmendun të Bostonit. 

 

Me nderime të posaçme 

Lutës ndaj Perëndisë 

VISARION 

Fondi 151, dosja 278, viti 1934 

 

 

 

NGA SHKODRA 

 

KRYEHIRËSIA e TIJ IMZOT VISARIONI, në kualitetin e Tij si Mitropolit i Shkodrës, javën e 

kalueme ka vizitue Shkodrën përsëri me rastin e çeljes së Trashgimisë së Mirëbamësit të Madh t'Atij 

Komuniteti, të ndierit Kostë Mihailoviq, dhe bani nji Meshë Kryepiskopale për prehjen e shpirtit të tij 

dhe të shoqes së tij Elenë, tue përmendun edhe rrejtësit e Testamentit Gjoka dhe Nedo Mihailoviq. 

 

Britmat në Vdekje 
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N' atë Meshtim Kryepiskopal në Shkodër, Kryepiskopi jonë mbajti fjalën e rastit të ditës dhe 

spjegoj me mënyrë të posaçme sa punë e keqe asht zakoni i Ordhodokseve të Shkodrës me qa e me 

gërthitë tue qitë britma të mëdha e ulërima, kur vdes ndonji njeri, e me e përcjell këtë me potere të 

mëdha vajtimesh të kota, që janë turp për nji të Krishtenë dhe mëkat i madh. 

Mitropoliti Emzot Visarioni, në këtë fjalim, passi e këshilloj popullin Orthodoks të Shkodrës, e 

betoj per me e pre këtë zakon idhololatrik ose të pafeve, që e paraqit në sytë të botës popullin Orthodoks 

Kristian të Shkodrës si nji popull të egër e barbar, kurse populli Orthodoks i Shkodrës nuk asht i tillë, 

por asht shumë i civilizuem dhe kristian i mirë, plot qytetnim. Asht e ndalueme paskëtaj me e qa me za e 

me fjal të vdekunin, si njerzit e tij ashtu edhe të paguemit prej tyne për me e qa me fjalë e me za, e me 

britma. 

 

Kryesia e Kishës  

Orthodhokse Autoqefale 

të Shqipnisë 

 

Predikimi N.7, - 21.03.1934 

 

QARKORE NR 46 

 

E përsëritun për të tretën herë 

Me porosi që të këndohet në të gjitha Kishat e Qyteteve dhe të Katundeve, dhe për me hy në 

veprim sidomos tash kto tre muej të pushimeve shkollore që janë nxanësit të lirë. Gjith Dhioqezave të 

Hirshme të Kishës sonë të Shenjtë. 

 

E gjithë detyra jonë dhe qëllimi i Kishës Shenjtë të Zotit asht si me ba që sa ma mirë, jo vetëm të 

ruhet prej Besnikëve të sotshëm, por edhe të trashëgohet në brezat e ardhëshme drita dogmatike e fesë 

sonë t'artë, të hyjnueshme e shpëtimtare, Kristiane Orthodhokse. 

Për këtë mision Kryesor Shpirtnor, Kryepiskopata Shqiptare dhe gjith Organet e sajë Jerarhë, 

Priftën Meshtar të Zotit, Anëtarë të Këshillave Kishtare, Kujdestarë të Kishave si edhe çdo pjestar i 

Krishtenë Orthodhoks i kësaj Kishe të Shejtë, të gjith së bashku, si nji shpirt duhet të punojmë për 

qëllimin e sipërpërmendun, ashtu edhe ma shumë, sot, se sa punuen me çdo therori prindët e gjyshënit 

tonë të lumtun se e ruejtën dhe se na e dhanë trashëgim, testamentin e Perëndishëm të Fesë sonë të 

Shejtë, Kristiane Orthodhokse. 

Kjo detyrë e të gjithëve, plotsohet vetëm dhe kryesisht me mësimin e Fesë në fëmijët tonë, ndër 

Qytete si dhe ndër katunde. N' asht se mësimi i fesë tonë shpëtimtare e të Shejtë bahet si duhet 

gjithkund, atëhere asht e ditun se shtrëngatat e djersët e bekueme të prindit do të kenë padyshim 

gëzimin e madh shpejt ose vonë në pleqni, të shofin dritën e syvet të tyne, thelbin e zemrës, bijtë e bijat, 

sejcili, në atë gjendje, që ka të drejtë të shpresojë çdo prind që ban detyrën e vet për fëmijët e tij. Nuk do 

të ketë rasë ati e nana e Krishtene të qajë për veprimet e këqija të birit e të bijës së vet, por edhe shteti 

nuk do të shënojë në listën e vagabondave dhe të keqbamësave emnin e nji të Krishteni Orthodhoks 

edhe shoqnija e njerëzve do të jetë e lumtun. 

Prandaj, n'Emën të Atit dhe të Birit edhe të Shpirtit të Shenjtë, dhe në bazë të vendimit përkatës 

të mbledhjes IV të Këshillit Mikst dhe veçanërisht të Sinodhit të Shejtë të këtij viti, porosisim që me 

ndihmën e çdo Prifti të Përndershëm dhe kujdesin e çdo Keshilli Kishtar si edhe me përkrahjen e të 

gjithë ZZ. Kujdestarve të bahen mbledhje të përgjithëshme në Kishë dhe në vende së posaçme për 

domethanien dhe randësinë e përmbajtjes të kësaj Qarkoreje dhe të këshillohet populli besnik që në këste 

të ndryshme, të paguej sejcili pas dëshirës së tij, nji shumë të përvjetëshme e cila do të jetë në dorë të nji 

arkëtari që do të zgjidhet prej pleqsisë Kishtare të vendit dhe do të përdoret për pagimin e Mësuesit të 

Fesë, të cilin duhet ta zgjedhi Episkopi tue e emnue në bashkvotim me këshillin Kishtar dhe Kujdestarët 
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e Kishave të vendit ku do t' epet mësimi, tue marrë pjesë në votimin e këtij emnimi edhe Priftënat e 

vendit të rrethit të Shkollës. Kjo mënyrë votimi bahet që të shtohet zelli dhe të interesohen për 

mirëvajtjen e mësimit të fesë sa ma shumë ata që kanë nji mision të veçantë ose nji detyrë Kishtare. 

Atje ku nuk asht e mundun emnimi i nji msuesi të posaçëm kët detyrë duhet ta kryejnë priftnat me 

nji her mbas Meshe ose në orët e caktueme të të Djelave dhe doemos dhe në rast nevoje pa shpërblim në 

të holla. 

Landa e mësimit të fesë do t'u dërgohet prej kësaj Kryesije me anë t' Episkopatave dhe me anë të 

kësaj reviste rregullisht për çdo javë. Duhet të na lajmërohen sa ma shpejt për me ja paraqitë Ministrisë 

Kompetente emnat e kandidatëve për mësues Feje ndër shkolla të Shtetit që do t' emnohen në mënyrën e 

sipërme dhe që duhet të dallohen me sa asht e.mundun, jo vetëm në zotsinë. e mësimit të fesë s' onë të 

Shejtë, por edhe në sjelljet e mira morale, punë për të cilën nuk duhet marrë parasysh as nji simpathi 

personale dhe anësi, por vetëm mbarvajtja dhe plotsimi i qëllimit të Shejtë; porosisim në mënyrën ma 

kategorike tue shkarkue çdo responsabilitet, që, t’i jepet prej të gjithve randësija ma e madhe këtij 

urdhëni të hirshëm dhe të rrëfehet aktiviteti dhe zelli ma i madh tue na u lajmërue përfundimi mbrenda 

15 ditëve prej ditës së sotshme që të jetë e mundun të dalim të gjithë së bashku faqebardhë, sa jemi 

responsabël para njerëzve, dhe të ndigjojmë në jetën e pasosun fjalën e ambël të Zotit: Të lumtë, 

Shërbëtor i mirë e besnik. 

Hiri i Zotit tonë Jesu Krisht dhe dashunia e Perëndisë dhe e Atit dhe Kungimi i Shpirtit të Shejtë 

qoftë kurdoherë ndihmës mbi të gjithë ju 

Kryetar' i Kishës Orthodhokse Autoqefale 

Kryepiskop i Gjith Shqipnisë 

VISARION 

Predikimi – Tiranë - 15.07.1934 

KRYESIA E KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPNISË 

 

Tiranë më 27.XI.1934 

 

N.1579 

 

LANDA: Mbi të prapambetunat e të Ndierit Episkop Ambrozit 

 

Të ndershmit Zotnis së Tij 

 

STAS AMBROZIT 

Elbasan 

 

NË VIJIM TË SHKRESËS N. 1538 D.12.XI.1934 

 

Ju njoftojmë se shuma tjetër e të prapambetunave, për veç shumës që përmban shkresa e sipërme, 

asht shënue në të prapambetunat e përgjithëshme të Kishës Sonë të Shenjtë dhe po bahet gjith ç’asht e 

mundun për me i nxjerrë nji subvencion i posaçëm për shumën në fjalë, prej së Shkëlqyeshmes Qeverisë 

Mbretnore. 

 

Posa të vendoset subvencioni për të prapambetunat në fjalë, ne nji herë kemi me ju njoftue për me 

inkasue shumën që ju përket. 

 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit Tonë Jisu Krisht qoftë kurdoherë ndihmës mbi Ju. 
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Lutës ndaj Perendia 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE 

MITROPOLIT I TIRANËS DHE DURRSIT 

KRYEPISKOP I GJITH SHQIPNISË 

VISARION 

 

 

KRYESIA E KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPNISË 

 

Tiranë më 12.VII.1934 

N. 767/I 

 

LANDA: Mbi rrogat e prapambetuna Ish Episkop i Gjinokastrës 

 

Të ndershmit Zotnisë së Tij 

 

Taq Buda, Farmacist 

 

Për informacion, bashkangjitun po ju dërgojmë kopjet e shkresës së Hirëshmes Episkopatës 

Gjinokastrës, si dhe të kësaj Kryesije të Shenjtë, të cilat bajnë fjal mbi t’ardhunat që ka për të marrë i 

ndieri ish Episkopi i Gjinokastrës Ambrozi. 

 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit Tonë Jisu Krisht qoftë kurdoherë ndihmës mbi Ju. 

 

Lutës ndaj Perendije 

 

KRYEPISKOP I GJITH SHQIPNISË 

VISARION 

 

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPNISË 

 

KRYESIA E SINODHIT TË SHENJTË 

N.1538 

Tiranë, më 12.XI.1934 

 

Të ndershmit Zotnisë së Tij 

 

Stasi Ambrozi 

Elbasan 

 

LANDA: Mbi njoftimin e Vendimit të Mbledhj.VII për VI Kësh.Mikst. 

 

Gjegjë e shkresës suej datë 19.10.1934 

 

Në bazë të vendimeve të marruna në Mbledhjen e VII datë 31 Tetor 1934 të Periudhës së VI të 

Këshillit Mikst, trashëgimtarëve të të ndjerit Episkopit të Gjinokastrës Ambroz Nikolla do t’i paguhen 

gjithë këtyne gjithsejt Fr.ari Njimijë (1000), kundrejt rrogave të prapambetuna të Episkopit të ndjerë 

Ambroz. Këjo shumë do t’i paguhet nga t’ardhuna që do të mblidhen prej ditës së Vendimit të 

sipërpërmendun nga Manastiret e Episkopatës së Gjinokastrës për llogari të vitit 1934, dhe për 
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mbledhjen e këtyne asht ngarkue Episkopi Ad interim i Gjinokastrës H.Tij Episkopi i Korçës Imzot 

Kristofori, të cilit i janë dhanë instruksione relative dhe këtij duhet t’interesuemit me ju adresue, në bazë 

të Vendimit relativ të Këshillit Mikst. 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit Tonë Jisu 

Krisht qoftë kurdoherë ndihmës mbi Ju. 

 

Lutës ndaj Perendisë 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE 

KRYEPISKOPI I GJITH SHQIPNIS 

VISARION 

 

KRYESIA E KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPNISË 

N.767/I 

 

Tiranë më 12.VII.1934 

 

LANDA: Mbi inkasimin e të prapambetunave të Monastireve 

 

Së Hirëshmes Episkopatë Gjinokastër 

 

GJEGJE SHKRESËS N.286 DAT 4.VII.1934 

 

Porositeni me ba gjith ç’asht e mundun për me inkasue t’ardhunat e Monastireve të viteve të 

kaluem, që i përkasin të ndierit ish Episkopit të Asaj së Hirëshmes Dhioqezë, të cilat ti dozohen 

trashëgimtarve të tij sa ma shpejt. 

 

Të na njoftohet përfundimi pa vonesë. 

 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit Tonë Jisu Krisht qoftë kurdoherë ndihmës mbi Ju. 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE 

KRYEPISKOPI I GJITH SHQIPNISË 

VISARION 

 

 

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPNISË 

 

KRYESIA E SINODHIT TË SHENJTË 

 

 

N.608 

Tiranë, më 25 VII 1935 

 

Landa: Mbi 1.000 fr.ari të trashëgimtarëve t’Episkop Ambrozit 

 

P.T. 
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MINISTRISË SË DREJTËSISË 

 

Këtu 

 

Kemi nderin me i ri-njoftue Asaj P.T. Ministrie se, Këshilli Mikst i Kishës sonë të Shenjtë vitin e 

kaluem, në Periodën e VI-të dhe mbëledhjen e VII_të datë 31 Tetuer 1934, vendosi që, nga t’ardhunat 

Manastiriale të Vitit 1934, t’i epet trashëgimtarëve të të ndierit Episkop Ambrozit, ish Episkopit të 

Gjinokastrës fr.ari. 1.000 (njimijë), shumë e cila i asht lanë së Hirëshmes Epikopatës së Gjinokastrës në 

Manastiret e asaj Dhioqeze, për me e inkasue dhe me ja dhanë trashëgimtarëve në fjalë, punë e cila nuk 

asht realizue deri tash. 

 

Mbassi trashëgimtarët e episkopit në fjalë ndodhen në nji gjendje shumë të ngushtë ekonomike për 

shkak të krizës së ditun, kemi nderin me i u lutë Asaj P.T. Ministrie që të ketë mirësinë me bae gjithë 

ç’asht e mundun pranë episkopatës në fjalë që t’i dorëzohet sa ma shpejt shuma në fjalë të 

sipërpërmendunve. 

 

Me nderime të posaçme 

 

Lutës ndaj Perëndisë 

 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE 

MITROPOLIT I TIRANËS DHE DURRËSIT 

KRYEPISKOP I GJITH SHQIPNISË 

VISARION (D.V.) 

 

N.608/I 

 

Të ndershmit Zotnis së Tij 

Stasi Ambrozi 

Elbasan 

 

Gjegje e shkresës datë 27/VI/1935 

 

Për dije këtu sipër ju përshkruhet kopja e shkresës së Kësaj Kryesie të Shenjtë që ja ka drejtue 

Qeverisë Mbretnore. 

Hiri i Zotit dhe i Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht qoftë ndihmës kurdoherë mbi Ju. 

 

Lutës ndaj Perëndia 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE 

MITROPOLIT I TIRANËS DHE DURRËSIT 

KRYEPISKOP I GJITH SHQIPNISË 

VISARION  

 

 

 

 

SHËRBESA E SHEJTË E SH’JON VLADIMIRIT 

ÇUDIBAMËSIT MBRETIT TË LAVDUESHËM DHE DËSHMORIT TË MADH 
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E përkthyeme dhe e botueme 

Me bekim të Kryepiskopit të gjithë Shqipnis 

Krye-Hirsisë Tij Emzot Dr. Vissarion-it 

 

Pjesa e parë 

 

Në Mbramsoret 

 

“Në o Zot thirra të Tij: thuhen gjashtë vargje këto: 

Tingl.IV. “Pas: OS Jeneon En Martisi” 

Si pemë plot me frytë, kuptimisht bive, në livadhë, shum i ndershëm t’athletizmës, tue shpërnda 

dhurata hyjnore, burime shërimesh, t’Arkës Tande shum të veneruar, nga e cila të gjithë marrim, fuqi 

trupi, bukuri i athletëvet Joan; prandaj të nderojmë, si ndërmjetës të shpirtnave Tona. 

 

Zotin që të donte Fort e deshe, dhe dëfrimin e trupit e largove; dhe Krishtit i vajte pas, duke 

mbajtur mbi supet me gëzim Kryqin, o Dëshmor, dhe në vdekje me përdhuni shkove; prandaj o shumë i 

lumtur, lavdërojmë me psalmë dhe hymnodhi, Athletizmën tënde, dritësjellëse. 

 

Si Ushtar i mirë, i Mbretit të Qiejvet, vehten tënde o Vlladimir dorëzove, vullnetisht në thikë, 

vure zverkun tëndë, duke u bashkuar me vallet e martyrëvet o i Lumur; u vlersove pra që të pranosh 

kunorat e mundjes, bashkë me të cilët tani i lute për ne çudiburonjës. 

 

(Të tjera të nji llojshme Ting.po Ay) 

Prej Sllavëvet të Jugut lulëzove, Joan i Lumur, si trandafil erë-këndshëm dhe erë-mirë, dhe 

Perëndisë i pëlqeve; agjërime dhe lutje, dhe falje të virgjilluara, Zotit i dërgonje, nga zemra jote, të pastër 

dhe të Shenjtë; prandaj duke u mbledhur mburrim trimërit’e Tua, o i Lavdëruar. 

Me mburonjë shprestarie të forcoj Zoti, të tregoj të fortë, për luftim që të kundërshtohesh kundra 

armiqeve, Joan i Lavdëruar; të cilët me Shpatën e durimit tënd o Vlladimir, i çduke, dhe vaskanit e tyne, 

dhe veshe kunorat e mundjes Shenj-prurës i shum-çuditëshëm. 

 

Shkëlqeve stolin e Mbretnis me të vërtetë me gjakra martirizimi o i lavdëruar dhe ndriçove; dhe 

dëbove gjith errësirën e errësinave, dhe ndriçove popuj duke pastruar dhogmat, që me hirin e Hyeshëm 

Orthodhoksisht të besojmë në Trinin, e cila asht një natyrë e pa ndarë me tre fytyra 

 

Lavdi Ting.IV. 

Shkëlqeve o i lavdëruar si Yllë agimprurës në dhe të Ilirianëvet, Joan shumë i lavdëruar, se duke 

Mbretnuar mirë dhe drejtësisht, dhe duke ngritur Kryqin e Zotit Tonë mbi supat, i pasove Krishtit si mik 

i vërtet Perëndije. Pra lutemi o i Shenjtë ndërmjeto për Shpirtet Tona. 

 

Tani…:e së Kremtes 

 

Në mos asht e Kremte, Hyilindësoren (profeti Dhavidh) o Dritë gazmore. Paravargu i ditës dhe 

këndimet. 

 

Këndimi prej profitis s’Isaiut 

 

Këto thot Zoti; gjith Kombet u mblodhën së bashku edhe do të mblidhen arhondë prej Tyne; 

kush do të lajmërojë këto atyne? ose ato të qëmotshmët kush do tua bajë juve të dëgjuara? Le të bijen 

dëshmitarët e tyne, dhe le të dalin të drejtë dhe le të thonë të vërteta; bëhuni dëshmitar të mijë dhe unë 
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Zoti Perëndija dëshmitar edhe djali që zgjodha që të njifni dhe të më besoni dhe të kuptoni që unë jam; 

unë jam Perëndia edhe nuk do të jetë ai që shpëton përveç meje; Un lajmërova dhe shpëtova; shava, dhe 

nuk ishte ndonji i huaj midis jush. Ju jeni dëshmitarët e mi dhe unë jam dëshmitari Zoti Perëndija; se 

qysh në fillim un jam dhe nuk ka ndonji njeri që do t’u marrë prej duarvet të mia; do të bajë dhe kush 

mund ta ndryshojë atë? Kështu thotë Zoti Perëndia, i cili shpëtojë juve, Izraili i Shenjtë. 

 

Këndimi  prej urtësisë së Sollomonit 

Shpirtnat e të drejtëve në dorën e Perëndisë dhe nuk do t’i preki vuajtja u dukën në sytë e të 

marrosunvet që do të vdisnin dhe u konsiderua gjë e ligë dalja e tyne dhe udhëtimi prej nesh dërmim, 

por këta janë nër paqe, dhe në qoftëse mundohem në sy të njerëzvet, por shpresa e tyne asht plot me 

pavdekësi; edhe duke u munduar pak do të gjejnë shumë të mira; se Perëndija i provojë ata dhe i gjeti të 

drejtë për vehten e Tij; sikundër provohet ari në honoftir kështu i provojë ata edhe si hollokoste theroreje 

i pranojë ata; dhe në kohën e vizitimit të tyne do të ndriçojnë prapë dhe do të rendin si shkëndi në 

kallam; do të gjykojnë Kombe, edhe do të pushtojnë popuj, edhe do të Mbretëroj mbi ata Zoti përjetë. 

Dhe ata që linden mbi atë, do të ndjejnë të vërtetën, dhe besnikët me dashuri do të qëndrojnë afër 

Tij, se hiri edhe mëshira në Oshnarët e Tij edhe vizitim në të zgjedhunit e Tij. 

 

Këndimi prej urtësisë së Sollomonit 

Të drejtët për jetë rrojnë edhe shpërblimi i tyne ke Zoti, edhe kujdesja e tyne pranë të lartit; 

prandaj do të marrin Mbretërinë e mirë-hirësis, dhe dhiadhemen e bukurisë prej dorës së Zotit; se me të 

djathtën e tij do ti mbulojë edhe me krahun e tij do ti mbrojë, edhe do të marrë panopli zellin e Tij edhe 

do t’armatosi kriesën për luftë kundra armiqve; do të veshi për mburojë drejtësinë dhe do të ver për 

kaskë gjykim të sinqertë; dhe do të marri për mburojë të paluftuarshme Oshnarinë; dhe do të hollësojë 

zemërimin e papritun si shpatë; dhe do të bashkëluftojë me atë bota kundra të marrosurve; dhe do të 

venë plumbat e vetëtimave me sukses, dhe si prej qarku rrethi hartkut të revet do të pushtojë mbi 

qëllimin, dhe prej zemërimi gurëhedhës do të hudhen breshën me shumicë; do të zemrohet kundra Tyne 

Ujët e Detit, Lumenjtë do të bashkë-mbyllen për nji herë. Do të kundërshtojë kundra tyne frymë fuqije, 

dhe si erë e fortë do t’i shpërndajë ata, dhe do të shkretësojë gjithë dhenë paligësia; edhe mjerimi do të 

përmbushi fronet e të fuqishmëvet. Dëgjoni pra Mbretër dhe kuptoni; mësoni Gjykatës të gjithë anëvet të 

dheut; dhe vini në veshët ju pushtuesit e popullit dhe të Kryenaltësuar nga shumica e popullit; se u dha 

prej Zotit ndër juve pushtet, edhe fuqia prej të naltit. 

 

Në Litani, vargësoret Ting.I 

I lindur Nxanës dhe pasues, të rrëfenjësve dhe lëçitësve të Trinisë së nji qenëshme, dhe bashkë 

me Ata për shprestari i ndjekur, pësove vdekje me Shpatë Joan i Lumur, duke mposhtur vlasfimit e 

Eretikëve; prandaj dhe me kunora Martyrike u stolise prej Krishtit Perëndis, dhe more guxim për të 

ndërmjetuar që të shpëtohen prej rrezikesh, ata që kremtojnë kujtimin Tënd. 

 

Ting.II. 

Ejani besnikë të nderojmë, Athlloforin e Krishtit Joanin e lavdëruar, si trim Ushtar, i cili luftojë 

mirë për pijetet dhe i cili vuri poshtë fuqinë e Mbretërvet dhe të Tiranëvet. Prandaj duke patur guxim 

tek Perëndia, ndërmjeton pa reshtun që të shpëtohen Shpirtërat Tona. 

 

Në Pasvargjet 

Ting. T.II “Olin Apothemeni” 

Popuj çuditeshin, duke parë çudi të frikëshme, që rrinje i vdekur, o Vlladimir i Famshëm, për 

mbi Mushkën; dhe banje në duartë, kryet tëndë të ndershëm të prerë, të cilin e prure në Kishën e Zotit, 

duke u falur; Shpirtin Tëndë Orthodhoks, e vure pranë perëndisë gjithsundonjësit; të cilin mbasi e mori e 

bashkojë me vallet e Engjijvet dhe të Shenjtorëvet, që të gëzojë gjithë nji dritën e pa Perëndueshme, e 

ndriçimin të tridiellshëm. 
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“I drejti si Feniks” 

Tjetër Diellë u duk, midis mbretërvet o Mbret, o Athlet Vlladimir, në kupën e qiellit të besës 

Hyjnore, duke dhënë dritë hiri, Atyne që vijnë, me gjithë Shpirt në strehën tënde; prandaj ty me çudira 

në gjallje e në vdekje të nderojë dhe të tregojë shërimtar, atyne që thërresin emrin tënd, Mbreti i të 

gjithëve, duke dëgjuar shpejt dhe duke dhënë cilido të lypurë me ndërmjetimet e tua hyjnore. 

 

“Do të ngazëllohet i Drejti në Zotin” 

Ejani të falemi, popull në shtëpi të zotit, ku ashtë thesaruar Lipsani i tërëshenjtë i gjith lumurit, të 

cilit me kangë të këndëshme dhe me Llamba dhe gazmore duke lutur le ti thërresim; O i Shenjtë shpejto 

dhe mëshiro ata që janë në nevoja dhe rrëmbe nga valët dhe nga furtuna e shtrëngimeve; që të 

lavdërojnë Lipsanin Tëndë të këndshëm dhe gjithë nderuar o Joan i lumur, çlirimtar i shumëgatshëm. 

 

Lavdi Ting.T.II 

Dhiamande nga shpirti o shum Athletik Mbret, Lavdia e Ilirisë dhe stolia e Sllavisë Jugore, 

burimi i çudirave dhe ma i madhi ndihmës i besnikëvet. Sepse Ti duke marrë nga Perëndija Armën e 

tepër të fortë të Kryqit, dërmove trimërisht Fallangat e eretikëve, dhe shumove besën Orthodhokse në 

tokën e Sllavis Jugore, prandaj si ruajtës i Ynë dhe Mbrojtës shumë i nxehtë shpejto me lutjet tënde o 

shum i lumur Joan Vlladhimirë, dhe nxirna nga nevoja e tanishme, duke pasur guxim te Krishti që të 

lavdëroj. 

 

Dhe tani “Krijonjësi dhe shpërblenjësi” 

Shif.Librin e shërbesave 

 

Përlëshorja Ting.IV 

Kryqin që Tyj larg – Shkëlqimisht prej Qielli t’u shfaq, të gjithëve ia leçite tue ndriçue Kombe 

madhërisht, Vlladhimir i Lavdërueshëm, me rrëkenat e gjaknave Tua, duke u ndriçue, ja ndjefe 

dhuntinave të pa vdjerrme, tue u ndodhë pranë Trinisë; prandaj me guxim pranë Krishtit ndërmjeto për 

shpëtimin Tonë 

 

Bahet Bekimi i bukëve dhe përlëshimi 

 

Në mëngjezoren 

 

Pas paravargut të parë ndenjiesoret 

 

Ting.I.Varrin tënd Shpëtimtar 

Prej vendit çuditërisht, të Sllavëvet të jugut dolle, dhe u duke Enë shumë e pastërtë të Shpirtit 

mburrja e martirëvet, dhe i vyer  për Kunorat, prandaj lutu Kryezotit Tënd, që të ndriçojë shpirtet Tona, 

të cilët të Hymnojmë o i gjithë lumur Joan i gjithë çuditëshim. 

 

Lavdi. Po Ajo dhe Tani, Hyjlindësore e Njijt. 

Ty Mëmës së Perëndisë të lutemi, Virgjëreshë të vërtetë n’hidhërime ty të thërresim, të cilët 

përhikimë me dëshirë në mirsinë tënde; sepse ty të kemi ne mëkatarët mbrojtje; dhe ty të kemi shpëtim 

me ngjarjen të vetmen të panjollëshme. 

 

Pas paravargut të II ndenjisoret 

Ting.T.IV.”Tin sofian qe llogon” 

Kryqin e Zotit o i Lumur duke mbajtur msheftazi, si dëshironje Martyrikisht u stolise me 

kunorën e Mbretnisë Qiellore, Krishtit Perëndisë Sonë, o Mbret i gjithë-lavdëruar; prandaj duke patur 
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guxim tek Ay pa pushim, o Vlladimir Joan i gjithëçuditshëm, ndërmjeto, tek Krishti Perëndija, që të 

dhurojë ndjesë të mëkatave atyne që kremtojnë me dëshirë kujtimin tënd të Shenjtë. 

Lavdi po ajo dhe tani, hyjlindësore e njijtë. 

Shpirtin tim o Virgjëreshë të përultë, të tërbulluar në ngasjet e jetës, tani si të pa drejtuar, dhe të 

mbytur në furtunën e ngarkesës së mëkatave dhe që asht duke u përmbushë dhe që rrezikohet të vejë në 

fundin e ferrit, shpejto o Virgjëreshë me ndërmjetimin tënd të nxehtë t’japish qetsi; në Limanin tëndë 

arrita, Hyilindëse, ndihmomë, ndërmjeto tek djali Yt dhe Perëndija, që të më japi ndjesë të mëkatave; 

sepse Ty të kam shpresë shërbëtori Yt i pa vyer. 

 

Pas polieleit ndenjësoret 

Ting.T.IV, “Tin Sofian qe Llogon” 

Të dheshmet të gjitha duke i lënë Mbretërinë dëshironje të Qiejve, Krishtin e pasove, 

bashkëpjestar i Martyreve; sepse pasionet e tanishme të trupit i vdiqe dhe Kryqin duke marrë ushtar i 

lumur, shëron sëmundjet e të sëmurëve të pa shëruar; Se me fuqinë dhe me hirin e Kryqit i ndjek o Joan i 

lumur. Ndërmjeto te Krishti Perëndija, që të dhurojë ndjesë të mëkatave atyne që kremtojnë me dëshirë 

kujtimin tëndë të Shenjtë. 

 

Lavdi po ajo dhe tani Hyjlindësore e njëjtë. 

Hymnë Falenderimi detyrisht, si ajo e veja dy para blatojë te ty o Zonjë, për të gjitha dhuratat e 

Tua. Se Ti mu duke strehë bashkë dhe ndihmë, duke më veçue gjithmonë prej ngasjevet dhe 

shtrëngimevet; prandaj si nga mezi i furrës së Zjarrtë, tue më shpëtuar nga shtrënguesit e mijë, nga 

zemra të thërres: Hyilindëse ndihmomë; duke ndërmjetësuar tek Djali i Yt dhe Perëndija, të më jepet 

ndjesë e mëkatave ; se ty të kam shpresë shërbëtori i Yt i pa vyer. 

 

Pastaj shkallësoret, Antifani i parë Ting.IV.Kanonet etj. 

Paravargu Tng.IV,”I drejti si Feniks” 

Çdo frymë ...Ungjilli edhe Psalmi 50. 

Lavdi me ndërmjetimet e Athloforit... 

 

Tani...me ndërmjetimet e hyilindëses... 

pastaj Përdëllyes përdëllemë…Ting.II 

O i gjithë lumur Joan, lavdia e Martyrëvet dhe mburrja e Mbretërvet imitonjës i Pagzorit u bëre i 

gjithë nderuar, për urrejtje të Shenjtësisë Sate, prenë Kryet Tëndë farosët e tu t’ashpërtë dhe të 

paturpshëm: Po ti duke marrë Kryet tëndë me duart e Tua, Hyre në nji vend, ku gjete të fshehun thesarin 

e Mbretnisë së përjetshme. Edhe tani lutu për ata që të nderojnë me dëshirë. 

 

Pastaj kanonet e së kremtes dhe të shenjtit. Zbritsoret e së kremtes. 

Dërgimsoret “Gjineqes akutistite” 

Krishti të madhështojë, me çudira Zoti, si shërbëtor të Tij, o Vlladimir Joan këtij lutju që të japë 

ndjesën e mëkatave,atyre që kremtojnë besnikërisht me këngë të gjithë lavdërurin edhe të gjithë Shenjtin 

kujtimin tënd. 

 

Hyilindsore të njijtë 

 

Maria e cila u bëre enë shumë e pastër dhe timiatir i artë i Trinisë së pa nxënë, me të cilin Ati 

pëlqeu, dhe tendësojë dhe shpirti i tërëshenjtë duke t’hiesuar o Vashë të tregojë Hyilindëse. 

Në lavdërimet, Vargje Ting.T.IV. 

“Otu paradhoksu Thammatos” 
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Ejani mblidhuni të gjithë, në Tempullin e Shenjtë, t’urtit dhe të Trislumurti Joanit Mbretit, dhe të 

lavdërojmë Zotin, që i dha këtë lavdi si dhe hirin dhe të burojë dhuratat e shërimevet, O i gjithlumur 

pjestar i Engjijëve, dhe ndërmjetës, shpëto shpirtrat tona Hyjlumur, 

 

O dëshmor Joan i lavdëruar, Ti Kryqin e Krishtit, e ngrite me gjithë Shpirt, dhe rende afër 

Krishtit, pasues deri në gjak o munde armiqt me durimin tënd, dhe e shtere përruan e këtyneve o i 

Lumur, dhe me gëzim Trupin tëndë në therje e dorzove; Prandaj kryet Tënd e kunorëzojë dhuruesi i 

math. 

 

Me pësim pësimin imitove o jetëprurës Krishtit dhe prej Atij veprimin, për çudirat more o 

Athlofor Vlladhimir, edhe shpëton ata që rendin te Ty, duke çliruar prej shumë rrezikësh, mbasi ke 

guxim të pëlqyeshëm o i lavdëruar, ke Krishti, ke i cili dhe tash qëndron plot lavdi. 

 

Mbasi të prenë Kryet me shpatë, prej jetës në Jetë, prej së vdekshmes në të pavdekshmet, dhe prej 

prishjes në të pa prishmen, faqeza shkove, o përluftimet Tua! Mbret, i gjithë lavdëruar, me anën e të 

cilëve u numërove me vallet e Athletëvet tue u bashkëngazëllue. 

Lavdi Ting.III 

Tue lanë me nji anë të përkohëshmet të botës dhe të jetës dhe tue dëshirue Kryqin e gjithë 

nderuar, u ngjite në Mbretërinë e lartë, si Shqiponjë e naltë-fluturonjëse, o Joan i gjithëfamshëm; prandaj 

edhe Neve prej Lipsanëve të Tua marrim dhurata: Ti myrëzon tue derdhur Myrra, o Athlet i krishtit 

Dëshmor i gjith çuditshëm, dhe vallëzon në Qiejtë bashkë me Engjijtë; edhe tash lypim prej Teje ndjesë 

mëkatash dhe përdëllimin e math. 

 

Dhe tani: të së Kremtes; në rast mungese Hyilindësore, pas dëshirës. 

 

Dhoksollogjia e madhe dhe përlëshim. 

Vazhdon Mesha e Hyinueshme. Apostol, ungjill dhe këngëtore të Dëshmorëve (Martireve). 

 

Shën Gjon Vlladhimiri 

Shënime të shkurtra nga jetshkrimi i Tij 

Joan Vlladhimiri ka lemun në Katundin Vlladhimir, të Krajës në Malin e Zi afër Shkodrës, prej të 

cilit Katund mori dhe emnin e dytë, dhe asht prej nji familje nga ma të mëdhat Mbretnore të Dinastinave 

të moçme Serbe të shekullit nandë. Oborrin e Tij e ka pasë në Krajë ku ndodhet dhe nji Kryq ndruni i 

math i këtij Shenjti, dhe ku bahet Panagjyri i math dhe festim i shkëlqyeshëm më 4 qershor (22 maj stil i 

vjetër) ashtu si bahet në Monastirin e Elbasanit. 

Ati i Tij Neeman ishte Mbret’i i Ilirisë; dhe përveç Ilirisë sundonte: Malin e Zi, Dalmacien, 

Bosnjën dhe do krahina të Greqisë afër Prevezës. 

Mbas vdekjes së t’Et, mori sundimin Ay vet. 

Joan Vlladhimiri bani një luftë të gjatë me Samuelin, Mbretin e Bullgarisë dhe u zu me trathti rob 

prej këtij, i cili e burgosi në Kryeqytetin e vet, Ohrin. 

Kosara e bija e Samuelit, tue vizitue nji herë të Burgosunit, pa Joanin në Burg të cilin e pëlqeu 

tepër dhe e dashuroj për me u ba shoqe e Tij. Prandaj i lutet t’Et që ta çlirojë nga burgu dhe të lejojë 

martesën e tyne. Samueli i Ati e dëgjojë lutjen e bijës dhe e dërgojë Joanin prap Mbret në Mbretninë e Tij 

të maparëshme, t’Atit Tij Neeman. 

Nji prej ditësh Joani tue shetitun krahinat e Mbretnisë bashkë me dy Adjutantat e Tij, pa në nji 

pyll afër Elbasanit pranë Lumthit të Kushës nji Shqiponjë e cilla kishte në shpinë mbi krahët e sajë nji 

Kryq të ndritshëm. Shqiponja zbriti në tokë, la Kryqin dhe u çduk, sepse ishte nji Engjëll; Joani me falje 

të mbëdha mori Kryqin dhe e vuni po n’atë vend, ku ndërtojë nji Kishë. 

Mbas pak vjetësh, Vasili, Imperatori i Vizantit dërgoj ushtri kondra Samuelit Mbretit të 

Bullgarëve, të cilin e mundi dhe Samueli nga idhnimi i madh vdiq. Pas vdekjes së Samuelit u ba Mbret 
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në Bullgari i Biri i Tij, Radomiri, por këtë pas nji viti e vrau i vëllai i tij prej nane Vlladisllavi, i cili u ba 

vetë Mbreti i Bullgarisë. Vlladisllavi tue dëshirue që të pushtojë dhe Mbretninë e Joanit, burrit të së 

motrës, e thirri Joanin në Kryeqytetin e Tij, Ohrin, mbasi ju betue mbi Ungjillin e Shenjtë dhe Kryqin e 

drunjtë që ndodhet në Krajë se nuk do t’i bajë ndonji gja të keqe. Shenjti i besoj por Vlladisllavi nxori 

shpatën për me i pre kryet, por nuk qe e mundun; atëhere Shenjti i dha Kryqin e Tij të drunjtë edhe i tha: 

me këte që tradhtove më pre: dhe adjutantëve të vet i tha: “Mos derdhni gjak vllaznor për vrasjen t’eme, 

mos luftoni për mua, runi paqen dhe lavdinë e besimit Orthodhoks të Krishtit, Zotit të vërtetë. Të 

sundohet me drejtësi dhe dashuni populli im”. 

Kunati i keq ja preu kryet, por mrekullisht Shenjti pasi mori Kryet e vet të premë në duart e veta 

ashtu si ishte hypun në kalin e tij, drejt shkoj në Kishën që kishte ndërtue vetë pranë Elbasanit, Këtu u 

varros Shenjti Joan Vlladhimiri prej Kryepeskopit të vendit me nji ceremoni të madhe në 22 maj (4 

qershor) 1015. 

Kosarja e Shoqja e Shenjtit nga dashuria e madhe që kishte për Shenjtin, Shoqin e Sajë ndërtojë nji 

shtëpi pranë Kishës dhe aty banonte deri në vdekjen e sajë; ajo shtëpi pasandaj u ba Monastiri i soçëm. 

Në vdekjen e shën-Joan Vlladimirit, u duk Shqiponja e përparëshme në Kishë dhe u ndëgjue nji 

za Engjëllor që dilte prej Shenjtit kur mbërrini n’atë vend Trupi i Tij: “Në duart Tuaja, O Zot, po jap 

shpirtin tim”. Atëhere u dëgjuan psallnodhira prej Qiellit dhe vendi u mbush me erë të kandëshme dhe 

shum çudira u banë në të sëmurët, që preknin Lipsanin e Shenjtë dhe vinin me bestari, si bahet edhe sot 

e përherë. 

Mbreti Joan Vlladhimiri shenjtërojë për shkak se ishte nji Mbret shumë i drejtë, rronte nji jetë ma 

shum si Asqet se sa si Mbret dhe përkrahu me çdo mënyrë Orthodhoksinë kundra propagandave dhe 

kundra heretikëvet dhe sidomos kondra herësisë së Bogomillëve dhe ndihmojë të përhapunit dhe 

forcimin e Krishterimit në shumë vise të Mbretnisë së Tij; e ka dashë Kombin Shqiptar njisoj ose ma 

shumë ndofta se Kombin e vet, mbasi me mrekullinat e Tij qëndrojë kurdoherë në mest të Shqipnisë 

pranë Elbasanit sado që Llatinët, Sllavët dhe Grekët n’invancionet e tyne në Shqipni kanë dashtë me e 

marrë me forcë ose me trathti në shumë raste të ndryshme. 

Prandaj dhe gjithë shqiptarët të rretheve ma të largëta t’Elbasanit si dhe gjithë Qytetarët 

t’Elbasanit dhe të Qyteteve të tjera t’afërme dhe të largëta të Shqipnisë e nderojnë dhe e duan për së 

tepërmi, si kurse vërtetohet ditën e Panairit të Tij në Monastirin e vet; por edhe nji familje Mbretnore 

Shqiptare ajo e Karl Topias ka ndërtue nji Kishë të çmueshme dhe Monastir pranë katundit Brada-shestë 

afër Elbasanit, aty ku ruhet sot Trupi i Shenjtit. Mbasi tërmeti i madh prishi Kishën dhe Monastirin e 

vjetër, këtë Kishë që e prishi nji tërmet tjatër pasandaj e ndërtojë rishtas populli i Elbasanit dhe i rrethit, 

me ndihmën Fillestare të Mitropolitit Shqiptar Elbasanas Vissarion Theoharit para dyzet vjetësh. 

Shën-Gjon Vlladhimiri edhe sot në çdo vit ban mrekullina dhe ndihmon ata që kërkojnë ndihmën 

e tij, të Krishter ose Muhamedan qofshin dhe Monastiri i Tij asht çelë nat’ e ditë për çdo element të çdo 

besimit, feje dhe kombi pa ndryshim klase dhe rendë, dhe me ndodhjen e Tij n’at vend ka ndihmu 

shumë që të krishterët e qarkut Elbasanit sidomos, të mos e humbin besimin e vet Kristian Orthodhoks. 

Në kohnat e luftës së madhe dhe pasandaj për shkak të rrënimeve, që pasojnë mbas luftave 

Monastiri që kishte qenë i lulzuem kulturisht dhe materialisht u ndodh në nji gjendje të vështirë nga çdo 

pikpamje, por me mundimet dhe sakrificat dhe vullnetin e madh të rrëfyem prej Mitropolitit t’Elbasanit 

q’asht dhe Kryetar i Kishës Orthodhokse Autoqefale Shqiptare, Kryehirësisë së Tij Emzot Vissarion, si 

edhe gjithë Elbasanësve sidomos të Krishtenëve gjendja asht tue u përmirësue dita ditës, si i meriton 

Monastirit edhe Kishës në të cilën ruhet Trupi i Shenjtit Mbretit Vlladhimirit dhe nderohet në të gjithë 

botën me emnin e Shenjtë: Shën Joan Vladhimiri i Elbasanit. Kët Monastir e ndihmon veçanërisht e gjithë 

Dhioqeza e Durrsit. 

Dita e Festimit të tij asht me 4 Qershor mbas kalendarit të dmth më 22 Maj mbas kalendarit të 

vjetër. 
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Pra o Myrë-buronjës Dëshmor i madh dhe çudibërës Shën-Joan Vlladhimir, ruaj, mbro dhe shpëto ata që 

vinë me bestari dhe panagjirizojnë kujtimin tënd të Shenjtë dhe çliro besëmirët nga çdo dam dhe rrezik 

dhe ndëmjetso ke Krishti Perëndija jonë për shpëtimin e shpirtëve Tona. Amin. 

 

 

MEMORANDUMI I KRYEPESHKOPIT TË SHQIPNISË DREJTUE AHMET ZOGUT PËR 

PERSEKUTIME 

 

Naltmadhënisë së tij A.Zogu! 

 

Mbret i Shqiptarëve 

 

Organet e arsimit mbretnuer vazhdojnë të ndjekin sistematikisht fenë Ortodokse në Tiranë dhe në 

gjithë Shqipninë. 

Organet e Gjindarmërisë Mbretnore vazhdojnë të propagandojnë në Shpat të Elbasanit bashkimin e 

ortodoksve me autoritetet kishtare të jashtme. 

Në disa shkolla shtetnore e sidomos në Elbasan, mësuesit bahen shembulla të mos respektimit dhe 

të mos bindjes ndaj prindit, tue shkelë zakonet dhe dinjitetin kombëtar. 

Autoritetet komunale uzurpojnë pasuninë e pakët të Kishave. 

Ministrat e Mbretnisë të akredituem në shtete të hueja, s’kujdesen të interesohen për rregullimin e 

relacioneve të K.O.A.SH. me kishat e tjera Ortodokse. 

I gjithë populli ortodoks, ma tepër besnik ndaj personit të N.M.Tuej me shtetin dhe idealet 

kombëtare, kanë mbërritun në gjendje të dëshpërueshme dhe gjenden në agoni shpirtnore. 

Shpresa, lutje dhe memorandume, ashtu dhe spjegime verbale, nga ana jonë, të dhana herë pas 

here në Qeverinë Mbretnore prej 6 vjet vazhdimisht si me Hirin e Zotit dhe të M.M. Tuej dhe me 

tolerimin e popullit ndodhemi si Kryetar i Kishës O.A.SH.. “s’kam patun as nji përfundim përveç talljen 

e personit tonë dhe mohimin e shpërblimit që presim për shërbimet e sakrificat tona dhe të elementit 

ortodoks në interes të Kombit. 

Tue patun parasysh përfundimet e papëlqyeshme, që shpejt a vonë, në dam të shtetit, e regjimet në 

këtë pakujdesi që tregohet, tue nxitë nga nji anë moralin dhe nga ana tjetër me shtërngimet që bahen 

sistematikisht kundër Kishës, për mbledhjen e taksave, veprime të cilat me insistim vazhdojnë ende, me 

gjithë premtimet e preme e të shprehuna prej N.M. Tuej dhe pas ndeshjes që filluen publikisht qysh prej 

12 të dhjetorit 1934, në predikimet tona në Kishë me rastin e Krishtlindjeve ku stigmatizuem këtë sjellje 

të Qeverisë Mbretnore, e ndjejmë për detyrë, tue qenë besnikë e plot devocion kurdoherë në personin 

Tuej të Naltë të protestojmë për herë të fundit për të gjitha sa parashtruem ma nalt, dhe të lypim për 

herë të fundit përkrahjen morale e materiale të N.M.Tuej, ose pohimin e qartë se lihemi në fatin tonë të 

përbuzun prej shtetit që kështu të dijmë se ç’far përgjigje t’u japim patriotëve të vërtetë ortodoksë dhe të 

rregullojmë vazhdimin ose jo të misionit të Kryetarit të K.O.A.Sh, kaq ballazi elementit ortodoks, sa dhe 

ballas opinionit të përbotshëm, i cili u muer jo pak me modestinë tonë dhe Kishën O.A.Sh. sepse për nji 

arsye nuk mund të pranojmë të konsiderohemi si tradhëtorë të detyrës sonë që na ka caktue Statuti i 

K.O.A.Sh, sepse jemi neve ata, të cilët bashkë me N.M.Tuej, punuem kombëtarisht dhe muermë mbi vete 

drejt për drejt përgjegjësinë kundrejt botës. 

Le ta lemë në nji anë ndërhymjen në disiplinën hierarqike si dhe kallzimet për fajësinë tonë të cilat 

guxoj të na bajë sot Ministri i Shtetit, sepse neve, që me kaq rrezik të jetës tonë, kemi dhanun kaq prova 

devocioni për Atdhe, guxuem të kritikojmë në kohën e fundit nëpër Kishë Qeverinë Mbretnore. 

Çeshtja me randësi asht se situata e sotme ka nji karakter tepër serioz dhe të ngutshëm, prandaj 

marrim guximin t’i lutemi N.M. Tuej që sa ma shpejt ta peshojë si duhet këtë punë, pa u mërzitun për sa 

rreshtuem ma nalt, si Mbret e bashkëpunëtor i Vjetër i ynë në fushën politike, sepse të vetmin qëllim 

kemi të prevedojmë çdo rrezik kundër Atdheut, personit të N.M.Tuej, për të cilën do të vazhdojmë të 

jemi gjithmonë besnikë dhe lutës të sinqertë. 
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Me bindësi 

Kryetari i Komunitetit Ortodoks dhe Kryepisop i gjithë Shqipnisë 

VISARION 

 

Fondi M.Jashtme, dosja 25, 41, 95, 99, 117, viti 1935 

 

 

 

KRYESIA E K.O.A.SH. 

Tiranë 15.4.1935 

 

Visarioni si gjithmonë asht shumë i kujdesshëm ndaj propagandës unite. Këtë herë objekt i 

korrespondencës bahet Lushnja ku vepron prifti Harallamb i cili asht lidhun me priftërinjtë unitë të 

Elbasanit. Ai synon të ngrejë nji kishë unite në Lushnjë. 

Kërkon nga qeveria të merren masa për të ndalue këtë veprimtari. 

 

VISARION 

 

Tiranë 30.8. 1935 

 

Visarioni njofton se priftërinjtë unitë po blejnë toka në katundin Divjakë të Lushnjës për të ngritun 

kisha unite. 

Kërkon që të pengohet ky veprim 

 

VISARION 

 

Fondi 152, dosja 463, viti 1935 

Në korrespondencën me Ministrinë e Punëve të Brendshme njofton se prifti unit Kristo Stani 

vazhdon të veprojë në Elbasan. Ka pagëzue nji fëmijë në lagjen Niçare. Në shkresat e datave 27 prill dhe 

3 maj  1935 njofton se ata po ndërhyjnë në lagjet e vorfna duke u dhanë dhurata atyne që pagëzojnë. 

Akuzon zyrtarisht prefektin e Elbasanit, se po përkrah propagandën unite, duke mos pengue 

priftërinjtë që futen në shtresat e vorfna. 

 

Fondi 152, dosja 462, viti 1935 

 

 

 

KRYESIA E KOASH 

 

Ministrisë së Punëve të Brendshme 

 

Lefter Luan Dilo do të përkthejë librin e Z.Ernest Renani “Jeta e Krishtit”. Ky libër do të shkaktojë 

skandal në të gjithë besimtarët e krishtenë. Kërkojmë që të ndalohet mbasi bie ndesh me statutin e 

komuniteteve fetare. Në të kundër le të lejohemi edhe ne të veprojmë krejt të lirë për të mbrojtun veten 

tonë. 

 

VISARION 

 

AQSH, Fondi 152, dosja 721, viti 1935 
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BUXHETI I KISHËS I VITIT 1935 

 

Në numrin 49 të ksaj Reviste kemi botue Buxhetin e Jerarhisë së Kishës të propozuem prej Kryesisë 

së Kishës për vitin 1935-36, mbas të cilit duhesh që simvjet subvencioni shtetnuer t' ishte jo ma pak se 

100.916 fr. ari. 

Por, me qenë se prej Qeverisë Mbretnore nuk ka qenë e mujtun me marrë atë shumë të 

subvencionit, por vetëm 35.000 fr. ari, këtu poshtë po përshkruejmë Buxhetin real e këtij-viti: 

 

T'ARDHUNA 

 

 

Mitropolia    Episkopata Episopata Episkopata  Gjithsej  

E Tiranës-Durrsit     Korçës  Gjinokastrës     Beratit   

fr. ar        fr. ar       fr. ar        fr. ar             fr. ar 

 

Kishtare  2.580  6.360  3.500   4.000    16.440 

Fakultative  1.010   1.640  5.500   4.000    12.150 

Kunorëzime etj.   160   1.000  1.028     772     2.960 

    --------    --------   ---------  -------    ---------- 

3.750   9.000       10.028   8.772    31.550 

 

Subvencioni shtetnuer për vitin financiar 1935-36     35.000 

             ----------- 

Gjithsejt t’Ardhuna Fr.ari         66.550 

 

 

 

S H P E N Z I M E 

 

Mitropolia e Tiranës-Durrësit 

 

Mujore  Vjetore 

          fr. Ari   fr. ari 

Rrogë  Kryepiskopit       761 

„  Peshkopit në pension       83 

Mitroforit të Madh Vasil Marko     332 

„  Kryesekretarit       199  

„  Sekretar-Llogaritari të Kryesisë  

së Kishës dhe Mitropolisë      125 

„  Kopist-Archivist Protokolistit      83 

„  për Sherbëtorët      125 

Shpërblim Këshillit Mikst            110.67 

Shpenzime udhtimi         83 

Shpenzime Zyre : shkresina, zjarr, dritë, mobilje, 

festime. përfaqësime (reprezantasione) etj.         190.25 

Ndihma priftnore (për priftnat e famullinave të vobegta)     168.59 

Ndihmë per të vobegët dhe ospitalitet             27.66 

Botime                27.66 

--------------------------- 
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Gjithsejt Fr.. ari        2.315.83 X 12= 27.790 

 

 

Mujore  Vjetore 

           Fr. Ari 

 

         Të bartuna  27.790 

 

Episkopata e Korçës 

 

Rrogë Episkopit     Fr. Ari    415 

„ Sekretarit      .,      125 

 Sherbëtorit      „  66.50  

-Shpenzime zyre: shkresina, zjarr, dritë, mobilie,  

festime, perfaqësime (reprezentacione) etj,     ,, 124.83 

Shpërblim Stavrofor Ikon. At Josifit   „ 27.66 

Ndihma priftnore (për priftnat e famullinave të vobegta) „  69.17 

                -------------------- 

       Gjithsej Fr.ari 828.16 x 12 = 9.938 

 

Episkopata e Beratit 

 

Rrogë Episkopit     Fr. ari 415 

Rrogë Sekretarit    ,, ,, 125 

Rrogë Sherbetorit     ., ,, 66.50 

 -Shpenzime Zyre: shkresina, zjarr,dritë. mobilie. 

festime, perfaqsime (reprezentacione) etj. ,.  69.l7  

Ndihma priftnore (për priftnat e famullinave të 

vobegta)      , .. 55.33 

        ------------ 

     Gjithsej  Fr ari 731 x 12 = 8.772 

 

Episkopata e Gjinokastrës 

 

 

Rrogë Episkopit     Fr. ari 415 

Rrogë Sekretarit     ,. ,. 125 

Rrogë Sherbëtorit     ,. ., 66.50  

Shpenzime Zyre: shkresina, zjarr, dritë, mobilie, 

festime, përfaqsime (reprezentacione) etj.  ., ,, 69.17 

Ndihma priftnore (për pritfnat e famullinave të 

vobegta)      ,. ,, 161.83 

        ----------- 

     Gjithsejt  Fr. ari 837.50 x 12 = 10.050 

       -------------------------------------- 

Gjithsejt në vit      Fr. ari 56.550 

 

Disponimi i Shtesës 

 

Shtesa prej Fr. ari 10000, shtue në Subvencionin Shtetnuer 
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të vitit financiar 1935-36, mund të disponohet si pason. sipas marrëveshtjes së bame në mes të 

Qeverisë Mbretnore dhe Kryesisë së Kishës, për kohën 1 Prill 1935 deri 31 Mars 1936, n'asht se ka me u 

aprovue prej të Hirshmit Këshillit Mikst. 

 

Predikimi N.9 - 1935 

 

 

PREDIKIM MBI UNGJILLIN E SË DJELËS SË IV-TË TË MATTHEUT 

 

Për me u këndue në Kishat Orthodhokse të Shqipnisë 

 

Vllazën të Krishtenë;  

Shum mësime të nalta e të dobishme përmban pjesa e ungjillit që u-këndue sot; besa e kryeqindësit 

me të cilën kërkoi prej Zotit shërimin e shërbëtorit të vet, përunjësia e tij ndaj shpëtimtari si edhe 

dashunia e përkujdesja që dëftoi për shërbëtorin e sëmunë, janë shembëlla virtytesh të rralla dhe të 

çuditëshme ma tepër, se burojnë nga nji kryeqindës Romak d. m. th. nga nji idhollollatrë i cili s' ishte 

makar i ndriçuem as me dritën e Hyjnjojtjes së Israelit. Por ma me randësi asht ajo frazë ose mâ mirë ajo 

profeti e Shpëtimtarit që thotë “se bijtë e mbretnisë do të hidhen në errësinën e përjashtme" e cila ma 

tepër i përket popullit Israilit, por në qoftë se nuk vemë re, mund të zbatohet dhe mbi ne, të bijtë e 

Israelit të Ri. 

Shpëtimtari duke parë besën e nxehtë të kryeqindësit si edhe përunjësinë e tij parathotë se, kombet 

paganë, të cilët rrokullisen në errësirën e idhollollatrisë, me nji gëzim të math do t' pranojnë zanin e 

ungjillit dhe, duke besue Zotin Krisht, do të civilizohen do të naltësohen moralisht e shpirtnisht dhe do 

të bahen bij të meritueshëm të mbretnisë qiellore kurse Israilitet popull' i zgjedhun i Perëndis në mes të 

cilit u lind trupënisht shpëtimtari kanë me mbyllë syt e tyne përpara dritës së Zotit, kanë me vulose 

veshët përpara mësimit të Tij Hyjnor, kanë me kryqëzue Shpëtimtarin e botës dhe mâ në fund kanë me u-

dëftue të pameritueshëm për mbretnin qiellore me gjith që ishin thirrun të parë me marrë pjesë: bijtë e 

mbretnisë do të hidhen jasht." Edhe me të vërtet fjalët e Shpëtimtarit u-plotsuen. Popuj barbarë dhe raca 

gjysmë të egëra, Sqithë e Persë, Grekë e Romakë, Gothë e Arabë i besojne Krishtit, rilinden, civilizohen 

edhe bijtë e mbretnisë dëftohen. Por Israilitët jo vetëm që nuk besojnë por edhe kryqëzojnë Shpëtimtarin 

e botës duke mbetun të verbët dhe të nxjerrun jashtë mbretnisë qiellore. 

Vllazën të dashun, 

Ne quhemi të Krishtenë edhe me hirin e Perëndisë bijtë e Tij jemi si edhe trashëgimtarë të 

mbretnisë së Tij do të bahemi. Por, mos përpara Zotit Krisht dhe mësimit e Tij sillemi sikundër u-suellën 

Israilitët ? Mos vetëm me emnin quhemi të Krishtenë por përkundrazi rrojmë nji jetë të demoralizueme, 

duke mbyllun syt tona përpara dritës së Zotit, duke vulosun veshët tonë përpara mësimevet Hyjnore 

dhe duke shkelun gjith porositë e tij ? A i kemi pasë ndonji herë këto mendime? A kemi provue ndonjë 

herë vehten t' onë ne se jemi bij të meritueshëm të mbretnisë së Perëndisë? 0se mos pandehim se me 

qenë që quhemi të Krishtenë dhe bajmë disa forma të fesë sonë do t' trashëgojmë jetën e pasosun? Emën 

të math patën dhe Israilitet, popull' i zgjedhun i Perëndisë dhe shum forma të fesë së tyne bajshin por 

tue mos besue Krishtin, tue mos vu re mësimet e Tij, jasht mbretnisë së Perëndisë u-nxuernë. Pra pësimi 

i tyne, vllazën të dashun le të na mësoj edhe ne, të cilët në qoftë se deri sot jemi largue prej Perëndisë, 

kemi shkelun porositë dhe mësimet e Tij dhe kemi gabue përpara Atij me vepër, me fjalë ose me mend, 

le të pendohemi me gjith zemër dhe të jemi të sigurt se Perëndia me anën e besës sonë të nxehtë, me 

anën e pendimit tonë të vërtetë dhe me anën e vepravet të mira Kristiane jo vetëm që do t'na fali por 

edhe mbretninë e Tij qiellore do t' na dhurojë. Amin. 

 

Predikimi N.43 – Tiranë – 10.02.1935 
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SPJEGIME MBI PËRGËNJESHTRIMET KRYEPISKOPALE 

 

Për ditë gati janë tue na pyetun nji shumicë Orthodhoksësh besnikë nga populli dhe nga paria e 

vendit mbi sa përmbante deklarata e Kryetarit të Kishës Sonë të Shenjtë e botueme në Fletoren “Besa” 

më datë 23 Fruer 1935 rreth ndryshimeve të kuptimeve dhe të fjalëve që i ka ba shtypi Grek fjalimeve, 

kritikave dhe ankimeve si edhe gjith atyne që dihen botnisht se bani Kryepiskopi Tonë tue i u adresue 

me respektin e duhun N.M. Tij për nevojat e Kishës. 

E quejmë për detyrë, për me i dhanë ndriçimin e duhun gjith atyne që me të drejtë interesohen, të 

botojmë se nji pjesë e shtypit Grek botojë se: “Kryepiskopi i Shqipnisë që asht nji Turkoman dhe mohues 

i Kristianizmës dhe që asht nji anmik dhe ndjekës i Elenizmit dhe i Grekofonve në Shqipni dhe që asht 

njoftun për karakterin e tij, kuxojë me kritikue Qeverinë Shqiptare dhe Mbretin, masi gjoja në Shqipni 

gjendja asht plot turbullime dhe Mbreti nuk asht në sigurim..." 

Këtyne shpifjeve trashanike Kryetari i Kishës e quejti për detyrë patriotike dhe ishte e drejtë t'u ipte 

përgjigjen e duhun si kurse dhe u a dha me deklaratën që u botue ne Shtypin e Kryeqytetit dhe të cilën, 

mbasi shumë prej Orthodhoksëve t'interesuem nuk kanë pasë rast me e këndue, si kuptohet nga pyetjet 

që vazhdojne të na bahen, po e ribotojmë ne faqet e fundit të Rivistes Sonë deklaratën në fjalë që duhet 

kendue mirë. 

Shtojmë se, për veç deklaratës në fjalë, nuk asht botue as deklarue dhe as nji fjalë tjetër as në 

shtypin e mbrendëshëm as n' atë t'jashtëm, as në mënyrë rezervate asnji njeriut dhe në as nji mënyrë. 

Kështu mirret vesht edhe ma mirë se si edhe çfarë ka përgënjeshtrue Kryetari i Kishës, i cili nuk e 

ndryshoj as e përuli qëndrimin e ditun që muer ç'prej 12 Shendre 1934 e pasandaj si gabimisht asht 

përfolë prej disave. 

Lumtënisht jemi në gjendje të lajmërojmë se tash kan fillue dhe jan tue vazhdue përmirësimet e 

duhuna për mbarëvajtjen e punëve të Komunitetit Orthodhoks të Shqipnisë në lidhje me misionin, 

detyrat e të drejtat e Kishës Autoqefale. 

Në numrin e ardhëshëm shpresojmë se do t'jemi në gjendje me lajmërue disa fakte konkrete të 

përmirësimit të punëve të Komunitetit Orthodhoks të Mbretnisë. 

 

Predikimi N.44 – Tiranë – 31.03.1935 

 

 

 

DEKLARATË E KRYEPISKOPIT TË SHQIPNISË IMZOT VISARIONIT MBI ZAKONET E 

SHTYPIT GREK DHE PËR ATA QË MUND T'IMPRESIONOHEN PREJ ATIJ SHTYPI 

 

Gjith sa shkruen fletorja Greke „Ipirotiko Mellon" Nr. 9 datë 2 Shkurt 1935, si edhe cilado fletore 

tjetër që mund të ketë shkrue ose që mund të shkruej si ajo n' ate numër, përsa i përket kritikave dhe 

ankimeve tona kundrejt politikës Kishëtare të Qeverisë Shqiptare, të gjitha nuk i përshtaten së vërtetës, 

por janë krejt gabime ose aluzione që nuk meritojnë vërejtje, mbasi Ne kemi folun lirisht para gjithë 

botës haptazi kurdoherë dhe në çdo rast; po të ishte ashtu si thotë fletorja e sipërpërmendun atëhere 

shtypi dhe Drejtësia publike do të Na kishte prekë dhe do të kishte marrë masat e rastit relativ, me të 

drejtë, sidomos tash kur regjimi Mbretnuer në Shqipni asht ma tepër se kurdoherë dhe në çdo kand të 

Shqipnisë i plotfuqishëm zotnues. 

Shpirtin Turko-fil të sistemit të Turqisë së vjetër, edhe shpirtin mohues të Krishtenimit nuk asht 

kush në Botë që ta urrejë ma shumë se sa e urrejmë Ne, si dëshmohet prej shumë punëve Tona 

kurdoherë, që shifen prej atyne vetëm që dëshirojnë me i pa; pra nuk asht ajo cilësi që përmend fletorja 

në fjalë, por mëshira e Zotit dhe nevoja e domosdoshme e punëvet t' Orthodhoksisë së Shqipnisë që na 

detyruen Ne me marrë përsipër pa e dëshirue aspak dhe pa e kërkue n'asnji mënyrë barrën e randë dhe 

historike të Kryepiskopit të parë Kombëtar Orthodhoks të Shqipnisë dhe në pajtim të plotë pikërisht me 

Kanonet Orthodhokse, ashtu ekzakt si u proklamuen edhe Kryepiskopët e parë të Greqisë etj., pa asnji 
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ndryshim mënyre, punë që e dinë mirë Grekët por nuk kanë se ç'të bajnë duket dhe duen të gjinden në 

punë tue shpifë. Le të na e provojnë botënisht me fakte, çfarë persekutimi edhe atë ma të vogëlin qoftë, 

jemi Ne personalisht dhe Kisha Jonë tue i ba elementit Grek ne Shqipni dhe - kur edhe si; Ne nuk jemi 

vetëm Kryepiskopi i Grekofonëve në Shqipni, që dihen se sa janë, por edhe i gjithë popullit Orthodhoks 

të Shqipnisë. Ne ndijmë lumtuni dhe kryenaltësi se asnji Grek nga ata që rrojnë në Shqipni nuk ka dalë 

deri sot, në nji kohë kaq të gjatë gati 7 vjet, të paraqisi nji ankim qoftë edhe fantastik për persekutim nga 

ana Jonë ; kemi dashë dhe kemi ditë t'i mbrojmë dhe të kujdesemi Fetarisht për to, në mënyrë të njishme 

dhe të përzemërt si për gjith Orthodhoksët Shqiptarë të Kryepiskopatës së Shqipnisë me ndihmën e 

Mbretit Zog; po të kishin pësue edhe ma të paktin persekutim nga ana e Kishës Shqiptare Grekofonët e 

ndodhun në Shqipni nuk do të kishin përtue me u ankue kudo që munden; por lavdi Zotit edhe politikës 

Mbretnore, këta, nuk kanë përse t'ankohen dhe prandaj nuk janë ankue dhe prandaj përsa shkruen 

shtypi Grek tue na konsiderue Ne si persekutonjës të elementit Grekofon në Shqipni, Grekofonët në fjalë 

vetë çuditen dhe qeshin me sa shkruen shtypi Grek për persekutimin fantastik nga ana e personit Tonë 

që duen edhe shkruejnë fletoret Greke edhe këto dit. 

Por as vogëlsia e karakterit të mohimit të miqësisë politike nga ana Tonë, që do dhe supozon 

fletorja në fjalë, përsa i përket Mbretit të soçëm historik të Shqipnisë, nuk mundet me na ba me kritikue 

Mbretin ZOG I, mbasi asht e ditun se nuk e kemi as kritikue as harrue as më 1924 kur Mbreti me gjith 

miqtë e Tij deshi vetë për me mos ba gjakderdhje vllaznore, dhe e la fuqinë e sundimit, dhe ishte jasht 

Shqipnis larg në mërgim; sa jemi besnik i Mbretit ZOG I Ne, vërtetohet jo vetëm nga qëndrimi i 

pandryshueshëm edhe nga veprat Tona që prej 1919 deri sot pa pre por edhe në mënyrë ma solemne 

këto ditë, javën e kalueme, kur Mbreti denjoj me na nderue tue na mbajtë pranë Tij në bashkëfjalime të 

papreme, për plot tre orë, në pallatin Mbretnuer tue bisedue me Ne, me mënyrën ma miqësore dhe ma të 

sinqertë që mund të bahet, dhe të thjeshtë, sado që fletorja e sipërpërmendun shkroj si deshi për Ne dhe 

për Të për me mbjellë ndërmjet Tij dhe Neve anmiqësi. 

Sa për vuejtjet e gjith Krishtenimit në Shqipni që do me vërtetue fletorja Greke n'atë mënyrë q'i 

pëlqen asaj, Ne shtojmë se përgënjeshtron vehten ajo; se, nuk asht e mundun t' alarmojë botën për 

vuejtjet e Kristianizmit nji mohues i Kristianizmit, si do ajo me na quejtë, me gjith që asht punë prej të 

gjithëve e ditun dhe e dëshmueme se, Neve, jemi mbrojtës deri në therorinë ma të randë, edhe të jetës 

Sonë për Kristianizmin Orthodhoks në Shqipni; 16 vjet sakrifikohemi për Të, si e di vetë Perëndia dhe i 

gjithë populli i Shqipnisë; por edhe ato Grekë që gjykojnë edhe flasin pa djallëzi edhe pa prapamendim; 

sa për Shtypin dhe politikën Greke nuk na intereson se Ne nuk jemi në të fellat e Azisë së largët, si dihet, 

por jemi në portën e Greqisë në kufi të Saj, dhe këtu ndodhen gjithë përfaqësinat e Shteteve të 

qytetnuem, por as në shërbim të Greqisë jemi. 

Përsa i përket margaritarëve të zakonshëm të Shtypit Grek për karakterin e botës nuk kemi asnji 

vërejtje se dihet që, kur botojnë në fletoret e Greqisë jo artikuj por faqe të tana, padrejtësisht, plot 

ndyrollogjina dhe poshtërsina të patregueshme për Kryepiskopin e tanishëm të gjith Elladhës si edhe 

për të pazëshmin e Tyne, asht ma lehtë dhe natyrale ndofta të mirren me karakterin e moralitetit të të 

tjerëve Grekët me fletoret e Tyne tue shpifë si pas fantazisë së bukur dhe të paimitueshme që 

karakterizon zotësinë mithollogjike Greke. Po të ribotoheshin në Shtypin Shqiptar ndyrollogjinat e 

shtypit për karakterin e dy Kryepiskopëve Grekë që janë sot, njani mbi Fronin e Athinës dhe tjetri mbi 

Fronin e Aleksandrisë, dhe që me të vërtetë meritojnë respekt dhe çmim, atëhere mund të mirreshin 

vesh edhe ma mirë mentalitetet e disa fletoreve Greke. 

Shkurt, le të mirret vesht nji herë e mirë se Ne këtu në vendin Tonë mundet të kritikojmë dhe 

kundërshtojmë njani tjetrin, por llogaritë i gjejmë vetë dhe i rregullojmë po vetë, edhe se patriotizma në 

Shqipni ashtë zhvillue mjaft si dhe ndërgjegjia kombëtare edhe hollësina e gjykimit, sa që nuk do të jetë e 

mundun me përfitue nga as nji rast intrigat e të huejve. 

Mentalitet; punë që vetëm mund të ndryshojë në zhvillimin e disa shekujve; prandaj nuk na 

habisin sa shkruen shtypi Grek edhe n' ato artikuj me anë të cilave gjithë Orthodhoksët Shqiptarë të 

Shqipnisë i quejnë Grekë nga Kombësia, dhe mundohet të çfaqet si mbrojtës gjoja i Orthodhoksve në 

fjalë; kështu Politika Greke kujton se i ban për vehte Orthodhoksët Shqiptarë; por punët tashë mbrenda 
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20 vjetve bajnë që të provohet e kundërta; karvani nuk ka gajle por ban udhën e vet, ecën dhe ato që 

duen të gërthasin le të vazhdojnë. 

 

Predikimi N.49 – Tiranë – 09.03.1935 

 

 

PËR K.KRISTOFORIDHIN 

 

Veprimtaria e gjanë kulturore dhe shkencore e Kostandin Kristoforidhit ka lidhje edhe me kujtimet 

e hershme të Visarionit për gjuhëtarin e shquem, përkthyesin dhe letrarin e talentuem, kur ai mësonte 

prej tij shkrimin dhe leximin e gjuhës shqipe në Elbasan, si edhe kur ndiqte ritet fetare në kishën e 

Kalasë. 

Me dy qarkore të viteve 1931 dhe 1935 Visarioni urdhënoi të gjitha kishat që ta përmendnin emnin 

e Kristoforidhit në lutjet kishtare. Qarkorja e dytë jepte vendimin e Këshillit Mikst që më 21 maj të bahej 

përshpirtje në të gjitha qytetet e katundet dhe të flitej për figurën e Kristoforidhit. Kryepeshkopi ka 

dhanë këtë biografi të shkurtën të Kristoforidhit: 

"Kostandin Kristoforidhi Elbasanasi ka lindun më 1830 prej Anastas Nelkos dhe Vojsava Josifit. Ka 

mbarue gjimnazin në Janinë. Ka përkthye Dhjatën e Re, Historinë e shkronjës së shenjtë, Psallmi, të Bërat 

dhe të Dalat. Fjalët e urta të Sollomonit dhe Isainë, si dhe copa të tjera të Dhjatës së Vjetër. Ka mbarue 

jetën në Elbasan më 1895, më 24 shkurt. Gjithë jetën e tij e kaloi me predikimet e fjalës së Shenjtë, të 

Ungjillit, të idealit të bekuem të shqiptarizmës. 

Mësimet e nalta i bani në Ingliterë. Ka vuejtë shumë moralisht dhe materialisht i ndjekun prej 

propagandës së Fanarit. Ka marrë pjesë në flotën angleze në luftën kristiane kundra Turqisë me shpresë 

lirimin e Shqipnisë. Ka shkrue fjalorin me randësi të gjuhës shqipe. Si kryetar familje ka ba detyrën e vet 

plotësisht". 

Zavendësit të Mitropolitanës së Elbasanit Visarioni iu drejtue me nji letër të veçantë udhëzuese 

shumë të hollësishme, sepse aty do të bahej ceremonia kryesore. Ai e udhëzoi atë që të merrte masa që 

festa e Shën Gjonit dhe përshpirtja e Kristoforidhit të baheshin sa ma madhështore dhe të merrnin pjesë 

qytetarë dhe katundarë dhe të thirreshin autoritetet civile dhe ushtarake të qytetit. 

Përshpirtja në kishë do të fillonte në orën 9. Këshilli kishtar caktoi nji person që do të mbante 

fjalimin e shkurtën, në të cilin do të flitej për punën e Kristoforidhit, për kishën shqiptare, për 

veprimtarinë e tij partriotike dhe vlerat e veçanta për gjuhësinë shqiptare. Vorri i tij do të stolisej me 

dafina dhe lule. Oborri i kishës dhe rrugët përqark duhej të ishin të pastra. Në portën e Kishës dhe të 

Mitropolisë ngriheshin flamurë. Palareja do të ishte e stolisun vetëm me të bardhë dhe tryeza do të 

mbulohej me çarçafë mëndafshi të bardhë. 

Të njëjtin kujdes tregon edhe për mitropolinë. Ajo duhej të ishte e pastrueme dhe e shtrueme me 

qilima. Pritja që do të bahej në Mitropoli, do të bahej nga një komision intelektual të cilët edhe do të 

përcillnin të ftuemit. Gostitja do të ishte e thjeshtë, vetëm bombone dhe me ujë të freskët. 

Për përkujtimin e birit të nderuem të qytetit, do të merrnin pjesë të gjithë banorët, prandaj u 

caktuen edhe organizatorët e ceremonialit. Kësaj veprimtarie i bani jehonë "Predikimi" i nr. 49 i datës 31 

maj 1935: "Më 21 maj me një ceremoni madhështore u festue prej klerit të Kishës OASH 40 vjetori i 

vdekjes së Kristoforidhit. Në të muerën pjesë autoritetet e vendit si dhe populli i Elbasanit pa dallim 

feje". 

Qarkorja mbyllej me porosi që të gjitha kishat të interesoheshin që përshpritja të bahej sa ma 

madhështore. 

Në këtë përshpirtje u mbajtën fjalimet e rastit dhe u vendos statuja modeste por shumë impozante 

e Kostandin Kristoforidhit, vepër e skulptorit Odise Paskali, që u ba me shpenzimet vetjake të 

Kryeepiskopit Visarion. 

Dhurata e Kryehirësisë ishte për t'u lavdërue, sepse ajo bahej nga një kryetar shpirtnor që nuk ishte 

i pasun.  



 148 

          FJALIM I KR. H. TIJ 

KRYEPISKOPIT IMZOT VISARIONIT 

NË PANAJIRIN E MANASTIRIT TË HIRSHËM TË 

SH'JON VLLADHIMIRIT 

 

Panajiri i Manastirit të Hirshëm të Sh’ Jon Vlladhimirit me 4 Qershuer, u-kremtue Simvjet në 

mënyrë madhështore. Përveç popullit që po mbërrinte vazhdimisht me besë dhe shpresë ndaj Shenjti i 

Madh Çudibamës muerën pjesë në këtë panajir edhe përfaqësuesit dipllomatikë të shumë shteteve, si i 

gjith personeli i Legatës Jugosllave, Legata Bullgare, Gjermane, Çekosllovake, Drejtori i Bankës 

Jugosllave etj. 

Me rastin e këtij Panajiri i u dorëzue Manastirit prej personelit të Legatës Jugosllave kambana e 

madhe e dhurueme prej Sh. Tij Patriarhut Varnava dhe Sinodhit të Shenjtë të Jugosllavisë. 

Me këtë rast u mbajt nji fjalim madhështuer prej Kr. H. Tij Kryepiskopit Imzot Visarionit, të cilin po 

e botojmë këtu posht: 

Zotni Charge d'Affaires, Zotni Ministra dhe popull i dashun  

Pas 920 vjet ekzakt, sot për të parën herë nji Sinodh i Shenjtë Patriarhal i nji Mbretënie plot besë 

dhe shpresë Kristiane në shumicë Orthodhokse, me anë të Modestisë Sonë, i dërgon dhuratë të 

çmueshme këtij Manastiri të hirshëm ku i pëlqeu Shenjtit të Madh Mbret çudibamsit Joan Vlladhimirit të 

ruhet dhe të qëndrojë trupi i Vet, i atij Shenjti që ka qenë mbrojtës i math i Orthodhoksisë në shekullin e 

dhjetë me mish e me shpirt mbi dhé, dhe që pasandaj asht shpirtënisht pa pra në nji kohë ma shumë se 9 

shekuj deri sot tue mbrojtun Kristianizmin Orthodhoks ndaj Zoti Krisht e ndaj Perëndia, dhe veçanërisht 

në kët krahinë. 

Kambana e dërgueme nga Sinodhi i Shenjtë të Patriarhis së Madhe të Jugosllavisë me anën e 

Shenjtënisë së Tij Patriarhut Varnava, Patriark që asht nji personifikim i gjith kualiteteve të mira të 

Kombit të vet bujar. Kambana në fjalë, tue përhapë në ndëgjimin e të gjithëve zanin e tingëllimeve të 

Sajë, që inspirojnë besë, shpresë, lavdi dhe kryenaltësi shpirtnore për Orthodhksin e shumë vuejtun në 

Ballkanin e randuem për afër pesë shekuj nën sundimin e absolutizmit barbar Turk, jep dritën e shpresës 

së triumfit të solidaritetit panorthodhoks, dhe ma shumë se kurdoherë të nevojshëm në këto kohëna, që 

Mbretënit dhe Patriarhët dhe Kryejerarhët si edhe çdo besnik i Krishtenë provohen në rrymat e 

revolucionit social të ngacmimevet të mëdha t' antikrishtit, që do të përmbysi çdo shpirt dashunie dhe 

ngushëllimi që gjindet vetëm në familjen e të Krishtenëve. 

Zotni Charge d' Affaires, asht me shumë gëzim e pranueshme dhurata e Shenjtënisë së Tij 

Patriarhut të Jugosllavisë dhe ndihemi të lumtun që Ne edhe n' emën të këtij Manastiri dhe si Igumen 

onorer dhe si Monah vlla në këtë Institut Shpirtnuer e marrim në dorëzim për me e ruejtë dhe për me ia 

trashëgue brezave t' ardhshëm e me e përdorë, jo vetëm si nji vegël të Hirshme të nevojshme për këtë 

Manastir të Shenjtë, por edhe si nji shenjë t'atij ideali të naltë dhe të Shenjtë që inspiroj jetën edhe 

vdekjen e Shenjtit Mbret Joan Vlladhimirit, i cili ideal asht shpëtimi dhe lumtunia e vërtetë në këtë dhe n' 

atë jetë, mbasi buron prej mësimevet t' Ungjillit të Krishtit, që na urdhënon paqen për të gjithë popujt, 

por edhe ma shumë paqen dhe vllaznimin ndër dy popuj fqinj, si janë populli Jugosllav dhe populli 

Shqiptar, që lidhen me tradita të moçme istorike. 

Asht për Ne nji detyrë me përmendë me gëzim dhe kënaqësi se dhurata fisnike e Patriarhisë së 

Shenjtë të Mbretnisë Jugosllave mundi të vinjë në këte vend, pranë lumit Shkumbin, në qytetin Elbasan 

të njohun në Historin e vjetër nën emnin Skampa ose Albanopolis, nji nga ma të moçmit qytete t' Ilirisë, 

mbi udhën Egnatia dhe në qendrën e Shqipnisë, populli i së cilës dëshiron të rrojë gjithmonë i lirë dhe 

indipendent dhe n' harmoni të plotë me Shtetet fqinj, asht për neve, thomi, nji detyrë e kandëshme me 

përmendë me satisfaksion se dhurata në fjalë që mundi të vinjë këtu nga vendet shumë të largta të 

Krishtena të trimnisë legjendare rreth Lumit të Madh Danub, prej Sremsqi Karlovci ndër ditët Tona, kur 

liria dhe qetësia shembëllore asht e sigurueme prej nji Mbreti Shqiptar ZOGUT I në vendin Tonë dhe kur 

në Jugosllavi fqinjën tonë ma t' afërme asht Mbret Petri II, shpresëdhanës, bir i Mbretit Martir 

Bashkimtarit Aleksandër I Karagjorgjeviç, që predikoj dhe konsakroj me gjakun e vet inspiratat 
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Ungjillore të vllaznimit dhe të bashkimit Ballkanik, ashtu si ishte edhe qëllimi i Mbretit Shenjt Joan 

Vlladhimirit, i cili e vërtetoj këtë qëllim bashkimtar të gjith Jugosllavëve me krushqinë e tij Mbretnore, 

tue marrë për shoqe Mbretneshë Serbe. Ai nga raca edhe Mbretnues mbi Serbët, të bijën e Mbretit të 

famshëm të Bullgarve, Car Samuilit, n' ato kohna të ndryshme edhe kur fiset sllave ishin tue u dallue 

nga njana tjetra edhe tue organizue racat e tyne Kombëtare për të parën herë' në Historin në Ballkan. Por 

edhe për sa i përket Kombit Shqiptar me veprat e veta Shenjti Joan Vlladhimiri në kohën që sundoj këtë 

vend i la Testament gjith Jugosllavëve ta duen dhe ta nderojnë Kombin Shqiptar që nuk ka megallomani 

të damshme për të tjerët, ta duen dhe ta nderojnë ashtu si dhe Shqiptarët, pa ndryshim feje e duen dhe e 

nderojnë Shenjtin Mbretin e moçëm sllav Joan Vlladhimirin në mënyrë ekstraordinare që dëshmohet ma 

shumë se kurdoherë në këtë ditë si sot që po shifni me sytë tuej mbrenda shumë vjetëve rresht. Ju 

personeli i ndershëm i Legatës Mbretnore Jugosllave në Shqipni. 

Zotni Chargé d' Affaires, ju falënderojmë nxehtësisht për mundimin dhe mirësinë, e tregueme në 

këtë rast me na çfaqë dëshirën e mirë të Patriarhut Shenjtënis' së Tij Varnava, të cilit luteni me pasë 

mirësinë, me u ba interpret i mirënjoftjes, i falenderimit dhe t' inspiratave të sipërtregueme Tona, nën 

Kualitetin Tonë si President i Sinodhit të Shenjtë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë dhe si 

Shef i Komunitetit Orthodhoks të Mbretnisë Shqiptare dhe veçanërisht si Igumen dhe vlla Monah i këtij 

Manastiri, dhe n' emën të këtij Manastiri të Shenjtë e shumë Historik dhe të popullit të rrethit të Tij që u 

gëzue veçanërisht prej dhuratës Patriarhale Serbe. 

Dhe Juve të gjith të tjerëve të shkëlqyeshëm Zotni përfaqësues dipllomatikë të Shteteve të 

ndryshme, miq të Mbretnis Shqiptare dhe të Kishës Shqiptare Orthodhokse Autoqefale, Ju faleminderit 

për prezencën Tuej fisnike në kët ceremoni, si dhe të gjith popullit fisnik që ndodhet këtu. 

Patriarhut Varnava dhe Sinodhit të Shenjtë të Tij të shumta i qofshin vjetët (mnoga ja leta). 

 

 

PREDIKIM MBI UNGJILLIN E SË DJELËS LLL TË MATTHEUT 

PËR ME U-KËNDUE NË KISHAT ORTHODHOKSE TË SHQIPNISË 

 

Vllazën të Krishtenë, 

 

Perëndia dhe bota janë dy gjana krejt të kundërta midis tyne, janë dy zotnij të cilëve, sikurse thotë 

Zoti i Ynë Jisu Krishti me anën e Ungjillit të soçëm, nuk mund t' u shërbejë njëriu të dyve për njiherë se, 

po t'i shërbejë njanit, duhet të largohet prej tjetrit, dhe, po të dojë njanin, duhet të urrejë tjetrin. 

Perëndia do që t' i shërbejmë atij me gjith shpirtin, mendjen dhe fuqinë, se Ai na krijoj, na dha jetë e 

shpirt, na shpërbleu me gjakun e Vet, na dhuroj shpëtimin dhe ma në fund na pregatiti Mbretninë 

Qiellore për prehjen tonë shpirtnore mbas vdekjes; prandaj do që ta duem Atë me gjithë shpirtin, d. m. 

th. dashunia, shpresa dhe dëshira e jonë të jetë drejtue tek Ai; me gjith mendjen, d. m. th. mendimi dhe 

fantazia e jonë në çdo moment të jetë drejtue tek Ai; me gjith fuqin, d. m. th. fuqia, mundimi dhe veprimi 

i ynë të jetë dedikue tek Ai. 

Bota na do që të jemi të gjith të saj, tue u-mundue me çdo mënyrë me na largue prej Perëndisë; p. 

sh. kur duem të falemi, mendimet e kësaj bote na çojnë në gjith farë soj kotsinash; kur duem të shkojmë 

në Kishë, çeshtjet tona familjare na largojnë prej saj; kur duem të rrëfehemi te Ati shpirtnuer, ngasje të 

ndryshme të botës nuk na lejnë dhe kështu shkon dita pa falje, shkon e Kremtja pa Kishë, shkon koha pa 

rrëfim dhe ja që gjithë jetën tonë i shërbejmë Botës. 

Tash, Vllazën të Krishtenë, Perëndia do që të jemi të Tij dhe bota gjithashtu që të jemi të sajë; Neve 

kujt duhet t’i shërbejmë: botës apo Perëndis? Pyetja zgjidhet vet. Në qoftë se ne s' kemi me vdekë kurrë 

në qoftë se ne kemi me jetue në këtë botë për gjithmonë, le t' i shërbejmë botës; por në qoftë se ne jemi të 

vdekshëm, në qoftë se kjo botë asht e përkohshme dhe se Atdheu Ynë asht në Qiell, në qoftë se ne kemi 

nji Zot, nji At, vetëm nji Perëndi, të cilit i premtuem me gëzim se do t'i jemi shërbëtorë besnik të Tij, le t' i 

shërbejmë, pra, Perëndisë me gjithë shpirtin. me gjithë mendjen dhe me gjithë fuqinë tonë. 
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O Botë dinake dhe e kotshme! Letë të shërbejë dhe le të të gëzojë ai që nuk shpreson tjetër Parajsë 

dhe nuk beson Krishtin e kryqëzuem. Ne këtë besojmë, këtij i shërbejmë që të mbretënojmë me 'Të, i cili 

na thotë: “Kërkoni ma parë Mbretninë e Qiejvet edhe të gjitha këto do t'i keni". 

 

Predikimi N.50 – Tiranë – 30.06.1935 

 

 

 

SUKSES I MADH PËR KISHËN SHQIPTARE 

 

Nderime te veçanta për Kombin Shqiptar. Flamuri dhe gjuha jonë në Jugosllavi dhe Hymni 

Mbretnor. Ngjarje Istorike për Kishën tonë. 

 

 

Gjithsej udhtimi me vajtje dhe ardhje dhe me vazhdimin e Konferencës vazhdoj 8 ditë. 

Mbrritja jonë në Herzegnovi pat nji pritje të përzemërt nga ana e gjithë autoritetevet shtetnore dhe 

kishtare Jugosllave; gjatë 6 ditëvet të banimit tonë atje, Ne, si edhe gjithë delegatët e tjerë ishim mysafirë 

të Komitetit Nasional të Patriarhisë Serbe. 

Herzegnovi asht nji qytet pranë Detit Adriatik dhe ka lidhje me historinë e ré të Kishës Sonë se aty 

asht dorzue Episkop i Pari Kryepiskop' i Sinodhit të Parë të Kishës Autoqefale të Shqipnisë; dhe prandej 

popullsia e atij qyteti, në këtë rast të ndodhjes Sonë atje, çfaqesh edhe me ma shumë simpathi për Ne se 

sa për Delegatët e Kishave të tjera në çdo rast. 

Konferenca e Kishave Ballkanike me anë të Komiteteve Nasionale të tyne në Herzegnovi, u-thirr 

mbas marrëveshtjes së bame me anë të Sekretarit t' Aleancës për Punët Orthodhokse me Kishat e 

Ballkanit dhe u-realizue me inisjativën e Qendrës s' Aleancës së Përbotëshme për Miqsimin e Popujve 

me anën e Kishave. 

Qëllimi i Mbledhjes Ballkanike Kishtare në Herzegnovi, me 1 deri 7 Korrik, ka qenë për me 

pregatitë landën e duhun për nji mbledhje tjetër në t’ ardhmen, mbrenda 2 vjetëve, për punë Kishtare 

Orthodhokse. 

Në Konferencën e Herzegnovit muerën pjesë Delegatë të Komiteteve Nasionalë të Kishave 

Orthodhokse të Ballkanit, bashkë me delegatët e të rinjvet, gjithsej 50; nga ana e Komitetit Nacional të 

Shqipnis vetëm nji Delegat qe, Ne, mbasi i dyti që ishte zgjedhë Z. Thoma Orolloga u-pengue për shkak 

të nji mbledhjeje të jashtëzakonshme parlamentare që fillonte ditën që u-nisëm ne për në Herzegnovi; 

për lehtësinat e duhuna, Shteti na vuni në dispozicionin Tonë Fr. Ari 500. (Pesqind), nga të cilat 200 ishin 

shpenzime udhtimi për vajtje dhe ardhje, passi Aleanca nuk paguente gjëkafshë në këtë rast, por vetëm 

ospitalitetin e atjeshëm, dhe 300 fr. ari për Taksën e përvitshme të marrjes pjesë n'Aleancën në fjalë dhe 

për disa botime t' Aleancës për vitin 1934. 

Njikohësisht me Mbledhjen e Konferencës për punë Kishtare në Ballkan, në Herzegnovi, me 

inisjativën e Aleancës se Përbotëshme të Kishave, u-mbajt edhe nji Konferencë prej Grupeve të të Rinjve, 

që janë dega të Komiteteve Nacionale të çdo Kishe Ballkanike; organizata në fjalë e të rinjve ka për 

qëllim pregatitjen e të Rinjve për me qenë në gjendje t' i shërbejnë zhvillimit të idesë së paqës Kristiane 

dhe t' afrimit dhe miqësimit ndërmjet popujvet me mënyra kristianike. Komiteti Nacional Shqiptar asht 

e ditun se nuk e ka organizue akoma degën e të Rinjvet për arsyena të ndryshme. 

Gjithsecila Kishë Orthodhokse Ballkanike me anë të Komitetit të vet Nacional ishte e përfaqësueme 

në Konferencën e Herzegnovit me personalitetet theollogjike laike e kishtare klerikale nga më të 

shquemit që kanë në vendet e tyne. 

Çeshtjet që u-biseduen ishin rreth themave: 1) Si munden Kishat Orthodhokse të Ballkanit me 

ndihmue për miqsimin e popujve ballkanas me njani tjetrin. 2) Sa influencë mund t'ushtrojë mbi 

shoqninë kristiane në çdo shtet çdo Kishë Orthodhokse në shtetin ku ndodhet. 3) Cili asht rellasioni 

aktual i Kishës me Shtetin dhe Kombin në çdo Shtet Ballkanik, 4) Referate dhe bisedime mbi pikpamjen 
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në parim të Kishave Orthodhokse për sa i përket Shtetit, Kombit edhe Kishës dhe rellasionit midis tyne. 

5) Çeshtja e Lidhjes së Kombeve nga pikpamja kristianike. 6) Raport nga ana e Delegatit të çdo Kishe 

mbi veprimet e Komitetit Nacional ose të Kishës së çdo vendi per sa i përket misionit të Aleancës së 

Përbotëshme për miqsimin e Popujve me anën e Kishave. 

Për Ne qe paracaktue disa muej ma parë dhe botue në programën e pregatitun zhvillimi i themës : 

"Gjendja aktuale e Kishës me Shtet dhe Komb, dhe influenca e mundun e Kishës në sosietenë Kristiane 

në Shqipni". 

Këtë temë e kemi zhvillue passi qemë marr vesht, sidomos për pikpamjen juridike, me të 

Ndershmin Advokat dhe Deputet Z. Thoma Orolloganë dhe me të Ndershmin Z. Irakli Noçkën, Dr. në 

Drejtësi. 

Referata e Jonë mbi këtë çeshtje me randësi bani nji përshtypje të madhe me shumë konsiderasion 

në gjithë Delegatët e Konferencës, dhe Sekretariati i Përgjithshëm i Aleancës çfaqi posaçërisht 

interesimin e tij për përmbajtjen e Referatës Sonë dhe muer shënime të posaçme në dobi të Kishës Sonë 

të Shenjtë në Shqipni. 

Në bisedimet që vazhdojshin mbas secilës referatë të secilës tezë nga 5 tezat e sipërpërmenduna, 

kemi marrë pjesë me interesim dhe kujdes të posaçëm dhe jemi në gjendje me shënue se bisedimet Tona 

kanë gjetë mjaft konsiderasion nga ana e gjithë Delegatëve, pa asnji përjashtim, edhe se u pranuen 

propozimet Tona prej të gjithëve, tue u-marrë vendimi i duhun prej Konferencës. Vendimet e marruna 

me propozimin Tonë, si edhe ato, të tjerëve, kemi me i a u dergue me raport tjetër me sa mundet pa 

vonesë dhe, sa për tash, shënojmë se këto vendime janë marrë rreth 5 temave të bisedimeve mbi 5 

çeshtjet e sipërshënueme. 

Me gëzim shënojmë marrëdhanjet krejt miqsore dhe krejt të sinqerta në mes Nesh dhe gjith 

Delegatëve të Kishave të tjera, sidomos atyne të Kishës Greke. Këta të fundit, si klerikët dhe laikët e tyne, 

që ishin Profesorë t' Universitetit të Theollogjisë, u-suellën karshi Nesh me nji fisnikëri dhe miqësi të 

sinqertë dhe të plotë dhe plot respekt në gjithë kohën e vazhdimit të Konferencës, si në Mbledhjet ashtu 

edhe jashtë Mbledhjevet, tue Na nderue me të puthunit e së Djathtës Sonë, si kur erdhën, se Ne kishim 

mbrrimë para tyne, ashtu edhe kur u-ndanë prej Nesh, për me u-nisë për vendin e tyne përpara gjithë 

Delegatëve të tjerë na puthën dorën, si klerikët ashtu edhe laikët e tyne. Këto marrë-dhanje të 

përzemërta që u-vunë rë në mes të Delegatëve të Kishës Greke dhe të Kishës Shqiptare, u-vunë re edhe 

ndërmjet Delegatëve të Kishës Bullgare me ata të Kishës Serbe, të cilët me fjalimet e tyne, të mbajtuna në 

banketet sidomos, rrëfyen nji dashuni veçanërisht të shqueme për njeni-tjetrin, d. m. th. për Kombet 

Bullgar dhe Jugosllav. 

Në Konferencë u-fol me simpathi për populln Orthodhoks t' Abisinisë dhe u-çfaqën vërejtje mbi 

masonërinë, e cila, si u tha hollësisht prej Delegatit Jugosllav, methodikërisht dhe me rezistencë 

mundohet të dobësojë mjetet e Kishave për zhvillimin e misionit të tyne; njikohësisht u-fol edhe mbi 

nevojën e forcimit të Patriarhis Ekumenike me mënyrë që t'i bajë ma mirë ballë këjo Autoritetit 

Panorthodhoks dhe sulmimeve qe asht tue vuejtun Orthodhoksia prej Propagandës s' Unitizmit nga ana 

e Vatikanit; në këtë pikë, kur u ndanë mendimet e Delegatëve Grek kundrejt mendimit të përbashkët të 

Delegatëve Serb, Rumun dhe Bullgar, Ne patëm ndihmën e Zotit me i pajtue dy mendimet e ndryshme 

me propozimin Tonë që të krijohet ma parë nji Këshillë Panorthodhokse konsultative, gati si këshillat e 

Komiteteve Nacionalë të Kishave t'Aleiancës së Përbotëshme Kishtare, pranë Patriarhisë së 

Konstandinopolit, deri sa t'arrijmë në gjendje që Patriarhu Ekumenik të ketë nji Sinodh Panorthodhoks 

permanent ose deri sa të zgjidhet Patriarhu Ekumenik prej gjithë Kishave Orthodhokse; me propozimin 

pajtues, që mujtëm me ba në këtë rast Ne, u-kënaqën të gjithë. 

Nji nga vendimet kryesorë që u-banë asht dhe ai rellativ me ndërhymjen në Lidhjen e Kombeve 

nga ana e Aleancës së Përbotshme të Kishave që Lidhja e Kombeve t'i detyrojë Shtetet që janë anëtare të 

saj të mos i bijnë asnji pengim as direkt as indirekt misionit të Kishave dhe të mos persekutojnë 

Kristianizmën me asnji mënyrë. 
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U-vendos që në qytetin e banimit të Sekretariatit të Përgjithshëm për Punët Orthodhokse, i cili në 

çdo katër vjet zgjidhet prej nji Kombi tjetër Orthodhoks, të botohet nji Revistë vetëm për punët e Kishave 

Orthodhokse me qëllim shkoqitje të gjendjes së tyne të posaçme dhe t'afrimit në mes të tyne. 

Lejohemi të shënojmë disa nga pikat ma me randësi që i përkasin dignitetit dhe prestigjit Tonë 

Kishtar Ortdhodhoks Autoqefal si edhe prestigjit të Shtetit, Kombit dhe Regjimit. 

Udhtimi dhe marrja pjesë në Konferencën Kishtare Ballkanike dha rast të bahen manifestime në ma 

të naltën gradë dhe mënyrë që mund të bahen në pikpamje kanonike për sa i përket nderimeve kishtare 

kanonike të cilësinave fetare që kemi Ne sot personalisht në Shqipni, sado që Ne atje muerëm pjesë jo si 

Mitropolit dhe Kryetar i Kishës Orthodhokse të Shqipnis, por si Delegat i Komitetit Nasional Shqiptar t' 

Aleancës së Përbotshme për Miqsimin e Popujve me anën e Kishave. 

1) Vetëm emni Tonë u-permend me za të nalt prej Klerit në meshtime dhe Te-deume, në 

Herzegnovi, në Manastirin historik të Savinës, si edhe në Cetinje në Kishën Kathedrale, në 

prezencën e gjithë Delegatëve të gjithë Kishave të Shteteve Ballkanikë. Kleri në Kishë, passi 

përmendi Mbretin dhe Patriarhun e Jugosllavisë në lutjet kishtare të Meshës dhe të Te-deumit, 

vazhdoj n'atë mënyrë tue u-lutë për Ne tue thanë me za të naltë, Lutemi edhe për Nalt 

Shenjtëninë e Tij Krypiskopin dhe Mitropolitin e Shqipnis, Visarionin, punë që bani nji 

përshtypje edhe në Delegatët Grekë në favorin e Kishës Sonë të Shenjtë. 

2) Konferenca me pranim të gjithë Delegatëve dhe t' atyne Grekë, i dërgoj Sinodhit të Shenjtë të 

Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë përshëndetje, si edhe gjithë Kishave të tjera 

Orthodhokse Ballkanike, të nënshkrueme prej Hirësisë së Tij Episkopit të Novi-Sad-it Em-zot 

Irinejt n' emën të Konferencës. 

3) U-zhvillue nji ndriçim i mendimit të duhun pranë gjithë secilit Delegat të çdo Kishe të Shteteve 

Ballkanike në favor të pikpamjes s'autoqefalisë së Kishës Shqiptare, dhe gjithsecili Delegasion 

pati mirësinë t'angazhohet fisnikërisht dhe të bahet interpret i mirë për të drejtat dhe nevojat e 

Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë pranë Kishave të veta secili, punë që ka nji randësi 

të posaçme për Orthodhoksin e Shqipnis dhe për interesat politiko-religjoze të Shtetit Tonë 

jashtë. 

4) Në këtë Konferencë edhe Kisha e Jonë priti urimet e Patriarhinave Orthodhokse, të Rumanisë, 

Yugosllavisë dhe të Kryetarve të Kishave Autoqefale të Ballkanit nga të cilat ma të nxehta ishin 

ato të Kryepiskopit t'Athinës dhe gjith Greqisë Kr. H. Tij Emzot Krisostomit dërgue Konferencës. 

5) Delegati Shqiptar, Ne patëm nderin të kryesojmë Mbledhjet e para dhe të fundit i zgjedhun si 

Kryetar i parë i konferencës. 

Në gjuhën Tonë zyrtare të Kishës Shqipen u kënduen lutje si kemi me e shpiegue ma poshtë. 

6) Për sa i përket Shtetit dhe Kombit, u-nderue prestigji Tonë Kombtar dhe ai i Regjimit me çfaqjet 

që pasojnë: 

1. Nji Flamur i madh Kombtar Shqiptar u-ngrit në Ballkonin e mesëm të ndërtesës së 

Konferencës pranë flamurit grek. 

2. Kur mbajtëm Ne fjalimin në Banketin e madh, banda ushtarake muer hymnin 

Mbretnuer Shqiptar të N. M. Tij Mbretit të Shqiptarvet ZOG I. dhe në mbarim të 

fjalës muer hymnin Tonë Kombtar; në këtë rast gjith Delegatët dhe të ftuemit ndejtën 

në kambë për nderim. Ne na u dha vendi i parë i nderit edhe në Banketin e madh që 

u ba për nder të Konferencës, në të cilin muer pjesë dhe gjenerali i ushtrisë 

Jugosllave bashkë me gjith autoritetet Jugosllave të vendit. 

3. U-çfaqën përgëzime për Shtetin Shqiptar dhe veçanërisht për N. M. Tij Mbretin me 

rastin që u muer vesht prej gjithë Delegatëve pse lehtësojë udhtimin Tonë edhe 

financiarisht për marrjen pjesë n' atë Konferencë, si edhe kur u-muer vesht se N. M. 

Tij Mbreti i Shqiptarëvet ka nderue Sekretarin për Punët Orthodhokse t'Aleancës së 

Përbotëshme të Kishave me dekorasionin Shqiptar t' akorduem të Ndershmit Z. 

Prof. Protojerë Dr. Stefan Zanko, i cili u-çfaq në shumë raste në Herzegnovi, 

dashamirës i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë dhe i Kombit Shqiptar. 
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Populli i Herzegnovit kishte rrethue trapezën e madhe të banketit, mbasi ky për shkak të shumicës 

së të ftuemvet u ba në lulishtën e madhe të ndërtesës së Konferencës pranë detit dhe popullsia në raste të 

ndryshme për secilin komb që përfaqësohesh thërriste “rroftë”. 

Në fund meriton me shënue se në Ceremonitë dhe në Meshtimet si në Sallën e mbledhjeve të 

Konferences ashtu edhe në Kishë Kryetari i Komitetit Nacional Jugosllav Hirësia e Tij Emzot Irineu 

Episkop i Novisadit, na bani nderin e-veçantë të thotë ay vetë nji pjesë të lutjeve zyrtare Fetare në gjuhën 

Shqipe, në Ceremoninë e madhe të çeljes së Konferencës, dhe në Kishë pati oborrësin me na propozue që 

Ne të këndojmë lutjet në gjuhën Tonë Shqipe, në Tedeumin e madh që u ba me rastin e Konferencës në 

Manastirin Historik të Savinës në prezencën e gjith delegatëve dhe të gjith popullit të Herzegnovit i cili 

në këtë rast pat mbyllë tregun për me marrë pjesë familiarisht, si edhe në prezencën e gjith autoriteteve 

të naltë Shtetnorë të Dalmacisë Jugosllave, ashtu edhe në prezencë të përfaqësuesit të Patriarhut Serb 

Shenjtënisë së Tij Varnavës i cili në gjithë kohën e vazhdimit të mbledhjeve ishte prezent në Konferencë 

dhe nuk mungoj në çdo rast shpesh herë me na nderue posaçërisht dhe me na përgëzue për mundimet 

që jemi tue bamun për Orthodhoksinë e Shqipnisë por edhe tue Na kurajue me fjalë të nxehta dhe 

vllaznore, entime që Na kanë detyrue shumë në lidhje me interesat e Kishës Autoqefale Orthodhokse të 

Shqipnisë. 

Dita e fundit të Konferencës u kunorëzue me nji sukses t'jashtzakonshëm dhe historik për Kishën 

Shqiptare me pritjen e veçantë që Na bani si Kryeguvernatori i Malit të Zi, Bosnjes dhe Dalmacisë ashtu 

edhe Nalt-Hirësi e Tij Mitropoliti i Malit të Zi dhe i Bregut të Detit të Dalmacisë Emzot Dr. Gavril 

Dozhiç, i cili bashkë me gjithë Klerin e Tij të veshun me uniformën Meshtare, Petrailin dhe Fellonin 12 

Priftna dhe Dhjakonë me Kryqin e Madh dhe Ungjillin e Madhë në dorë, dhe me përshëndetje fjalimi të 

randësishëm Na priti jashtë portës së Kishës mbi Bulevardin Kryesor të Cetinës tue qenë pranë edhe i 

gjithë populli i qytetit, pasi u ba në Kishë Tedeumi i rastit të pritjes së Delegatëve të Konferencës 

Mitropoliti Na parashtrojë nji drekë madhështore ku muerën pjesë përveç gjithë Delegatëve dhe nji 

shumicë e madhe e parisë së Cetinës bashkë me gjithë Autoritetet Shtetnorë dhe Kleri i qendrës së Malit 

të Zi; në kët rast Neve Na u dha vendi i parë në mest të Kryeguvernatorit dhe të Mitropolitit të Cetinës, 

në kët banket fort të madh u mbajtën fjalime dhe u banë manifestime simpathike dhe të nxehta për 

Shqipnin dhe Kishën Orthodhokse Autoqefale të Saj të cilave edhe Ne ju përgjegjëm me fjalimin e rastit. 

Në pallatin Qeveritar Kryeguvernatori i bani nji pritje të madhe gjith Delegatëve dhe për Ne rrëfeu 

nderime të veçanta. 

Passi muerën fund pritjet madhështore dhe historike të Cetinës, Kryehirësi e Tij Mitropoliti i 

Cetinës Emzot Dr. Gavril Dozhiç Na pranojë veçanërisht në Mitropolinë e Tij me nji bashkëfjalim 

miqësuer dhe të përzemërt dhe të posaçëm për Ne, ku u çfaq edhe nji herë madhështija e Këtij 

personaliteti t' orthodhoksisë dhe dashamirësia e vlefshme e Mitropolitit në fjalë si kundrejt Kishës s' 

Onë të Shenjtë Kombëtare ashtu edhe kundrejt Kombit Shqiptar fqijë me Malin e Zi t' Jugosllavisë. 

Nga të gjitha këto u kthyem në Shqipni me nji ndjejë mirënjoftësie të veçantë dhe të madhe si 

kundrejt Patriarhisë Serbe dhe Autoriteteve Shtetnorë Jugosllavë ashtu edhe kundrejt gjithë 

Delegacioneve të Kishave Ballkanike që muerën pjesë n'at Konferencë dhe veçanërisht kundrejt 

Mitropolitit të Cetinës Nalt Hirësisë së Tij Emzot Dr. Gavril Dozhiç dhe kundrejt Episkopit të Novisadit 

si dhe kundrejt Shkëlqesisë së Tij Deputetit të mirë njohtun në Parlamentin Jugosllav ish Ministër Z. Voja 

Janiç i cili nuk mungojë n'asnji rast për me u interesue për Ne dhe misionin t' Onë. Tue përfundue e 

quejmë për detyrë me çfaqë mirënjohtjen t' Onë si për të ndershmin Këshillin e Komitetit Nacional 

Orthodhoks Shqiptar, ashtu edhe për Qeverin t' Onë Mbretnore dhe posaçërisht edhe për Shkëlqesin e 

Tij Z. J. Gjonoviç Ministër dhe i dërguem i jashtzakonshëm fuqiplotë i Jugosllavisë në Shqipni për gjithë 

mundësinat që patën mirsinë me Na dhanë për lehtësim dhe sukseset e vlefshme që patëm me misionin 

e udhëtimit t'Onë për pjesmarrjen në Konferencë Kishëtare Ballkanike në Herzegnovi të Dalmacisë 

Jugosllave. 

 

Predikimi N.51 – Tiranë – 25.07.1935 
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PREDIKIM NR. 51 

PËR ME U KËNDUE NË KISHË TË DJELËN E II-TË GUSHTIT 

 

Sa e keqe e madhe asht hipokrizia! Nuk shihni Zotin Tonë sa i rreptë sillet ndaj hipokritët? Për të 

gjithë mëkatarët, për gratë mëkatare, ndjen mëshirë dhe dhimbje dhe interesohet për to si bari për 

dhentë e humbuna. Por, për shkronjësit dhe për Farisenjt, ata hipokritët e tmerrshëm, sa i rreptë dëgjohet 

zani i Tij dhe sa kritikon ligësinë e tyne! “Mjerë ju, Shkronjës dhe Farisenj hipokritë!" Fakti që Isuj, i Cili 

ndaj të gjithë qé gjithëmonë i ambël dhe i urtë, përdor këtë rreptësi për hipokritët na jep të kuptojmë se 

hipokrizia asht nji ligësi nga ma të mëdhatë dhe nga ma të këqijat. Dhe me të vërtetë, ç'asht hipokriti ? 

Asht shkelës, dhe shkelës jo nga dobësia dhe nga rasti, por shkelës shkencëtar, shkelës i cili vepron 

mëkatën me mjeshtëri dhe mendim dhe dinakëri. Merr pretekstin e virtytës dhe mbulon nën 'të mëkatën 

e vet, qëllimet e veta dinake, planet e veta keq-bamëse. Dhe me këtë mënyrë nuk punon vetëm mëkatën 

e thjeshtë, por çnderon edhe virtytën. Të sillet për shembëll, si mik. Dhe nën Fjalët hipokrite të nji 

miqësie mshihet anmiku ma i ashpër, eksplloatori ma i poshtër. Të paraqitet si përkrahës i interesave të 

tu, dhe qëllimi i tij asht se si të mundet ma mirë të të grabisë edhe atë ovullin(lekun) tand të fundit. Të 

flet si njeriu i ma i virtytëshëm, dhe qëllimi i tij asht se si të të tërheqë besimin dhe pastaj të të udhëzojë 

në mekatën. 

 

 

NGA VEPRIMET INTERNACJONALE TË KRYEPISKOPIT TONË 

EMZOT VISARIONIT 

TIRANË 22 GUSHT 1935 

 

RAPORT 

 

Në lidhje me udhëtimin T'onë në Montreux të Zvicrës, e quejmë për detyrë me dhanë 

informatat që pasojnë: 

 

Brenda kohës së paralajmërueme u kthyem në Tiranë prej udhëtimit në fjalë, tue qendrue 13 dit në 

vendin e mbledhjeve, dhe 5 ditë munguem për shkak t'udhtimit të vajtjes dhe ardhjes: mbledhjet filluen 

ditën e mbërritjes S'onë atje dhe vazhduen edhe 4 ditë pas ikjes S'onë, dhe n'ato 4 dit bisedimet ishin 

vetëm mbi punët e Aleancës për sa i përket organizatës së Kristianizmit Praktik, d. m. th. si çfaqet shpirti 

i Kristianizmit në jetën shoqënore dhe politike në çdo vent dhe ç’duhet ba që të çfaqet ashtu si duhet: në 

bisedimet e kësaj çeshtjeje Ne munguem jo vetëm se këto ishin të nji randësie jo të shkallës parë, por ma 

shumë u detyruem me mungue nga shkaku se gjith shtypi i Zvicrës prej datës 17 Gusht përshkruente 

gjendjen e Shtetit Shqiptar në nji revolucion dhe anarhi të rrezikshme në të gjitha anët e Atdheut Tonë; i 

impresionuem prej këtyne lajmeve te përditshme që botoheshin në shtylla të gjata dhe kryesore në gjith 

shtypin e huej, e quejtëm për detyrë me u ngutë dhe me u kthye sa ma shpejt, urgjent, në gjinin e 

besnikëve të Krishtenë Orthodhoksë për me u ndodhun në mes të popullit të Grigjës që na ka besue 

Perëndia n'Atdhenë T'onë, dhe kështu të mos jemi larg, në nji kohë kritike, por të marrim pjesë në çdo 

vuejtje të besnikëve që përbajnë Kishën e Shenjtë të Zotit T'onë, në Shqipni, dhe të bajmë gjith ç' asht e 

mundun nga ana T' onë për të mirën e Komunitetit që kemi nderin të kryesojmë, si edhe për të mirën e 

Atdheut dhe të Mbretit T'onë të lavdueshëm; prandaj, mbrenda po t' atyne 4-5 ditve që u çfaqën 

trubullimet e dituna të Fierit u ndodhëm në Kryeqytet; të gjith atje habiteshin për kthimin T'onë me nji 

herë ketu; por edhe Na përgëzojshin për kët punë. 

 

I 
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Qëllimi i mbledhjes së përbotëshme Kishëtare në Montreux të Zvicrës në mes të muejit vazhdues, 

Gusht, ka qenë: 1) Bisedime Teollogjike të Këshillit Ekumenik t'Aleancës së Përbotëshme për miqësimin 

e popujve me anë të Kishave. 2) Zgjedhja e Kryetarit të përgjithshëm t' Aleancës dhe raportime dhe 

bisedime mbi veprimet e saj dhe të degavet të Saj në çdo Shtet të bame në favor të misionit t'Aleancës 

prej vitit I931, kur u ba Asamblea e ma parëshme në Cambrid-ge t'Ingliterës, dhe deri sot. 3) Problemet 

që i kanë dalë secilës Kishë brenda kësaj kohe të katër vjetve, d. m.th. pengime dhe veshtirësina që gjejnë 

Kishat në çdo pikpamje nga zhvillimi i punve Shtetnore dhe shoqnore të ndryshme.4). Masat që duhet të 

marri Lidhja e Përbotëshme e Kishave mbi këto probleme lokale dhe të përgjithëshme pranë shteteve 

kompetente me mënyrat e munduna dhe pranë Lidhjes së Kombeve si edhe pranë organizatave të 

ndryshme shoqnore që prekin direkt ose indirekt misionin e zhvillimit për miqësimin e popujve dhe për 

paqen si dhe për zhvillimin vllaznuer-social në gjinin e çdo populli, në pajtim me principet njerzore dhe 

vllaznore të Kristianizmit të çdo dogme, konfesioni ose riti qoftë. 5). Votim i buxhetit t' Aleancës së 

përbotshme të Kishave. 6). Zgjedhja e parisë administrative centrale të Sajë.7). U biseduen edhe u murën 

vendime edhe mbi çeshtjen e Minoriteteve si edhe mbi çeshtjen e shërbimit ushtarak të klerikëve. 

 

II Konferenca e Këshillit Ekumenik 

 

Zhvillimi i bisedimevet Theollogjike të Këshillit Ekumenik në mes të Theollogve dhe të Klerikvet, 

ma të shumtët e të cilëvet ishin të rinj, vazhduen 5 ditë, me nji harmoni e konviksjon të plotë nga gjith 

delegatët; nji delegat Orthodhoks qe ngarkue me kohë dhe posaçërisht për me zhvillue themën e 

Trinitetit të Perëndisë në relasion me reformën e përgjithëshme politiko-sociale, dhe, pas zhvillimit të 

kësaj theme prej t'autorizuemit Orthodoks Rus, vazhdoj bisedimi në mes të gjithë theollogëve preznt; 

Theollogët Anglikan dhe Protestantë qenë t'autorizuem me zhvillue themën “A jam i lirë"? dhe kjo u 

zhvillue prej profesorësh Theollog të naltë dhe u bisedue, masandaj, prej të gjithëvet në pikpamjen 

politike, sociale, morale dhe profesionale në relasion me Ungjillin e Krishtit, Letrat e Apostujve, 

Zbulesën e Joanit, Testamentin e Vjetër dhe me principin e organizatavet të Kishave të ndryshme të 

Botës. Përfundimi i gjithë këtyne bisedimeve ka qenë nji marrveshje an-prencip në mes të theollogëve të 

gjith Kishave të ndryshme të Kristianizmit, por jo nji akord i plotë, mbasi nuk ishte e mundun që të jenë 

të gjithë me nji mendje në hollësinat e pikpamjeve rellative, por edhe mbasi nuk ishin t'autorizuem për 

nji akord, por vetëm për me u mundue më gjetë pikat themeltare ku an-prencip gjith Kishat Kristiane të 

Botës kanë posibilitetin me pasë unitetin, bashkimin, që meriton të quhet Ekumenik, në besimin 

Orthodhoks, që ky pajtim mendimesh Theollogjike mbi bazat e pergjithshme Kristiane të shërbejë për 

me zhdukë me nji ane divergjencat dhe ndonji ftohtësi që ndofta mund të ekzistojë në mes të njanës 

Kishë kondra tjetrës mbi dhenë, dhe kështu me pasë mundësin me u afërue dhe me u marrë vesht edhe 

ma mirë në mes të t'yne të gjitha Kishat e 5 Kontinenteve kudo që ka të Krishtenë që të bashkëpunojnë 

ma me simpathi, dhe me ma shumë fuqi për qëllimin e ditun të lidhjes së Përbotëshme të Kishave. 

Ne në këto bisedime muerëm pjesë vetëm në mënyrë private, dhe vetëm në bisedime mbi trinitetin 

e Perëndisë, në të cilën çeshtje mund të themi të vërtetën se pikpamja e jonë sa do që e paraqitun fare 

shkurt dhe rastësisht gjeti konsiderasionin e duhun nga grupi i Theollogëve Francez me të cilët 

biseduem posaçërisht edhe ma shumë si vizitor. 

 

III 

 

Asamblea Internacionale e Aleancës 

 

Asamblea e madhe Internacionale e Aleancës së Përbotëshme të Kishave filloj me 9 dhe mbaroj me 

18 të Muejit dhe u muer me çeshtjet e shënueme në fillim të kësaj referate; ato që mund të përmenden 

ma shkurt mbi veprimet e kësaj Mledhje janë këto: Muerën pjesë 110 delegatë t’ardhun nga të gjith 

Kishat e vetëm 4 Kontinenteve, mbasi Afrika mungonte; n' Asamble kishte delegatë edhe nga të 

Krishtenët e pakët të Japonisë, si edhe nga Kisha Protestante n'Itali; nga Amerika erdhi nji numër 
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delegatësh i konsiderueshëm nën Kryesinë e Kryetarit të Komitetit Nacional Amerikan Z. Smith, nji 

personalitet shumë i njoftun n'Amerikë si edhe Z. Atkinson, nji personalitet i shquem për misionin e 

Aleancës n' Amerikë; nga Ingliterra qe shumë i ndershmi Lord Dikinsoni me fisniken Lady Dikinson, 

dhe të tjerë personalitete Ingleze si Z. Foks e.t.j.; nga Franca pat disa delegatë të mirënjohun në fushën 

politike, shoqnore dhe financiare, si edhe deputetë të së majtes që muerën fjalën në Këshillën 

Ekumenike; nga Gjermania gjithashtu erdhën delegatë nga ata ma të dëgjuemit Profesor dhe 

personalitete te nalta të drejtësisë, si Z.Simonsë ish Kryetar i Diktimit të Berlinit dhe të tjerë Klerikalë të 

dëgjuem; nga të gjith Shtetet e tjerë Evropianë kishte delegatë të dëgjuem dhe me inflluencë në vendin e 

tyne. Episkopë dhe Kryepiskopë, Anglikanë, Suedezë, Norvegjanë, Belgjikanë, Danimarkas, Hollandezë 

e tj; edhe Portogalia me Ispaninë qenë përfaqsue mirë, si edhe Estonia, Lituanija, Hungaria e, t.j.; 

Pollonia qe përfaqsue edhe prej delegatve të Kishave Protestane të Saj, si edhe prej delegatëve të Kishës 

Orthodhokse Autoqefale në Polloni, të cilen e përfaqsonte vet Kryetari i Saj, Fort i Lumnueshmi 

Kryepiskop dhe Mitropolit Dhionisios; Kisha Rumune përfaqësoheshe prej Profesorit të mirnjohun 

t'Universitetit Theollogut në Bukuresht filloshqiptarit, Z. Ispir; Kisha Greke përfaqësoheshe prej 

Profesorit të Theollogjis t' Universitetit dhe të marrun mjaft me punët politiko-religjoze, nga burrat ma të 

famshëm të Kishës Greke Z. Amilka Alivizatos me fisniken Zonjën e Tij; Kisha Serbe përfaqësohesh prej 

Kryetarit të Komitetit Nacional të Saj, Emzot Irineos, Episkopit të Novi-Sadit; Kisha Bullgare 

përfaqësohesh prej Episkopit Sofronios dhe prej Profesorit të famshëm t'Universitetin të Theollogjisë në 

Sofje Z.Stefan Zankov, shkrimtarit dhe savandit, i cili ashtë edhe i vetmi Protoprezviter Mitrofor i Kishës 

Bullgare dhe mik i madh i Kishës dhe Kombit Shqiptar, i njoftun për shkrimet shkencore dhe Kishëtare 

për çeshtjen e Kishës Orthodhokse Kombtare të Shqipnisë; Komiteti Nacional i Kishës Orthodhokse 

Autoqefale të Shqipnisë i cili ka hye në ketë Aleancë që prej vitit 1931, qe përfaqsuem prej Nesh, që u 

munduem me e përfaqsue me sa na ishte e mundun ma mirë. 

 

IV 

Vendimet ma me randësi që u banë janë këto: I) U vendos të dërgohet nji rekomandim në Lidhjen e 

Kombeve për marrjen e masave, që të zhduken pengimet që i bajnë në shumë vise lirisë së ndërgjegjes 

fetare dhe t'organizimit Kishtar, si në Gjermani etj.. ku Shteti thohet se indirekt favorizon nji paganizmë 

të çuditëshme primitive, ashtu dhe që Lidhja e Kombeve, tue marrë parasysh me nji anë zhvillimin e 

propagandave dhe të tendencave që po bahen në disa Shtete te mëdhenj ose të vegjël për me diskreditue 

Kristianizmin, t'i ndalojë hovin këtyne dhe, tue marrë parasysh dhe zhvillimin e lehtësinave dhe mjetet 

që po i jepen tregtisë private për sende, landë lufte civile, të interesohet Lidhja e Kombeve dhe të bajë 

ç’ashtë e mundun për me pengue këto mënyra veprimi që bahen qoft nga ana e privatëve ose nga ana e 

zyrtarëve. 2) Pasi të studijohet prej Komitetit kompetent, të dërgohet nji komision nga ana Aleancës së 

perbotëshme të Kishave në Rusi, që të studijojë gjendien e vërtetë të tanishme të lirisë së besimit dhe të 

mundohet të vijë në kontakt me autoritetet e nalta bollshevike, mbasi këto tash jane tue deklarue se nuk 

po e luftojnë besimin Kristian, por më tjetër anë kemi akoma disa informasione private pas të cilave 

kuptohet se liria fetare nuk asht e garantueme sinqerisht akoma në Rusinë Sovjetike. 3) U bisedue gjatë e 

gjanë çeshtja e minoriteteve në çdo Shtet në çdo pikpamje dhe u ngarkue Komiteti rellativ i Aleacës që të 

punojë sa ma shumë dhe urgjent për knaqësin e duhun të minoriteteve, për të drejtat e tyne, qofshin këto 

minoritete race, gjuhe ose konfesioni, ose feje, mbasi na u paraqitën në mbledhjet shumë ankime 

sidomos nga ana e Hungarezëve dhe Gjermanëve për Gjermanët në Shtetet e tjera, si edhe disa ankime 

nga ana e Bullgarëve për Kishat dhe Shkollat e tyne. Lumtunisht, mbas veprimeve dhe zhvillimeve të 

bamë personalisht prej nesh, kundër Kishës dhe Shtetit shqiptar nuk u-paraqit asnji ankim nga asnji anë, 

punë që mund të konsiderohet nji sukses shumë i çmueshëm për politikën Tonë që jemi tue mbajtë në 

çeshtjen e Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipnisë dhe për këtë çeshtje Kisha Orthodokse Autoqefale 

ka të drejtë të përgëzohet me shtetin.  

4) U vendos të botohen libra dhe revista për me zhvillue misionin dhe qëllimin e Aleancës së 

Kishave për vllaznimin e popujve dhe zhdukjen e pengimeve dhe për neutralizimin e idenave të reja 

atheiste dhe antifetare dhe antikishtare. 5) Kryetar për periudhën 1935-1939, në vendin e shumë të 
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Ndershmit Lord Dickinson-it, i cili dha dorëheqjen, por pa mungue me i ndihmue dhe paskëtaj 

Aleancës, u-zgjodh Episkopi i Danimarkës Mgr. Amundsen, nji prelat me influencë në vendin e vet dhe 

shumë i respektueshëm dhe i dëgjuem në të gjithë vendet e botës. Për bisedimet që i përkisnin çeshtjeve 

të Minoriteteve, Asambleja e Aleancës Kishtare thirri Profesorin ma të famshëm specialist për 

Minoritete, Z. Boer, i cili asht Svicerak dhe qendron në Gjenevë, tue qenë në bashkpunim me Lidhjen e 

Kombeve; ky muer pjesë në gjithë Mbledhjet e Komitetit të Minoriteteve t'Aleancës së Përbotëshme 

Kishtare, në Mbledhjet e këtij Gushti në Montreux, dhe ndihmoj mjaft me kompetencën e tij fort të rrallë.  

Kisha Orthodokse u nderue mjaft' në këtë rast ma shumë se vjetët e tjera, se Kryetar i Komitetit 

dirizhues u-emnue Episkopi i Novisadit, Emzot Irineu, një prelat me të vërtetë me merita të nalta dhe të 

rralla dhe me simpati internacionale; në Komitetin Edukativ u-emnuen edhe Z.Z. e sipërmendun 

Alivizatos dhe Ispir, Theollogë Orthodoksë; në komitetin e Ekspertave të Minoriteteve dhe në 

komisionin e financave t'Aleancës u-emnue Modestia e Jonë; Sekretar i Përgjithshëm për Punët 

Orthodokse t'Aleancës vazhdon të jetë po ai që qe edhe vjet, Bullgari Z. Prof. Stefan Zanko; Shenjtënia e 

Tij Patriarhu Serb Varnava u-emnue Nënkryetar Nderi i Aleances Kishtare; Patriarhia Ekumenike e 

Konstantinopollit ka për Delegatë të Saj n'Organizatën e Kristianismit Praktik që asht e lidhun me 

Aleancën e Përbotëshme të Kishave, Mitropolitin Gjermanos të Thiatiron, nji personalitet kishtar ky, me 

shumë zotësi dhe reprezentasion që ka fitue çmim dhe simpathi n' Evropën Occidentale dhe sidomos 

n'Ingliterrë. Mitropoliti në fjalë Emzot Gjermanos bashkë me Përfaqësuesin grek Theollogun Z. 

Alivizatos u-suellën karshi Nesh me fisnikërinë dhe dashuninë e shqueme, dhe Na banë nder të 

bisedojnë me Ne për gjendjen e Kishës Sonë me lidhje me Patriarhinë e Konstantinopollit në mënyrë me 

të vërtetë të nji dashunie vllaznore, dhe Na nderuen të bisedojnë veçanërisht mbi këtë çeshtje, tue ardhë 

vetë ato në dhomën Tonë të posaçme që Na e pat vue ne dispozicionin Tonë Aleanca e Kishave në 

Pallatin e Mbledhjeve; të dy personalitetet e naltpermendun ishin informue mbi shumë çeshtje që kanë 

të bajnë me Kishën Tonë të Shenjtë dhe për disa nga këto ndofta jo ekzaktë; Na u-rrëfyen se frymzohen 

prej ndjenjave të mira për Kishën Tonë të Shenjtë Kombtare dhe Na u-dukën shumë t' arsyeshëm në çdo 

rast; dhe Ne nuk munguem me manifestue respektin e naltë dhe simpathin Tonë ma të sinqertë që 

ushqejmë për Patriarhinë e Konstantinopolit dhe Kishën e Greqisë. 

Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Z.Henry Henriod, Lord Dickinson-i, Kryetari Mgr.Amundsen, 

Z.Smith i Amerikës, Prelatët Anglikanë dhe ato Orthodoksë të Ballkanit si dhe Fort i Lumnueshmi 

Emzot Dhionisi, Kryepiskopi i Kishës Orthodhokse Autoqefale në Polloni, Delegatët Ungarezë dhe 

shumë të tjerë të Shteteve të ndryshme rrëfyen interesim dhe çmim për të voglën dhe të renë Kishën 

Tonë të Shenjtë, Shtetin Shqiptar dhe për Ne personalisht.  

Aleanca u-muer dhe me çeshtjen e konfliktit t'Abisinisë me Italinë, dhe dergoj një mesazh çfaqjeje 

dëshire nga ana e gjith Kishave të Botës në shtypin e përbotshëm dhe në Lidhjen e Kombeve në favor të 

rregullimit paqësuer të zemrimit Italo-Abisinian. Neve në këtë vendim Na ndodhi rast të mungojmë, tue 

u-ndodhun në qytetin për me marrun informata mbi gjendjen e Shqipnisë për shkak të turbullimeve të 

Fierit, por muerëm fjalën n'Asa-mble mbi politikën e Aleancës rreth Kishës Romo-Katholike, në lidhje 

me fjalimin zyrtar të Lord Dickinson-it dhe propozimin Tonë rellativ Asambleja ia referoj Këshillit 

Administrativ për me u-marrë parasysh në mënyrë që të gjindet mundësia që dhe Kisha e Romës të mos 

rrijë larg lëvizjes dhe veprimit t'Aleancës Sonë të Përbotëshme të Kishave, por pa i ushqye Kishës Romo-

Katholike nji privilezhë të ndryshëm nga Kishat e tjera anëtare t'Aleancës. 

 

V 

Në Kishën e Madhe të Montreux u-zhvillue nji kult (adhurim i Perëndisë) me mënyrën ma 

madhështore që mund të bahet në prezencë të gjith publikut të qytetit dhe të rrethit; muerën pjesë me 

uniformat e tyne të ndryshme zyrtare kishtare gjith Delegatët klerikë, ashtu edhe Ne; Neve na u-dha 

vendi në radhën e parë pranë Kryepiskopit Orthodhoks të Pollonis Emzot Dhionisit, tue pasë me nji anë 

Episkopin e Patriarhisë Serbe Emzot Irineun e Novi-Sadit dhe m'anë tjetër Episkopin Bullgar Emzot 

Sofronin. Bekimin në këtë Ceremoni e dha prej Amvonës përfaqësuesi i Patriarhisë Ekumenike të 

Konsantinopolit Emzot Gjermanos, Mitropolit i Thiatiron : Ceremoninë e kryesoj Kryetari i Aleancës 
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Episkopi i Danimarkës Emzot Amundsen dhe psalli Kori Rus i përfeksionuem, i cili për nder të 

Delegatëve Orthodhoksë që pru prej Aleancës nga Gjeneva në Montreux; gjithashtu u zhvillue edhe nji 

Meeting publik i madh për nder t'Asmblesë Internacionale të Kishave me Oratorë nga ma të mirë, 

Autoritetet Federalë të Svicerës dhe Lidhja e Famullive Kishtare të Krahinës së Montreux (Veaux) na 

parashtruen nji drekë madhështore, banket të madh, në nji vapor Iluksi t' angazhuem posaçërisht vetëm 

për Delegatët e Asamblesë Kishtare; nji ekskursion që vazhdoj nji ditë rreth e rrotull Gjolit të madh të 

Gjenevës dhe Lozanës, edhe dy ekskursione të tjera me udhë, nji për Gjenevë me automobil dhe nji për 

Chateaux Shiljon, që asht një ndertesë kullë e madhe ose Kala historike e famshme për Evropën 

oksidentale të kohës së mesme, që asht ndërtue e tanë mbi Gjolin e Gjenevës.  

 

Dobitë nga pjesmarrja e këtyne Mbledhjeve 

Për gjithë Kishat dhe Shtetet e tyne që janë anëtarë por ma shumë për Kishat Ballkanike edhe ma 

shumë për Kishat e Shteteve të vegjël si Shqipnia dhe veçanërisht për nji Kishë të re të njoftun pak dhe 

t'intrigueme shumë si asht Kisha e Jonë e Shenjtë Orthodhokse Autoqefale, janë mjaftë të vlefshme dhe 

kto janë : 1) Njoftja me personalitete me randësi në çdo pikpamje të jetës në të gjithë Shtetet e Botës. 2) 

Ndriçimi mbi të vërtetën e panjoftun ose të keqkuptueme ma parë prej kohnave të kalueme. 3) Fitimi i 

çmimit dhe i simpathisë për vështirsinat dhe nevojat që ka Kisha dhe Atdheu Tonë. 4) Ndryshimi i 

opinionit publik në gjithë Evropën dhe Amerikën në favorin e Kishës Sonë Nacionale dhe t'Atdheut, dhe 

konsiderasioni që fitojmë në lamën e punve internacionale bashkë me ndihmën morale dhe materiale që 

mund të ipet me kohë shpejt ose vonë Kishës dhe vendit Tonë me anën e Organizatës Internascionale të 

Kishave dhe të personaliteteve politikë dhe shoqnorë miq të kësaj Aleance si edhe ndihma morale ose 

materiale që mund t' i vinjë Kishës Sonë nga ana e Organizatave të mëdha që kanë për qëllim të mirren e 

Kristianizmit dhe paqën e përbotëshme. Të gjitha këto janë dobina të cilave mund t'i shofij pemët në 

t'ardhmen dhe në raste të ndryshme Kisha Orthodhokse Shqiptare, si i ka pamë pak a shumë në raste të 

ndryshme, sidomos moralisht dbe politikisht. Bullgaria mbas Luftës së Madhe, mbasi asht e ditun që 

Aleanca e Përbotëshme e Kishave ka fillue veprimet e saj publike dobiprumëse pikrisht të nesërmen e 

armpushimit të Luftës së Përbotëshme. 

 

Predikimi N.53 – Tiranë – 15.09.1935 

 

 

MBYLLJA E PUNËVE SINODHIKE DHE TË KËSHILLIT MIKST 

 

Me 9 të k. m. u-mbyllën mbledhjet e Periudhës së Shtatë të Sinodhit të Shenjtë dhe të Këshillit 

Mikst të Hirshëm. 

Këto mbledhje, që vazhduen afro 1 muej të tanë, u zhvilluen me nji gjallëni dhe interes të 

jashtëzakonshëm, se në këto u biseduen gjatë e gjanë të gjitha pikat e randësishme që u përkasin sot 

punëve Kishëtare të Fesë s'onë të Shenjtë Kristiane Orthodhokse. 

Të gjithë unanimisht u-proklamuen solidarë dhe të pandamë për çdo përkrahje, qoftë morale ose 

materjale, që të arrihen qëllimet dhe të plotësohen nevojat e Kishës dhe të popullit Orthodhoks 

përfundimisht dhe sa ma shpejt. 

Duhet theksue se mbledhjet e sivjetshme kanë qenë nji kapolavoro mbledhjesh Sinodhike mbasi në 

këto muerën pjesë burra që meritojnë nga të gjithë né admirim dhe lëvdata. 

Pikë së pari u-rrëfye interesimi i madh nga ana e të gjithëve për Seminarin e Kishës S'onë në Tiranë 

si dhe për Studeniët në Theollogji ndër Fakultete t' universiteteve të jashtmë. Të gjithë me nji za pohuen 

nevojën e ekzistencës së tyne, duke i u-sigurue mbajtja. 

Për sa i përket çeshtjes ma vitale të Mësimit të Besimit, u-çkëmbyen mendime të ndryshme, të cilat 

përfunduen në marrjen e masave të duhuna që të sigurohet pa tjetër mësimi i Besimit, si duhet. 

Gjith' ashtu u-muer parasysh edhe nevoja e 2-3 Predikonjësve për të 4 Dhioqezat e Kishës s'onë. 
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U-bisedue, gjith' ashtu, nevoja për disa shpërblime të vogëla, disa priftërinjve që shërbejnë nër 

Famullina të vobekta, që nuk mund t'i përballen nevojës së pagesës së Priftit të tyne, dhe u-muerën 

vendime rellative. 

Çeshtja e Manastireve dhe t'administrimit të mirë të tyne u-zgjidh me anën e nji shtojcë-

Regulloreje. 

Këshilli Ekonomik, i cili, ishte suprimue prej Këshillit Mikst vjet, u rikrijue prapë, duke i u - dhanë 

kompetenca të ndryshme, në bazë të Statutit dhe të Rregullores në fuqi. 

Ma në fund, çdo çeshtjeje i u dha vërejtja dhe randësia e duhun për përmirësimin dhe përparimin e 

punëve të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë, për të mirën e popullit dhe të Kombit dhe të 

Shtetit Shqiptar, për lavd të Mbretit të Tij August populldashës Zog I. 

 

Predikimi N.58 – Tiranë – 16.11.1935 

 

FJALIM NË TË KREMTEN E KRISHT-LINDJES 

(25 DHJETOR) 

 

“Lavdi Perëndisë ma të naltë 

E mbi Dhe Paqe 

Dhe mbi njerzit mirë-dashje." 

Asht Hymni, me të cilin Ushtria Engjëllore hymnoi dhe përshëndeti nga Qielli lindjen e foshnjes 

Hyjnore të Vithleemit. 

Asht hymni me të cilin sot miliona gojash dhe zemrash përshëndesin dhe hymnojnë prej Dheut të 

Birin e Perëndisë që u-çfaq në Botë. ,”Lavdi Perëndisë ma të naltë dhe mbi Dhe paqe dhe mbi njerzit 

mirë-dashje." 

Edhe me të vërtetë, Vllazën të dashtun. Foshnja Hyjnore e Vithleemit ka qenë edhe ka me qenë 

gjithë monë lavdi mbi Perëndinë paqje mbi Dhe dhe mirë-dashje ndë njerëzit. 

“Lavdi mbi Perëndinë. Për se vall'? Se Ay pruni njohtjen e Perëndis së vërtetë dhe shfaqi emnin e 

Tij mbi njerëzit. 

Para se të lindet e të çfaqet në botë Krishti gjithë njerëzia po mbytesh në pellgun e humbjes e të 

paditunisë; adhuronte krijesat në vend të Krijuesit, adhuronte veprat në vend të gjithëbamësit. 

Mësimet e Sokratit dhe fillosofit' e Aristotelit mbi Perëndinë e shpirtin si edhe predikimet e 

Ciceronit e të Senekës mbi moralin, ishin të pafuqishme që t'i japin njerëzisë dijen e vërtetë mbi 

Perëndinë. 

Athina e Roma kishin arrijtun në qendër Idhollollatrie e immoraliteti. 

Asht e vertetë se idhea e Perëndisë së vërtetë u qe zbulue Judhejve, mirpo edhe ata tue qenë të 

verbuem nga mëkati ranë shpesh herë në Paganizmë tue adhurue idhujt. 

Pra njohtjen e vërtetë të Perëndisë e solli vetëm foshnja Hyjnore e Grazhdit, lindjen e se cilës 

festojmë sot. 

Se, që kur u çfaq Ay n'orizontin e njerëzisë dhe predikoi Ungjillin shpëtimtar, errësina u-shpërnda, 

humja u-çduk dhe Athina e Roma, qendrat e Paganizmit, u ndriçuen prej dritës së Tij dhe u banë 

adhuronjës të Perëndisë së vërtetë. Që atëhere Krishtenimi përparon pa pra më të katër anët e botës për 

lavdinë e Perëndisë, të cilin sot adhurojnë mbi të 600 miliona të Krishtenësh. 

“Paqje mbi Dhenë". Pse vallë? Se Ay solli paqtimin e njerëzisë me Perëndinë. Njerëzija nga shkaku 

i mëkatit propatorik qe largue prej Perëndisë tue u-zhytun në pellgun e errësinës. Vjen Krishti, bahet 

njeri dhe merr përsiper barrën e randë të mëkateve të saj. Jep vehten e vet viktimë mbi Kryq, vuen dhe 

vdes për ne mëkatarët, tue na pajtuem me kët mënyrë me Perëndinë. Qielli e Dheu me anë të Tij 

pajtohen dhe Engjëjt e njerëzit së bashku këndojnë “Lavdi mbë Perëndinë më të naltë e mbi Dhe paqje e 

më njerëzit mirë-dashje." 

Po, më njerëzit mirë-dashje. Se na deshi Perëndia e na shpëtoi, na deshi e na çliroj. Na deshi 

prandaj denjoi me na dërgue të Birin e Tij të dashtun e të vetëm-lindun Shpëtimtarin e shpirtnave t' ona. 
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Sa e madhe asht kjo dashuni e Perëndisë kundrejt nesh! 

Prandaj, o të dashtun, le të unjim me shpresë gjunjët t'ona e le t'i falemi me gëzim foshnjës Hyjnore 

të Vithleemit, e cila asht lavdia e Perëndisë, paqja e njerëzisë dhe mirë-dashja e njerzëve. 

I u falën dhe e adhuruen gjithë njerëzit e të dy mij vjetve. Shkenctarë e të ditun, Mbretën e 

Imperatorë, i suellën e do t'i sjellin gjer në mbarim t'jetës, bashkë me barijtë e të krishtenët limanin e 

adhurimit dhe temiamën e të falunavet të tyne. 

Le t' a adhurojmë, pra, edhe ne sot dhe me zemër plot enthusiazmë dhe me shpirt plot mallëngjim, 

le të thërresim bashkë me Engjëjt e Qiellit: “Lavdi Perëndisë ma të naltë dhe mbi Dhenë paqja e mbi 

njerëzit mirë-dashja". Amin! 

 

Predikimi N.58 – Tiranë – 16.11.1935 

 

 

KRYEHIRËSIA E TIJ KRYEPISKOPI IMZOT VISARIONI 

U R O N 

M. T. MBRETIN E HELENËVET GJERGJIN II. 

 

Me rastin e mëkambjes së Monarhisë në Shtetin fqinj t' onë Grek, Kr. H. Tij Kryetari i Kishës sonë të 

Shenjtë, i ka drejtue M. T. Gjergjit të II Mbretit t'Helenëvet, për të provue edhe nji herë çmimin dhe 

dashunin'e Tij ndaj populli fqinj, telegramin që pason: 

M. T, Gjergj Mbret i Helenëvet 

ATHINA 

Tue kujtue me mirënjohtësi favorin e çmueshëm që na ka pasë qenë akordue nga ana e prindëvet, 

të gjyshit dhe të gjyshes së M. Suej gjatë sezhourit Tonë- dymbëdhjetvjeçar n'Athinë, dhe tue dëshirue 

çdo të mirë për Kombin fort fisnik Helenik, tue përfitue nga rasti i riardhjes së lumtun të M. Suej mbi 

Fronin e Helenëvet n'atdhen fort të dashun të Saj, lutemi që M. e Juej të ketë mirësinë që të pranojë 

çfaqjen e përgëzimeve Tona ma të përzemërta për rikthimin triumfues dhe të drejtë në pushtetin 

Mbretnor, si dhe urimet ma të thella të Modestisë Sonë për mbretnimin e gjatë dhe të lumtun të 

Madhënisë Suej, me trashëgim fatbardhë të Fronit sipas dëshirës Suej Mbretnore dhe me lavdi dhe 

lumtuni të pasosun të Kombit Helenik, ndaj Kisha e Shenjtë e të cilit, tue pritun sinqerisht uratat dhe 

bekimet e Saj, dëshirojmë që të vështrojmë gjithmone me respekt me të vërtetë absolut dhe me dashuni 

fort të thellë, që i takon nanës së vërtetë t'Orthodhoksisë kristiane mbretdashëse në botën mbarë, 

bashkëpunim solidar dhe i njimendshëm i së cilës asht ma shumë se kurdoherë i nevojshëm sot për 

mbrojtjen përfunduese kundra, jo vetëm të ndamësit t'Orthodhoksisë, por edhe kundra persekutuesit të 

përbashkët, i cili kundërshton çdo Perëndidashje dhe qetësi shoqnore kudo, nevojë e popujve, e cila me 

të drejtë i njohti Mbretit të drejtën trashëguese të ndërhymjes.  

Tiranë, me 27-XI-1935. 

 

VISARION 

Kryepiskop i gjithë Shqipnisë 

 

Predikimi N.60 – Tiranë – 15.12.1935 

 

Shënim 

 

Këtu-posht, me qenë se ka nji domethanje mjaft të randësishme për lidhjet e Kishës Sonë me Kishat e tjera dhe 

ka lidhje me historinë e akteve të botueme ma nalt, po ribotojmë Telegramin që i u-dërgue Kishës Sonë para disa 

muejsh prej Sh.Tij Varnava Patriarhut Serb, në gjegje t’urimeve që u-dërguen prej Kr.H. Tij Imz.Visarionit me 

rastin e Festimeve të pesëvjetorit dhe të 25 vjetorit të shërbimeve klerike të Sh.Tij: 
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KRYEPISKOPIT VISARION 

 

Sremski-Carlovski, 14.V.35   Tiranë 

 

Sinqerisht i mallëngjyem prej përgëzimevet Tueja dhe urimevet të çfaquna për prosperitetin e së 

ardhmes së Jugollavisë, luteni kini mirësinë të pranoni falenderimet Tona dhe urimet për Ju, Kishën dhe 

popullin fqinj Shqiptar 

 

PATRIARHU VARNAVA 

 

Istambul 

 

TELEGRAM 

 

Nalt Shenjtënisë së Tij FOTIOS 

 

Patriarh Ekumenik 

 

Mbas Meshës hyjnore të soçme në gjuhën Helenike të Krysostomit, në të cilën kemi lutun Zotin për 

Shenjtënin Tuej, tue marrë kurajo prej ndjenjave dhe inspiratave që festat e Lindjes së Shpëtimtarit Tonë 

Jisu duhet të Na sjellin dhe tue dëshirue me besue se, mbas të shtatit vit, asht hedhun ma nga ana e 

Patriarhisë së Shenjtë në harresën e ndjesës çdo vepër e padëshirueshme atje, por e cila u konsiderue si 

detyrë e domosdoshme nga ana e Jonë për të mirën e Orthodhoksisë së Shqipnisë dhe tue qenë të sigurtë 

se i Madhi i Parë ndër të Parët e Orthodhoksisë mallëngjehet kur konstaton sinqeritetin e Kryebijvet të 

Vet. Ju lutemi me respektin ma të thellë e me devocion me denjue me pranue përshëndetjet dhe urimet 

ma të mira të Modestisë Sonë si dhe ato të Orthodhoksisë Shqiptare për jetëgjatësinë dhe lumtuninë e 

Shenjtënisë Suej dhe të lavdueshmes Patriarhisë Ekumenike stop. I lutemi gjithashtu Shenjtënisë Suej me 

bekue Modestin Tonë si edhe grigjën Tonë të vogël shpirtnore, të cilën Zoti i mëshirshëm Na e ka besue 

me anë të hirit të Perëndisë e për me i shërbye Orthodhoksisë këtu, e cila ka nevojë ma shumë se 

kurdoherë sot për solidarësinë e të gjitha Kishave Motra më Jesu Krishtin. 

 

Puthim të Djathtën Tuej të Shenjtë 

VISARION 

Kryepeshkop i Kishës Orthodhokse 

Autoqefale të Shqipnisë 

 

Predikimi – Tiranë – 25.12.1935 

 

 

KRYEPISKOPI I SHQIPNISË VISARION 

 

Gjykime mbi veprën e Tij baritore 

Luftëtar fanatik i propagandave të hueja 

 

Gazeta Kishtare „I Foni tis Ekli-sias" (Zâni i Kishës) t' Athinës Nr. 84, datë 2 Nanduer 1935, në faqen 

e saj të lajmeve ma me randësi dhe në shtyllën e titullueme: ORA E FUNDIT, po boton gjykime me 

randësi mbi Kishën dhe Kryepiskopin tonë Imz. Vissarionin. 

Po përkthejmë sa pason, tue u rezervue për komentet e duhuna në numrin e ardhshëm të 

“Predikimit". 
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“Para ca ditësh u-kthye nga. Shqipnia Z. Stilian Harisiadhi ' nip' i të ndiemit Mitropolitit t'Amasisë 

Gjermanojt., i cili ndejti mjaft atje tue vizitue qytetet ma të mëdha ndërmjet të cilëvet edhe Kryeqytetin e 

Shtetit Shqiptar, Tiranën. E pamë t'arsyeshme që të kërkojmë prej Z. Harisiadhit disa informata 

relativisht me Kishën e Shqipnisë edhe veçanërisht për Kryetarin e Saj. Z. Harisiadhi na shfaqi me 

kënaqësi mendimin e vet personal mbi këtë pyetje, të cilin po e botojmë pa asnji ndryshim: 

“Tue kalue tash së fundi nga Tirana e quejta t'arsyeshme të vizitoj Kryepiskopin e Shqipnisë Z. 

Visarion Xhuvanin. 

U-shkruejtën aqë shumë kundër këtij, sa që jo vetëm ndjenja fetare por edhe kurioziteti më shtyti 

që t'a njoh. 

Dëshmoj se me dyshim po shkoja. Kujtoja se do të shikoja ndonji tip kallogjeri ignorant, dinak dhe 

afetar. 

Po, kur hyna në ndërtesën e Kryepiskopatës m'u duk sikur gjendesha në nji rreth të njillojshëm me 

atë të Patriarhisë së Konstandinopojës nga pikpamja e disiplinës, rregullit, qetsisë e të pastërtisë. Rreth i 

cili lente përshtypjen e thellë se kjo Kishë administrohet. 

Habitje dhe respekt ndjeva kur pashë fytyrën madhështore të Kryetarit të Kishës Shqiptare. Dhe 

kur filloj të flasë e të tregojë gjithë ato që deri sot ka bamun edhe sa ka për qëllim të bajë për forcimin e 

ndjenjës fetare të bijve të Tij shpirtnorë dhe për lartësimin e Klerit, nji ndjejë zemërimi m'u-lind për ata të 

cilët me kaqë ashpërsi e padrejtësi u-suellën kundër personit të Tij. 

Nga kjo pjekje e lumtun formova bindjen e patundun se asht njeriu ma i përshtatshëm në vendin e 

duhun. Edhe në qoftë se shtypi dhe Kryetarët t'anë fetarë interesohen për ndjenjën fetare të popullit të 

Shtetit fqinj Shqiptar, janë të detyruem që jo vetëm të mos e ngacmojnë barinë, por përkundrazi duhet t'a 

përkrahin në misionin e Tij të naltë e të Shenjtë. Se përndryshe jam i detyruem t'u parashtroj nji pyetje. 

Cilët edhe sa nga kryetarët tanë fetarë harxhojnë edhe ovollon e tyne të fundit për nevojat e Kishës? E 

pra! Kryepiskopi i Shqipnisë s'ka asnji Frang Shqiptar, se dëshiron qoftë' dhe me shpenzimet e veta të 

përmbajë shkollën Priftnore, të ndihmojë materialisht priftnat dhe të mos kursejë asgja që ka për qëllim 

forcimin e ndjenjës fetare për luftimin e anmiqve të ndryshëm e të shumtë të Dogmës S’Onë 

Orthodhokse, Katholikët edhe Unitët. Përfundim: Ky nuk asht ndonji klerik i rastit; ndofta asht nga ata 

të paktë Jerarhë që gjithë Kisha Orthodhokse ka fatin e mirë të përmbajë në gjinin e Saj në këto kohëna të 

vështira për Orthodhoksinë". 

 

Predikimi N.64 – Tiranë – 15.02.1936 

 

 

NJË RADHË FESTASH 

 

Revista e përjavshme e Londonit “Great Britain and the East” (Bretanja e Madhe dhe Lindja) në 

numrin 1287 më datë 16-1-36 boton tue folun mbi çeshtje të ndryshme mbi Shqipninë, edhe këto: 

Dita e 25 Dhjetorit u-çque me nji shembëll të shënueshme vllazënimi që ásht shumë i rrallë nër 

Ballkanët. Kryepiskopi Visarion, Kryetar i Kishës Orthodhokse të Shqipnisë, bani nji Meshë në gjuhën 

shqipe dhe nji tjetër në gjuhën greqishte. Arësyet për bamjen e Meshës në gjuhën Helenishte ishin tri -

Mirënjojtja e gjithë Krishtenimit ndaj grekërit, për shërbimet që i kanë ba Kishës, nevoja e grekofonëve të 

Shqipnisë dhe të disa të huejve për nji meshë në gjuhën e tyne, dhe miqësia kundrejt kombit grek si 

trashëgonjës mbi të gjithë popujt lindorë e traditavet të Krishtene. 

 

 

 

FJALIM NË TË KREMTEN E UNGJILLËZIMIT (25 MARS) 

 

VLLAZËN TË KRISHTENË 
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Sa e madhe dhe sa e shkëlqyeshme asht ngjamja që plotsohet sot! Kryeengjëlli që rri para Fronit 

Hyjnuer pranon nji urdhën të msheftë. Ay hap krahët e tij tyke kalue mbi të nandë çetat Engjëllore dhe 

tyke zbritun ndaj dheu. Ku shkon vall Kryeengjëlli ? Mos shkon në malin Sina për me i dhanë Moisiut 

lajme të reja? Jo, se Moisiu s'asht ma: o plotësoi detyrën për të cilën qe zgjedhun tue thanë: “Profet si mue 

do të dërgoj ty o Izrael zoti Perëndia jote nga vëllezënit e tu, Ate të dëgjoni” (Deut. 18,15) ). Atëhere mos shkon 

n'Jerusalem për me dhanë mësime të reja mbi arkën e Dhjatës? Jo, se as kjo arkë nuk ishte ma në Kishën 

e Jerusalemit. Atëherë ku shkon Kryeengjëlli? Në Nazaret! Ku? Në nji shtëpi të vogël. Té cili? Në nji 

Virgjëneshë të vorfën por të pastër e të Shenjtë, të njohtun prej të paktëve për modestinë, e jetesës së Sajë, 

por të zgjedhun dhe të pëlqyem prej Perëndisë. Vetëm Kjo di tash për tash até që i thotë Kryeengjëlli; até 

fjalën sekrete që pranoi ay prej Perëndisë. 

Por, për se atëhere asht e shkëlqyeshme dhe madhështore kjo ngjamje, Vllazën të dashtun? Ja pse. 

Se sot plani i ekonomisë Hyjnore për shpëtimin e botës u vu në veprim. Misteri i mshefun para jetës dhe 

i panjoftun prej Engjëjve, i çfaqet Virgjineshës. 

Fara e grues e caktueme  për me shtyp kryet e gjarpënit helmues të Parajsës, jeta shpirtnore e cila 

do të çdukte mëkatin, banon në gjinin e Saj. Profeti i parathanë prej Moisiut dhe prej Profetëve po 

mëshirohet. I Biri i Perëndis, bahet i bir'i Virgjëneshës dhe Gavrieli hirin Ungjillëzon. Shpirti i Shenjtë 

zbret mbi këte vajzë te bekueme, fuqia e të Naltit e hieson dhe fjala e përjetëshme e nji qenëshme me 

Atin bahet njeri i vërtetë për shpëtimin t' onë. Ja pra, ku qëndron madhështia dhe shkëlqimi i ngjarjes që 

kremtojmë sot, të cilën nuk besojmë që të jetë ndo nji prej nesh pa e ditun. 

Mir po, këtu del nji pytje tjetër, o të dashtun. Me ç'virtyte ka qenë pajos Ajo Virgjëneshë e thjeshtë e 

Nazaretit që u vlerësue të bahet Nanë e Perëndisë dhe Nanë e gjithë të Krishtenëve? Me të gjithë virtytat 

e ralla e të nalta, por sidomos me até të përunjësis që asht lidhja e dashunis ndërmjet njerzëve, ndriçimi i 

shpirtit, udha e shpëtimit dhe shkalla që na shpie në lartësirën e lavdisë e në banesën qiellore të 

Perëndisë; me përunjësinë që nuk kërkon lavdina, nderime e të lutuna, dhe që asht krypa e të gjithë 

veprave të mira. Kur Krye-engjëlli i thoshte e do të jetë Nanë e Mbretit të Mbretënve, e Shenjtit të 

Shenjtorëve, të Birit të Perëndisë. Ajo, tue mos mendue as pak naltësin Nanore i përgjigjesh tue thanë; 

“Ja shërbëtorja e Zotit u baftë siç dëshiron". Kur Elisaveta, e përshëndeste tue e quejtun Nanë të 

Perëndisë, Ajo tue qenë pajisun siç thamë me virtytin e rrallë të përunjësisë dhe tue u ngazëllue 

shpirtënisht thotë: “Shpirti im madhështon Zotin dhe mendja ime u ngazëllue mbë Perëndinë 

Shpëtimtarin tonë se hodhi synë mbi përunjësinë e shërbëtores së Tij". O thellësinë përunjësie të 

Virgjëneshës, e pavëzhgueshme dhe prej syut t' Engjëjve! Kush mund të përshkrujë e të numrojë 

përfundimet shpëtimtare të ksaj o të Krishtenë; Përunjet Virgjinesha ,”dhe populli shpëtohet prej Zotit” ; 

përunjet Virgjinesha, dhe hieja çduket, e vërteta çfaqet, shpirti triumfon, të mallkuemit turpnohen, 

Engjëjt gëzohen dhe tanë natyra ngazëllohet se sot u ba shpëtim për tanë botën. Përunjet Virgjënesha 

dhe i panisëshmi Perëndi denjon me zbritë këtu mbi dhé për shpëtimin t'onë. 

Prandaj, Vllezën të dashtun tue pamë madhështinë dhe shkëlqimin e ditës së sotëshme që asht 

nisja e shpëtimit t'onë dhe tue marrë pjesë në këtë panair të Shenjtë të Virgjëneshës, le të pajisemi edhe 

ne me armën e pamundun të përunjësisë që të mundim me i çdukë pasionet t'ona të këqia dhe ngasjet e 

ndryshme të të ligut me të cilat na lufton sidomos gjatë kësaj periudhe të Shenjtë të Kreshmës së Madhe 

e Shpëtimtare. Le të lavdërojmë Zotin t'onë i cili për shpëtimin e të gjithë neve denjojë me zbritë këtu 

mbi dhé dhe të pësojë kaq e kaq, gjer me vdekje mbi Kryq akoma, tue u lutun që të ketë mëshirë për ne 

mëkatarët dhe të na dërgojë hirin e Tij të pasun që ndriçon dhe shpëton shpirtnat t’ona. Le t'i lutemi ma 

në fund me gjithë zemër edhe Zonjës Shën-Mari që të ndërmjetësojë pranë Birit të Saj dhe Perëndisë 

s'onë për shpëtimin dhe lumtuninë t'onë si në këté botë ashtu dhe në t'amshuemen, se vetëm me këte 

mënyrë do t' a ndiejmë edhe ma thellë në shpirtin t' onë, gëzimin dhe ngazëllimin e së Kremtes së 

sotëshme, se vetëm me këte mënyrë do të kemi dobinë e duhun shpirtnore e morale. Amin. 
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MARRËDHANJET SI DUHET NË MES TË KISHËS OSRTHODOKSE DHE ASAJ KATHOLIKE 

 

Nji letër historike 

 

Si dihet vjet, me rastin e vdekjes së të ndjemit Arkipeshkvit Katholik të Shkodrës, Imz, Lazrit, 

Kryehirësia e Tij Kryepiskopi Imz. Visarioni mori pjesë në Ceremoninë e Vorrimit të tij në Shkodër, duke 

çmue personin fisnik të të ndjemit me të cilin kishte nji miqësi të hershme personale, duke depozitue dhe 

një kunorë me mbishkrimin „Visarioni Kryepiskopi Orthodhoks, Lazrit Kryepiskopit Katolik''. 

Me rastin e naltësimit në vendin e Arkipeshkvit Katholik të Shkodrës të Kr. H. Tij Imz. Gaspër 

Thaçi, Kr. H. Tij Imz. Visarioni, duke çmue këtë personalitet të naltë Katholik, e quejti për detyrë me i 

drejtue përgëzimet e Tij me anën e kësaj letre mbasi edhe me këte njifet personalisht, por edhe ma shumë 

për qëllimet e nalta dhe fort të çmueshme të çfaquna në këtë përgëzim, që dëshmojnë cila asht politika 

dhe shpirti i udhëheqësve t' Orthodhoksisë së Shqipnisë  

 

Tiranë më 23-III-1936 

 

EKSELENCË, 

 

Pas marrjes pjesë në hidhnimin t'Uej për vdekjen e Arhipeshkvit t'Uej dhe mikut t' Onë të 

paharrueshëm, Lazrit, ndijmë nji detyrë dhe nder të lejohemi të marrim pjesë tash edhe në gëzimin t' Uej 

të Shenjtë, punë këto që, për të parën herë ndofta ndodhin, pas të nandit të keq shekull deri në këtë të 

njizetin, në mest dy Prelatëve të dy Kishave të Zotit në vendin t'onë; prandaj, të inspiruem si nga 

ndjenjat miqësore ashtu edhe nga ato të çmimit që meriton personazhi i naltë i Ekselencës s' Uej, ashtu 

edhe nga ideja dhe dëshira për nji veprim shoqnuer në akorditet të përbashkët ma shumë se kurdoherë 

të nevojshëm tash për misionin e shpëtimit të Krishtenimit dhe të udhëheqjes së Tij për të mirën e Kishës 

si edhe të Atdheut dhe Mbretit Shqiptar, si edhe për të mirën e paqes dhe të vllazënimit të popujve, në 

mënyrën e saktë dhe të vërtetë dhe sidomos për brezat e ardhshme, që Ekselencës s'Uej edhe Modestisë 

s' Onë na ka besue Shpëtimtari me mëshirën e Tij në Shqipni, shpejtojmë me iu-lutë Ekselencës s'Uej me 

pranue përgëzimet t’ona ma të përzemërta edhe të sinqerta me rastin e naltësimit t'Uej me plot meritë në 

dinjitetin e Shenjtë e të naltë Arhiepiskopal dhe të fronëzimit t'Uej në Fronin historik dhe plot tradisione 

të vlefshme shpirtnore dhe kombëtare të Kryepiskopatës Katholike me seli Shkodrën në Mbretninë 

Shqiptare. 

Në këtë rast, tue formulue urimet ma të mira për jetëgjatësi dhe shëndet të plot të Ekselencës t’Uej 

për të mirën e Krishtenimit Katolik të Shqipnisë dhe posaçërisht të Arhidioqezit t’Uej, lejohemi të 

shpresojmë se Ekselenca e Juej nuk ka me mungue për me kontribue për me vazhdue misioni Katholik 

në Shqipni nji drejtim veprimi në solidarësi kundrejt rrymave të rrezikut të përbashkët, për përballimin e 

të cilit rrezik komun lejohemi të shprehim dëshirën dhe besimin t'Onë modest se duhet, edhe sa ma 

shpejt edhe sa ma shumë marrëveshtje vllaznore, natyrisht, me asnji provokim nga asnji anë, që mund të 

shkaktojë, edhe pa dashje, përçamje dhe ftoftësi në Shqipni në mest t”elementit Katholik dhe t’Orthodhoksisë, dhe 

sidomos ndër vedi në mes të kësaj, për ruejtjen e së cilës Orthodhoksi veçanërisht Modestia e Jonë, si asht e 

ditun, asht betue. 

I lutemi mirësis s' Uej me lejue që t' informohen në mënyrën e mundun për gjith inspiratat edhe 

ndjenjat t' ona të sipërme, bashkë me përgëzimet për Kryebarinë e tyne të mirë të ri që u dhuroi Zoti, 

Kleri i hirshëm dhe populli shprestar fisnik Katholik dhe veçanërisht Ekselenca e Tij e Naltë Delegati 

Apostolik Imzot Della Pietra, për të Cilin si edhe për Ekselencën t' uej respekti edhe çmimi i Ynë asht ay 

ma i madhi, ashtu si çmojmë dhe respektojmë me gjithë sinqeritet edhe gjithë klerin Katholik të 

Hirshëm. 

 

VISARION 

Me mëshirë të Perëndisë 
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KRYEPISKOP I ORTH. TË SHQIPNISË 
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KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPNISË KRYESIA E SINODHIT TË SHEJTË 

Nr. 75    Tiranë, më 14.II.1936 

 

Q A R K O RE 

Gjithë Episkopatave të Hirshme dhe Mitropolisë 

sonë të Shenjtë 

 

N'emën t'Atit, të.Birit dhe të Shpirtit të shenjtë 

 

Në bazë të Vendimit të Sinodhit të Shenjtë të Kishës Sonë, Revista Kishtare “Predikimi" ka me 

vazhdue edhe sivjet botimin e saj rregullisht, me qëllimin kryesor që Predikimet përkatëse të çdo të Djele 

të këndohen në të gjitha Kishat e Shqipnisë. 

Simbas informatave Tona, në disa Kisha lokale katundesh ose qytetesh rregulli i sipërpërmendun 

për këndimin e Predikimit në çdo të Djelë nuk mbahet. 

Lutemi, pra, që, në bazë të porosisë së çfaqun në Mbledhjen e Këshillit Mikst të Hirshëm të Kishës 

Sonë të periudhës së vjetit të kaluem, me u dhanë urdhën të premë gjithë Priftënijve të juridiksionit Tuej 

me këndue Predikimin çdo të Djelë në Kishë, tue u tërhekë vërejtjen gjithë atyne që nuk i binden kësaj 

porosije. Atyne Priftërinjve, të cilët nuk janë në gjendje me e këndue ata vetë Predikimin në Kishe t' u 

porositet që t' autorizojnë nji nga laikët besnikë që t' a këndojnë. 

Gjithashtu, lutemi me Na lajmërue nëse mbërrijnë rregullisht dhe me kohë „Predikimet" në çdo 

vend të juridiksionit Tuej, apo jo. 

Mirë asht që çdo Episkopatë si edhe çdo Zavendësi t' u rekomandojnë gjithë besnikëve të 

juridiksionit të vet, klerikë ose laikë, që secilido prej tyne, natyrisht ata që munden, t’i dërgojnë 

“Predikimit” ndonjë landë të përshtatëshme për botim, si edhe çdo lajm kishtar lokal, sidomos priftnat, 

kshilltarët e kujdestarët dhe sekretarët. 

Hiri i Zotit dhe Shpëtimtarit Tonë, Jisu Krisht, qoftë kurdoherë ndihmës mbi Ju. 

Lutës ndaj Perëndia 

 

MITR. I TIRANËS DHE DURRËSIT KRYEPISKOP I GJITHË SHQIPNISË 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE 

VISARION 
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DORËHEQJA 

 

Më 29 maj 1936 gazeta “Arbënia” botoi të plotë aktin e dorëheqjes së Kryetarit të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë 
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E vërteta mbi dorëheqjen paraqitet nga vetë Visarioni duke radhitun shkaqet të cilat e shtynë të 

bajë këtë veprim. Këto u paraqitën në mbledhjen e Sinodit të Kishës Autoqefale të Shqipnisë më datë 27 

Maj 1936, në nji mbledhje të jashtëzakonshme, në të cilën asistuen përveç anëtarëve të Sinodit dhe 

anëtarët laikë të këshillit Mikst. 

Kryehirësia e tij, duke çelun mbledhjen, deklaroi se që prej shumë kohe ka dashun të jepte 

dorëheqje se asht shumë i lodhun dhe ka nevojë për qetësim. Por, ma së fundi ky mendim i tij u forcue 

ma tepër dhe vendosi që në këtë mbledhje të japë dorëheqjen e tij nga detyrat e kryetarit të kishës. Sinodi 

i Shenjtë, pasi dëgjoi deklaratat e kryepiskopit, pranoi dorëheqjen. Pas kësaj, duke marrë fjalën Episkopi 

i Korçës Imzot Kristofori, shfaq hidhënimin e Sinodit të Shenjtë për dorëheqjen e kryehirësisë së tij dhe e 

siguroi atë, se dhe pas largimit të tij nga detyra, Sinodi do ta konsiderojë si prezent dhe ka për t'a quejtun 

gjithnji si vëlla dhe bashkëpunëtor në çdo çeshtje relative në mbarëvajtjen e Kishës Autoqefale. 

 

 

Prologu i dorëheqjes 

 

Sinodi i Shenjtë dhe Këshilli Mikst asht thirrun me qëllim që t'i paraqitet akti i dorëheqjes dhe 

llogaria për vitin 1935-1936. Dëshiruem t'i paraqitnim dorëheqjen nji këshilli ma të gjanë, ma të plotë, nji 

Asambleje ose nji Komiteti Panortodoks të Shqipnisë të zgjedhun në 1000 vetë një delegat, ashtu siç m’u 

dorëzue kjo detyrë. Në atë mbledhje të japim shpjegimet e nevojshme për çdo punë dhe çdo pikë. Statuti 

i Kishës, që ka marrë formën ligjore e Shtetnore me anë të ligjit të shtetit mbi Komunitetet fetare nuk 

parashef dorëheqje kryepiskopale, përveç në raste pleqnie ose sëmundje që e bajnë të pazotin për 

detyrën, prandaj nuk parashef as procedurën e dorëheqjes si kjo e jona. 

Ju lutem nxehtësisht të gjithëve të pranoni dorëheqjen tonë dhe të vendosni kanonikisht për 

forcimin dhe mbarëvajtjen e besimit, mbi sa duhet relativisht në këtë largimin tonë nga detyra. 

Përveç Patriarkisë së Stambollit ku statuti lejonte ndërrimin e kryetarit të kishës të quejtun Patrik 

Ekumenik dhe Kryepiskopi i Kostandinopolit, si jemi zgjedhë edhe Ne këtu, për gjithë jetën dhe vdes 

mbi fronin kryepiskopal, dhe largohet vetëm për ato arsye që parashef Statuti i Kishës Sonë. 

Asht e vërtetë se asnji nga shkaqet, nga ato që parashef Statuti, nuk ekziston, por modestija jonë ka 

nevojë me dhanë dorëheqje Ne si KryeJerark Ortodoks Kombëtar dhe i pari në historinë e kësaj kishe, 

mund të thyhemi por kurrë nuk përulemi. Arsyet do t'i paraqesim shkurtimisht në tre shkresa A,B,C. 

 

Lëvizjet për dorëheqjen tonë 

U fol dhe u shkrue botënisht se tre persona laikë provokuen nënshkrime nga ana e popullit me një 

shkresë në të cilën kërkojnë ndryshimin e personit tonë si kryetar i kishës, dhe në vend të tij të vihej nji 

ma i ditun dhe ma patriot. Me këtë janë solidarizue dhe dy jerarkë (dhespotë të tjerë), të cilët kanë 

mbledhun firma në popull, në dioqezat e tyne. Kjo asht shkelje bese për mue dhe thyemje disipline si 

para normës fetare dhe para Mbretit. 

Sa për ndryshimin e statutit, ne kemi qenë dakord për t'i ba ndryshime, sa për mue nuk e quej të 

drejtë të jap asnji shpjegim. Ne, që kemi drejtue kishën për 17 vjet, njihemi botënisht. Që nga viti 1919 

jam marrë me punë politike, shoqënore, kam veprue si klerik, si deputet, senator, si gazetar, kemi marrë 

pjesë në partina politike, për to mund të fjalosemi si pro dhe kundra. 

Kërkesat e kryesisë së këshillit kishtar dhe Dhimogjerundisë së Korçës duheshin ba në mënyrë të 

rregullt, sipas Statutit e jo në formë kaosi dhe anarqie, qoftë dhe ajo e zavendësimit tonë. 

Dorëheqja nuk duhet të ketë nuancat e injorimit nga shteti, nga populli dhe nga frikësimi se do më 

vrasin. Nuk duhet të besohet se japim dorëheqje për këto tri arsye: 

1. Pse gjoja m’u imponue prej shtetit 

2. Pse gjoja na u imponue prej popullit. 

3. Pse gjoja u frikësuem se do na vrasin të huejt po të mos jepnim dorëheqje. 

Sa për ndërhymjen e shtetit ne e kemi thanë sheshazi dhe zyrtarisht se kur shteti nuk ka të drejtë ne 

nuk i bindemi dhe nuk i përulemi. Në këtë rast nuk kemi asnji ndërhymje. 
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Sa për imponimin nga populli, kjo nuk na ban aspak të japim dorëheqje. Inisiativa në emën të 

popullit asht marrë nga nji pakicë e vogël që ka punue me ne. 

Mendimin për dorëheqje e kam që më 1932 por kam pasun frikë se mos keqkuptohemi, prandaj 

nuk e kam paraqitun se mos mendohej se e humbëm kurajon, ose se mos mendohet se Visarioni që asht i 

siguruem për tanë jetën po heq dorë se u tremb. Sot uroj, që kisha, me largimin tim, do të jetë në rrugë 

ma të mbarë. 

Shkresa A 

Shkaqet kryesore të dorëheqjes 

1. Për me lehtësue shtetin tonë në punët politiko-religjioze për interesat e përgjithshme të kombit. 

2. Për me lehtësue marrëdhaniet ose të njoftunit e kishës sonë nga kishat greke, siç asht Patriarkana 

e Istambullit, që ka me lehtësue ndofta organizimin sa ma mirë ose zbatimin e organizimin e plotë të 

kishës tonë, sepse do të lejojë të vinë pranë kishës tonë gjithë ata persona që i duhen e janë kompetentë, 

që rrojnë disa vite që janë larg dhe nuk ndihmojnë. 

3. Mbasi shpresojmë se kryetari i kishës do të ndihmohet ma shumë se ne prej të gjithëve për 

mbarëvajtjen e kishës. Ne, të ndihmuem nga Mbreti, bamë organizimin definitiv që nuk ka qenë ba që 

nga krijimi i kishës Bizantine prej Kostandinit të Madh këtu e 1700 vjet ma parë. 

Shkresa B  

Gjendja e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë prej vitit 1929-1936 

Pse asht shumë e vështirë dhe e pamundun me vazhdue detyrën episkopale: 

1. Nuk kemi aspak mjete për mësimin e besimit (shkolla, ndërtesa etj). 

2. Nuk kemi mjete për të paktën 3-4 Episkopë kompetentë të domosdoshëm për çdo dioqezë, as për 

4-5 predikonjës të rinj për popullin, 20 zavendësa episkopi, 5 për çdo dioqezë. 

3. Nuk kemi mjete për mbajtjen e 400 priftnave, të cilët vuejnë për bukë e për veshje. 

4. Nuk kemi mjete për mbajtjen e një seminari kombëtar të paktën prej 20 studentëve. 

5. Nuk kemi mjete për të mbajtë disiplinën e autoriteteve të nalta të kishës, sidomos të jerarqisë. 

Nuk zbatohen vendimet. 

6. Nuk kemi pas asnji herë dhe nuk kemi përkrahjen e atyne 3-4 personave që përbajnë gjithë 

personalitetin politik ortodoks në Shqipni. 

7-8 Nuk kemi fondet e nevojshme, as nga shteti, as nga pasunitë e manastireve , na lufton tash disa 

vjet. 

9. Nuk kemi mjete për përkthimin dhe botimin e disa librave për unifikim ma të mirë kishtar, për 

qëllimin kombëtar të kishës. 

10. Nuk kemi mjete për të realizue lidhjet me kishat e kolonive shqiptare të Amerikës, Rumanisë, 

Bullgarisë, Turqisë. 

11. Nuk kemi mjete për ruejtjen e antikiteteve të 720 kishave të mëdha e të vogla. 

12. Nuk kemi mjete për me u ba ballë organizatave dhe komploteve që demoralizojnë disiplinën 

fetare të klerit e të popullit. 

13. Të gjitha këto mungesa janë paraqitun që nga viti 1922 dhe deri në 1936 por ndihma nga 

Qeveria dhe persona të veçantë ka qenë e pamjaftueshme. Këto janë shfrytëzue për të na paraqitun si të 

paaftë. 

Pse dhe si na luftojnë për 17 vjet rresht të interesuemit kundërshtarë. 

1. Nuk mohojmë shërbimet e mëdha që kanë ba por shënojmë se: thonë se Ne jemi i pari dhe i 

vetmi klerik teollog që muermë iniciativën zyrtarisht dhe botnisht e prej vitit 1929 në Shqipni, në 

Elbasan etj. dhe jashtë në Ballkan, Belgrad, Sofje (1919) dhe në Rumani më 1920 për Autoqefalinë e 

Kishës Ortodokse, punë e cila në vend që të na bashkojë dhe forcojë elementin ortodoks të Shqipnisë, 

thonë se e dobësoi dhe e përçau, dhe prandaj predikojnë mëni kundra personit tonë. 

2. Se që në vitin 1919 shkelëm gjithë Shqipninë që në Shkodër deri në Gjinokastër për të përgatitun 

Kongresin e Beratit që proklamoi KOASH, kundra pengimeve kolosale të pakapërcyeshme. 

3. Jemi i vetmi klerik teollog që muermë pjesë dhe proklamuem Kongeresin e Beratit më 1922 dhe 

të Korçës më 1929. 
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4. Thuhet se ne izoluem elementin ortodoks fqinj dhe u bamë shkak që të dobësohen në mënyrë të 

konsiderueshme ndjenjat fetare të popullit Ortodoks, mbasi nuk vazhduen ma lidhjet me Patriarkanën 

Ekumenike të Stambollit. 

5. Mbasi ne, me veprat tona, u bamë shkak që të mos subvencionohet kisha dhe kleri prej burimeve 

të hueja, siç thuhet prej burimeve të hueja, sepse ne vetëm me anën tonë dhe me përkrahjen e Mbretit e 

të një numri të pakët patriotësh formuem të parin Sinod Kombëtar më 1929. 

6. Se ne, me stabilizimin e gjuhës shqipe në të gjitha kishat, thuhet se hidhënuem atë pjesë të 

popullit ortodoks, e cila, me përdorimin e gjuhës greke në kishë nuk shihte ndonjë dam ose nevojë për 

zavendësimin e saj me gjuhën kombëtare, ashtu si nuk sheh pjesa katolike e muhamedane ndonjë dobi a 

nevojë për zavendësimin e gjuhëve të hueja në shërbesa fetare. 

7. Shfrytëzojnë edhe pikën tjetër të veprimit tonë patriotik, sepse Ne stabilizuem në të gjitha kishat 

e Shqipnisë lutje të rregullt prej të gjithë klerit, në çdo shërbesë fetare në kishë dhe jashtë kishës, lutjet 

për Mbretin, ushtrinë dhe gjithë kombin, sepse mbreti nuk asht i krishtenë, ose zyrtarisht si mbret asht 

afetar. 

8. Thuhet kundra personit tonë, se duke mos dhanë dorëheqje, kemi damtue interesat e shtetit e të 

kishës, pavarësisht nga përpjekjet tona për ta njoftun zyrtarisht gjithë bota kristiane, veç asaj greke, duke 

marrë pjesë në mbledhje Internacionale Kishtare në të gjithë shtetet e Ballkanit dhe në shumë vise të 

Evropës si në Londër, Zvicër etj. 

9. Tri katër herë në vit njerëz që janë në kontakt me Këshillin Ministruer hapin fjalë se mbreti po e 

heq kryetarin e Kishës nga puna dhe po e pushon nga detyra. Këto lajme damtojnë punën tonë dhe 

prestigjin e kishës që kryesoj. 

10. Në interes të kombit dhe të shtetit kemi ba disa shpenzime të aprovueme nga shteti, por ato 

nuk janë shlye, dhe janë ba shkak për sulme ndaj nesh. 

11. Më 1933 shteti premtoi se do të jepte subvencione prej 100 000 fr. ari dhe kështu aprovoi 

buxhetin e kishës prej 35. 000 fr. ar, deri më sot nuk ka pague diferencën prej 65. 000 fr.ar. Kjo i ka krijue 

kishës një borxh prej 100 000 fr. ar. 

12. Ekplloatojnë edhe pikëpamjen se qenia ime si kryetar i kishës pengon dhuratën e Jovan Bangës 

prej 100 000 fr. ar të depozituem në Bankën Kombëtare të Greqisë, e cila mund të merret po të hiqet 

Visarioni dhe po të hapet seminari ortodoks në Korçë në vend të gjimnazit grek. 

13. Thonë se jemi dënue prej Patrikut të Konstandinopolit sepse kemi proklamue Kishën 

Autoqefale, formuem Sinodin e parë kombëtar, vumë në shërbim të kishës gjuhën kombëtare shqipe, 

lutjet për Mbretin Zog, ushtrinë dhe kryepiskopin ortodoks të Shqipnisë, nga të gjithë Patriarkët dhe 

kryepiskopët e tjerë ortodoksë, jogrekë. 

14. Kundër meje janë ngritun jo vetëm anmiqtë e regjimit por edhe miqtë që kanë ofiqe të nalta 

duke përhapun mendimin se jemi vegël e Mbretit dhe e ministrave muhamedanë, të na paraqisin si njeri 

të të huejve e jo të Atdheut e Mbretit tonë. 

Me se i kemi ba ballë deri sot nevojave financiare të kishës. 

Kemi sot plot 90 muej që jemi kryetar i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë. Gjatë kësaj kohe 

kam pasë: 1. Rrogën , 2. Shpërblime, 3. Shpenzime reprezantimi, 4. Udhëtimi, sipas buxhetit të kishës 

dhe prej Këshillit Ministror gjithsej 70 napolona në muej. Kemi jetue me 25 napolona ari në muej, kështu 

që për 90 muej të shërbimit tonë, nga 45 napolona bajnë 4050 napolona, prej këtyne 860 napolona i kemi 

disponue për banesën tonë private për ne dhe prindët në kryeqytet në nji kodër, kursimi prej 3250 

napolona i asht dhanë kishës hua pa kamatë brenda këtyne vjetëve, dhe kjo i ka përdorun për këto 

qëllime të nalta fetare dhe kombëtare: 

1. Për Kongresin e dytë pan ortodoks të Kishës, llogaritë e të cilit u kontrolluen dhe u vërtetuen 

prej Ministrisë së Drejtësisë, sipas aktit Ministerial që ka kisha në dorë. 

2. Për botimin e librave të shenjta kristiane në gjuhën shqipe: Ungjilli i Madh, Apostoli, Libri i të 

kremteve të mëdha, shërbesa e meshës së hyjnueshme dhe Shërbesa e Vojit të bekuem. 
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3. Për botimin e librave të mësimit të fesë: 1. Histori e Dhiatës së Re, 2. Histori e Dhiatës së Vjetër, 3. 

Kateqizma, 4. Lutjesore e Vogël, 5. Botimi i predikimeve për çdo të dielë dhe revistën për gjithë kohën e 

gjatë që kaloi. 

4. Për mbajtjen e seminarit kombëtar që nga viti 1920 deri 1936. 

5. Për mobilimin e ndërtesës së kryesisë së kishës që e gjetëm bosh fare. 

6. Për misionet fetare kombëtare të dituna prej autoriteteve kishtare dhe prej atyne të shtetit. 

Për të gjitha këto kemi dokumente nga komisionet e kontrollit të kishës dhe të këshillave mikste 

për çdo vit siç dëshmojnë buxhetet preventive. 

 

Shkresa C  

 

Satisfaksioni ynë moral 

 

Si po e dorëzojmë kishën: 

 

Tue marrë parasysh se çdo ditë që po kalon gjendja e kishës nga pikëpamja e sigurimit të dogmës 

së besimit ashtu dhe nga pikëpamja e zhvillimit të mësimit të saj shpirtnor, shoqnor, kombëtar asht tue 

shkue keq e ma keq, se nuk kemi gjetë përkrahjen për t'i kaluem, bindem se qëndrimi i matejshëm do të 

qe ambicioz dhe egoist. Gjatë qëndrimit tim 7 vjeçar në krye të kësaj detyre u krijue përshtypja se po 

thellohej përçamja që nuk do të jetë as në dobi të besimtarëve dhe të kombit, e cila do të shkaktonte 

zemërimin për regjimin dhe Atdheun në pikëpamje të politikës së Atdheut dhe në interes të popullit e të 

klerit ortodoks, e quej për detyrë që të mos vonohem në dorëheqjen time, sipas paralajmërimeve të bame 

nji herë në vitin 1932, dy herë në vitin 1933, nji herë në vitin 1934, nji herë në vitin 1935 dhe disa herë në 

vitin 1936. 

Shtoj se për shkak të aktivitetit të jashtëzakonshëm dhe të paprajtun gati ditë dhe natë, edhe të nji 

punimi mendor, si dhe bisedave të shumta e të randa publike e private brenda nji kohe 17 vjeçare, që 

nga viti 1919, që jemi tue punue për Ortodoksinë shqiptare në lidhje me interesat e nalta të kombit, dhe 

gjendja e jonë shëndetësore, na imponojnë nji shplodhje të plotë nga çdo punë mendore dhe aktivitetet 

botues. 

Tue u ngushëllue me faktin se po e dorëzojmë kryepiskopatën ortodokse të Shqipnisë krejt të 

pacënueshme si në dogmat e shenjta të besimit ashtu edhe në pikëpamje të autoqefalisë dhe të 

patriotizmës, dhe tue dashë me shpresue me bindje sa ma të plotë se Testamentin e Shenjtë fetaro-

kombëtar që ne e muermë të pacënuem dhe po e dorëzojmë të pacënuem, dhe me ma shumë lavd dhe 

nder, se kisha kombëtare e jonë e Shenjtë e Zotit në Shqipni me përkrahjet tona personale sot, ç'prej vitit 

1931, asht e njoftun dhe e konsiderueshme në gjinin e gjithë kishave kristiane të botës me pjesëmarrjen e 

saj plot prestigj e dinjitet të rrallë, në të gjitha mbledhjet e mëdha Pan-Kristiane në Ingliterë, në 

Danimarkë, në Zvicër, në Bukuresht, në Sofje, në Jugosllavi, në Herceg Novi dhe sidomos në urimet dhe 

bekimet që Kisha jonë e Shenjtë Ortodokse Autoqefale Kombëtare ka marrë vazhdimisht prej Patriarkut 

të Shenjtë Serb Varnave, prej Patrikut të Shenjtë Rumun Miron, prej Kryepiskopit fort të Lumnueshmit të 

Polonisë Dhionis, prej Kryetarit të Sinodit të Shenjtë të Bullgarisë, fort të Lumnueshmit, Kryepiskopit 

Neofit, ashtu edhe prej Kryepiskopit të Sofjes Stefan. Mjerisht vetëm nga kishat e jashtme greke, me 

hidhnim po shënojmë se nuk qe e mundun të kuptohemi mirë, me gjithë dëshirën e sinqertë dhe 

përpjekjet që kemi ba për këtë punë. 

Gëzohem se me përpjekjet tona personale së shpejti do të mbarojnë studimet teologjike 4 shqiptarë 

të mirë dhe 22 djelmosha të tjerë shpresëdhanës do të mbarojnë seminarin tonë kombëtar 5 vjeçar. 

Kisha asht pajisun me librat e shenjta për shërbime fetare në gjuhën kombëtare shqipe si: Ungjilli i 

Madh, Apostulli, Libri i shërbesës së meshës, Libri i të kremteve të mëdha, Libri i shërbesave dhe 

Evqelive për fëmijë dhe të rinj janë përkthyem dhe hartuem disa libra, të shumta janë dhe librat që 

duhen për forcimin e besimit ortodoks si: 1. Histori e Dhiatës së Vjetër, 2. Histori e Dhiatës së Re, 3. 

Kateqizma kristiane, 4. Lutësori i Vogël, 5. Libri i mistereve, 6. Histori kishtare, 7. Dogmatikë, 8. 
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Apollogjetikë, 9. Misionari, 10. Omiletikë, 11. Shpjegime ungjijsh, 12. Paterologji, 13. Moral, 14. Kurs 

Pastoral, 15. Arkeologji biblike. 

Ndjejmë detyrë dhe gëzim se asnji element nga ata që përbajnë tanësinë Ortodokse të Shqipnisë 

nuk asht ankue dhe nuk u mjerue botnisht as vetvetiu prej sundimit shpirtnor, si ata grekofonë, 

vllahofonë dhe ata të paktë sllavofonë, kurrë në asnji rast dhe në asnji vend brenda gati 8 vjetësh të 

sundimit tonë nuk ka pasë asnji ankim kundrejt sundimit tonë shpirtënor. 

Në kallnorin e vitit 1929 muermë kishën në dorëzim pa asnji rregull e organizim administrativ të 

duhun të pasunive kishtare dhe të manastireve. Vumë të gjitha forcat duke studjue intensivisht gjendjen 

dhe po e dorëzojmë me nji organizim të plotë e të përshtatshëm nga çdo pikëpamje. Mjafton të mos 

mungojë si deri sot vullneti i mirë për zbatimin prej kompetentëve, punë të cilat po të realizohen, do t’i 

sjellin kishës posibilitet të sigurtë me qenë financiarisht e zonja për misionin e vet indipendent. 

Le të na lejohet të përgëzohemi jo vetëm me klerin dhe popullin besnik të kishës sonë por edhe me 

gjithë kombin përsa i përket qëndrimit kundrejt politikës sonë, në raste të ndryshme krizash që ndodhën 

gjatë 7 vjetëve të drejtimit tim. Unë mbajta qëndrimin e nji Ati të vërtetë shpirtnuer, që asht i njishëm për 

të gjithë dhe nuk bekon nji palë nga bijtë e tij, tue mallkue disa të tjerë të grigjës së tij, kur këta ndodhen 

në divergjencë politike e shoqnore në mes të tyne me të drejtë ose jo, as që gëzohem kur nji palë qajnë 

dhe as impresionohem kur të tjerët manifestojnë triumfin e tyne, por lutem për paqe e vllaznimin e të 

gjithëve. Me asnji rast nuk jemi largue nga gjini i popullit kurrë. Edhe kur kemi qenë jashtë kemi ardhun 

me urgjencë në Shqipni. 

Lavdi Zotit në asnji rast nuk munguem të ngrehim zanin nalt dhe të mbajmë nalt dinjitetin e 

detyrueshëm e mospërfilljen ndaj asnji dami dhe rreziku mbi kryet tonë kundrejt dhe ma të fuqishmëve 

të botës për me vërtetue me fakte të gjalla dhe të paharrueshme që Ne, që kryesuem Kishën e Zotit në 

Shqipni, kemi detyrën e një profeti jo të parathanë, por kurajor të guximit të patrembshëm dhe të çdo 

sakrifice për me mbrojtë kundra cilitdo qoftë rrezikun e besimit shpirtnor dhe patriotik dhe dashamirë të 

mbretnisë që asht urdhën dhe detyrë kryesore e Ortodoksisë, e vërtetue më çdo kohë, në çdo vend dhe 

në çdo rast. Dhe në atë ma të frikshmen. 

Nuk kemi pushue të lutemi për Mbretin, pse kështu asht dhe urdhën i Ungjillit të Shenjtë, fjala e 

hyjnueshme që na zbuloi Zoti na thotë ashtu. Detyra për paqen dhe lumtuninë, jo vetëm për besimin dhe 

për Kishën, por edhe për Atdheun asht urdhën i zotit për ne. 

 

 

Epilogu 

 

Falenderojmë dhe lusim bekimin e Zotit për të gjithë klerikët e dioqezave që punuen me mue, të 

kishave e manastireve, që nuk më dhanë shkak për masa disiplinore por me gjithë vuejtjet e tyne 

financiare dhe ditunitë e tyne të pakta janë dallue për nder të madh në besën e shpresën e vërtetë të 

devotshme e të plotë, që rrallë gjendet aq thellë në shpirtnat e çdo vendi tjetër. 

Shfaq mirënjohje për Mbretin dhe gjithë autoritetet shtetënore që na ndihmuen, shfaq mirënjohje 

për tri persona që ndihmuen dhe që duhet të mbeten në historinë e Kishës Shqiptare për formimin e 

Sinodit të parë Ortodoks Shqiptar, për Patrikun serb Dhimitri dhe mbretin jugosllav Aleksandri I, me 

episkopin e tyre Viktor. 

Në territorin e Patriarkisë dhe të mbretnisë në fjalë Ne muermë gradën episkopale prej Jerarkisë 

Ruse pa asnji interes, kondicion e koncesion dhe pastaj me episkopin Viktor formuem kët Institut të 

Naltë që i duhej popullit ortodoks dhe fesë së tij në Shqipni me të vetmin qëllim dhe ideal ortodoks, pa 

asnji megallomani dhe lakmi as nga ana e shqiptarëve, as nga ana e jugosllavëve, dhe vetëm për 

forcimin e idealit kombëtar shqiptar, për të cilin asht e domosdoshme Kisha Ortodokse e Shqipnisë të 

jetë Autoqefale dhe Kombëtare, ashtu si e vazhdoi dhe e konsolidoi modestia jonë bashkë me gjithë 

anëtarët e Sinodit të parë shqiptar që u formue më 1929 dhe me gjithë bashkëpunëtorët e çmueshëm. 

Në bazë të vendimit mbretnor dhe të Sinodit të Shenjtë besoj se detyrën do t'ia dorëzoj episkopit të 

Korçës K. Kissit. 
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Ai që do të zejë vendin tim nuk do të ketë asnji herë asnji pengesë nga ana ime, veç ndihme dhe 

përkrahje. 

Preokupacioni ynë asht që të studjojmë shkrimet e shenjta dhe me u marrë me punë të lehta sipas 

fuqisë përsa i përket filantropisë, atdhedashunisë, paqes , vllazënimit të të gjithë kombeve dhe kryesisht 

të kombit shqiptar. Kemi me jetue larg çdo okupacioni për çdo punë politike, as politiko-religjioze. 

Uroj me gjithë shpirt Kryepiskopin e ri. 

I lutem të gjithëve të më ndjejnë për çdo pakënaqësi ose zemërim që u kemi shkaktue me dashje 

ose pa dashje. 

Rroftë kryepiskopi i ri i dytë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipnisë. 

Rroftë Kombi, Rroftë Mbreti. 

O Zoti ynë Jisu Krisht, ndihmoje gjithmonë botën edhe ne, rueje të pacënueshme Grigjën e 

ortodoksisë së Shqipnisë, rueje nga çdo rrezik koloninë dhe nga mësymje kombesh vendin tonë si prej 

çdo përçamje të keqe vllaznore kurdoherë. 

AMIN 

Visarion 

 

 

Shkaqet e dorëheqjes së Kryepiskopit Visarion në mënyrë lakonike paraqiten edhe në materialet e 

AQSH, në to shkruhet: 

Meqenëse statuti i KOSH nuk parashikon dorëheqje të kryepiskopit veç për shkak të sëmundjeve 

dhe pleqnie, dëshironim që të jepnim dorëheqje përpara nji Kongresi, por për arsye të justifikueme, që 

nuk varen nga vullneti ynë, po jua paraqes juve. 

Visarioni kreu me sukses detyrën që i ngarkoi populli ortodoks i Elbasanit, Durrësit, Shpatit, 

Pogradecit, Tiranës, detyrat që i besuen dy kongreset, ai i Beratit 1922 dhe ai i Korçës më 1929, si dhe 

faktet se kisha ortodokse shqiptare u organizue mbi baza të shëndosha kanonike, u pajis me literaturën e 

domosdoshme për shërbesat fetare, u ba e njohun dhe e respektueme nga të gjitha kishat ortodokse 

autoqefale ballkanike, si dhe nga kishat e tjera amerikane e angleze etj., me përjashtim të kishave greke, 

veçanërisht prej Patriarkanës së Kostandinopojës. Për t'u plotësue edhe ky kusht, pra njohja nga 

Patriarkana e Kostandinopojës, kusht që varej vetëm me largim të Visarionit, të atij që punoi me 

përkushtim në rrethana shumë të vështira, që duroi shpifjet, shamjet, ofezat nga ma të randa, me të 

vetmin qëllim që Kisha Ortodokse Shqiptare të fitonte Tomusin e shumëpritun, detyrohet të vetëflijohet, 

të largohet vullnetarisht nga ajo punë së cilës i dhuroi 19 vjet të jetës së tij, vitet ma prodhimtare, ma 

energjike. Tani, në vitin 1936 diplomacisë shqiptare ju krijuen kushte ma të favorshme për të hy në 

traktativa direkte me Patriarkanën e Kostandinopojës, të bindë atë, se kushtet e vume prej saj do të 

plotësohen. Kjo kënaqi Patrikun Veniamin, dhe ai, pa mbushun vitin, vendos për emënimin e emisarëve 

të vet në Korçë e Gjinokastër dhe më 12 prill të vitit 1937 mitropolitët e Sinodit të Shenjtë të Stambollit 

nënshkruen Tomusin e njohjes së Autoqefalisë së kishës shqiptare. 

Gazeta “Arbënia” 29 maj 1936 

 

 

 

MONTREUX 26.8.1936, ora 17.40 

 

Konferenca e “Aleancës Internacionale të Komitetevet nacionale të Kishavet”, ku merr pjesë, si 

Delegat Imzot Visarioni, ish-kryetar i Kishës Autoqefale Orthodhokse të Shqipnisë, vendosi përveç të 

tjerave: 1) të kërkojë nga gjithë shtetet nji konferencë internacionale për disponimin e tokave të tepërta të 

shtetevet të mëdhenj për punëtorët e shtetevet shumë-populluese dhe lehtësina të tjera për vendet, ku 

mungojnë landët e para; 2) bashkëpunimin e Aleancës së Kishavet në organizacionin “Rassemblement 

Universel pour le paix” që do të mbajë mbledhjen e vet në BRUXELLES, më 3 Shtator, sado që shumica e 
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mbledhjes së kësaj organizate asht pa fe; 3) dërgimin e një komisioni pranë Sovjetëvet për sigurimin e 

lirisë së consciencës (ndërgjegjes). 

Pas një bisedimi të vogël, Asambleja e Këshillit Ekumenik të Kristianizmit, pranoi, me unanimitet, 

që në mbledhjen e Stockholmit, ku do të përfaqësohen zyrtarisht kishat ortodokse që të gjitha, me 

inisiativën bullgare dhe me përkrahjen e Peshkopit Irine, delegatit të Patriarqisë Serbe, pa 

kundërshtimin e Kryepeshkopit të Thiatiravet Gjermanos, përfaqësonjësit të Patriarkut Ekumenik, 

vendosi që ish-Kryepeshkopi Shqiptar Imzot Visarioni të marrë pjesë në Këshillin Ekumenik si 

Mitropolit observator mysafir. Ky vendim ka randësi kryesore kanonike n’interes t’Autoqefalisë së 

Kishës Shqiptare. 

 

Konferenca mbyllet sot, më 27. 

 

Korrespondenti i Agj.Tel.Shq. 

Imzot Visarioni vetë 

 

AQSH, F.251, viti 1926, d.306, fl.6 

 

 

 

MBI UDHËTIMIN E KRYETARIT TË KISHËS ORTHODHOKSE AUTOQEFALE TË 

SHQIPNISË NË RUMANI 

 

Udhëtimi i Kryetarit të Kishës Orthodhokse Kombëtare në Bukuresht, pat nji sukses shumë të 

vlefshëm sa do që në të nesërmen e nisjes për Bukuresht mbërrini në Tiranë nga Qendra e Aleancës së 

Kishavet telegrami i azhurnimit të Konferencës Kishtare e cila ka me u ba në muejin Tetuer, për shkak të 

mungesës të disa personaliteteve Kishtare të cilat ditën e caktueme 20 Maj ndodheshin n’ udhëtim prej 

Jerusalemi, ku kishin shkue për kremtimin e Pashkëvet. 

 

N. M. e Tij Mbreti Karoli II, në mënyrë favori të posaçëm të tretën ditë me nji herë pas mbërritjes 

t’Emzot Visarionit në Kryeqytet të Rumanisë denjojë me e pritë n’audiencë të posaçme e cila vazhdoj 

mjaft dhe në të cilën Mbreti i Rumanisë rrëfeu nji interesim të posaçmë për Kishën Orthodhokse 

Autoqefale të Shqipnisë; i dha vend të rrijë pranë Tij Kryepiskopit Shqiptar në zyrën Istorike të Karolit të 

Parë, Ungjit të Madh të Mbretit të soçëm; N.M. e Tij Karoli II përfundoi tue sigurue Krye-Hirësinë e Tij 

për dëshirën dhe qëndrimin ma të mirë të Tij Mbretnor, kështu që në mënyrë të sigurtë Kisha 

Orthodhokse Nacionale e Shqipnisë ka tash Mbretin me randësi të Rumanisë dashamirë të sajë, dhe kte 

nga shkaku se kjo Kishë përkrahet sinqerisht prej Mbretit t’onë Zog I, dhe gjithë Patriotëve Shqiptarë. 

 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE SHQIPTARE NË PATRIARHINË RUMUNE 

 

Asht shumë karakteristike dhe fort e vlefshme mënyra me të cilën u paraqit pranë Patriarkut dhe 

Sinodhit të Shenjtë të Rumanisë Krye-Hirësia e Tij Emzot Visarioni. 

 

Vetë Kryemnistri i Shtetit Rumun, q’asht dhe nji Personalitet me famë të përbotëshme, Z.N. Jorga, 

lajmërojë Kryetarin e Kishës Shqiptare dhe në orën e caktueme vajti dhe e muer Krye-Hirsinë e Tij në 

Hotelin e madh ku kishte qëndrue dhe pasi u vu në vendin e nderit n’automobilin e vet tue qenë i 

shoqnuem edhe prej Nënkryetarit të Parlamentit Rumun Z.Topa, si edhe prej Z.deputetit dhe Profesorit 

të Theollogjisë t’Universitetit të Bukureshtit z.Dr. Ispir dhe Kryekonsullit Shqiptar Z.Dogana bashkë me 

Kryetarin e Kolonisë Shqiptare Z.Gr.Zografin, i paraqiti Patriarkut dhe Sinodhit të Shenjtë të Rumanisë, 

Kryetarin e Kishës Orthodhokse Shqiptare. 
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Në këtë rast Z.Jorga dekllarojë se në kualitetin e Tij si Kryetar i Guvernës dhe Ministër i Fenave të 

Rumanisë, i prezanton Patriarhut dhe Sinodhit Rumun, Kryetarin e Kishës Nacionale Shqiptare; dhe 

shtoj se shteti Rumun i njef plotësisht këto kualitete Kishtare, Kryepiskopit Emzot Visarionit dhe n’emën 

të Guvernës Rumune çfaq dëshirën që edhe Kisha të vazhdojë shembëllin e Shtetit rumun tue pasë 

relacione ma të mira me Kishën Orthodhokse të Shqipnisë me të cilën Rumania ka shumë lidhje 

historike; Shënoj se gjithë këto deklarata duhen shënue edhe në Protokollin e Patriarhisë dhe i dorëzojë 

Patriarhut nji memorandum rellativ që me autorizim të Z.Kryemnistrit Rumun hartojë Z.Ispiri, ku 

spjegohen qartazi gjithë të drejtat dhe arsyenat kanonike të Kishës dhe të Sinodhit Orthodhoks Shqiptar; 

Z.Profesor Ispiri si edhe nënkryetari i Parlamentit Z.Topa, në këtë rast edhe këto dëftyen ndjenjat ma të 

mira të sinqerta dhe përkrahje shumë të vlefshme për Kishën Kombtare Shqiptare; Shenjtënia e Tij 

Patriarku i Rumanisë, anëtarët e Sinodhit të Shenjtë dhe veçanërisht Emzot Visarion Puliu, Episkopi i 

Hotinit të Bessarabisë u përgjegjën në mënyrën ma dashamire dhe të çmueshme për të mirën e Kishës 

Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë dhe në mënyrën ma vllaznore dhe simpathike për Kryetarin e 

Kishës Shqiptare dhe Sinodhin e Saj të Shenjtë tue ruejtë mirë prestigjin e Patriarhinave të tjera 

Orthodhokse; u thanë në këtë rast edhe fjalë shumë të mira për Mbretin e Shqipnisë ZOG I; Kryetari i 

Kishës Shqiptare dhe Kryekonsulli t’Onë dhanë falenderimet e duhuna; të nesërmen Patriarku dërgojë 

Episkopin e Bessarabisë Emzot Visarion Puiu dhe e thirri Kryepiskopin e Kishës Shqiptare në drekë, ku 

muerën pjesë midis të tjerëve edhe Ministri Z.V. Stojka. Dreka në Patriarhinë vazhdojë deri ora 4 pas 

mezit të ditës me bisedime shumë të përzemërta dhe me randësi për të mirën e ardhëshme të Kishës 

Shqiptare. 

Z.V. Stojka si edhe Emzot Visarion Puiu edhe Z.Spiri, filo Shqiptarët e mëdhenj Rumunë, dhanë 

edhe këto gjithë secili nga nji darkë për nder të Kryepiskopit të Shqipnisë Emzot Visarioni ashtu edhe 

Kryekonsullit Shqiptar Z. Dogana. Kolonia shqiptare dha nji banket shumë të madh për nder të 

kryehirësisë së Tij Emzot Visarionit, ku u mbajtën fjalë fort me randësi prej Kryetarit të Kolonisë 

Shqiptare Z.Gr.Zografit, prej Z.Kristaq Terpos, prej Kryetarit të Studentave Z.Miçaçe studenti i 

Drejtësisë, prej Ministrit Z.Stojka ashtu edhe prej Filo-Shqiptarit Z.Ispir profesorit Univeritar dhe 

Deputet; gjithë këtyne ju përgjigj Krye-Hirësia e Tij në mënyrën e duhun të kateqizmit për 

shqiptarizmën. Në darkë mori pjesë dhe poeti kombëtar Z.Asdreni dhe gazetari ZZ.Bubani dhe Xhanika 

Gurguzi. Në mëshimin e së djelës asistoj edhe KryeHirësia e Tij tue dhanë bekimet e rastit të Meshës 

popullit dhe ku mbajti fjalën e rastit para gjithë pjestarëvet të Kolonisë të cilët kishin ardhun familjarisht 

në Kishë, ku u nodhën dhe z.Z.Stojka dhe Ispiri si dhe shumë personalitete të tjerë Rumunë. 

 

Natyrisht të huejt armiq të çeshtjes Shqiptare u lëvizën me gjithë nervozitetin e tyne për me fitue 

diçka, por Perëndia e të drejtave Shqiptare dhe shpirti bujar dhe patriotik i civilizimit Rumun me 

energjinë e Kryepiskopit t’Onë nuk i dha asnji sukses. 

 

Në pritjen në Stacion kishin dalë që me natë Kleri Shqiptar, peroneli i Konsullatës, kryetari i 

Kolonisë dhe disa Zotni të tjerë, në përcjelljen gjithashtu për veç Autoritetevet të sipërpërmendun shumë 

pjestarëve të Kolonisë Shqiptare, studentë Shqiptarë, por edhe disa Rumunë Filo-Shqiptar qenë 

grumbullue në Stacion; sa do që Treni nisesh që në mëngjest, përcjellja u ba shumë madhështore; gjatë 

shtatë ditëve të banimit në Bukuresht Emzot Visarioni nuk pat asnji minutë të lirë prej vizitave të 

Kolonisë Shqiptare të cilëve të gjithëve nipte kënaqësinë e duhun. 

 

Gjithë autoritetet e hueja prej Kufinit Shqiptar në gjithë udhëtimin e vajtjes dhe t’ardhmes treguen 

nderime dhe fisnikërinë e mundun kundrejt Kryetarit të Kishës Ortodokse të Shqipnisë; Guvernatori i 

Dallmacisë Z.Raskoviq bani nderime të posaçme dhe ekstra-ordinare, tue përcjellë Kryepiskopin 

personalisht në ora 6.30 të mëngjesit në Stacion, dhe tue vue në dispozicion të Kryetarit të Kishës 

Shqiptare nji kupë të posaçme në tren; Qeveria Rumune i vuni në dispozicion prej minutit të parë të 
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mbërritunit në Bukuresht nji nëpunës të posaçëm për gjithë ditët e banimit të Krye-Hirësisë së Tij Emzot 

Visarionit në Bukuresht. 

 

Gjithë këto nderime që i u banë nga të huejët miq Emzot Visarionit i përkasin gjithë Orthodhoksëve 

të Shqipnisë, gjithë Kombit Shqiptar edhe Shtetit; Krye-Hirësia e Tij Emzot Visarioni edhe në kët rast diti 

shumë mirë me fitue simpathinë dhe çmimin e të huejve si edhe të Kolonisë Shqiptare, tue naltësue edhe 

ma shumë prestigjin dhe randësinë e pozitës së madhe që ka n’Atdhen Shqiptar, tue kryesue nji Institut 

të Naltë Shpirtnor-Social jo me pak karakter politik, mbasi ky Institut vështrohet me kujdesin ma të 

madh prej gjithë të huejve. 

 

Krye-Hirësia e Tij posa mbërrini në Tiranë i bani nji raport verbal Këshillit Ministruer i cili mbeti 

shumë i kënaqun nga gjithë shpjegimet e dhanme dhe nga suksesi i misionit, mbi të cilën në Rumani kto 

ditë vetë Kryeministri, Profesori me famë të përbotëshme Z.Jorga, ka shkrue nji sira artikujsh me randësi 

të veçantë dhe vleftë istorike për Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipnisë, në Fletoren e Tij të 

përditëshme; ashtu edhe shumë Fletore të tjera Rumune në këtë rast banë shënimet ma të mira; Qeveria 

dha nota të posaçme të randësishme në gjithë Shtypin Rumun të cilat u transmetuen telegrafisht në 

gjithë botën edhe me anë të radios si edhe t’axhensisë telegrafike të Rumanisë. 

 

Veçanërisht Hirësia e Tij Emzot Visarion Puiu, Episkopi Hotinit të Bessarabisë, i cili ka marrë 10 

Studenta shqiptarë me gjithë spenzimet e Tij personale, e thirri kryetarin e Kishës Shqiptare si mik për 15 

ditë për me vizitue Dioqezën e Tij në Bessarabi, por Kryetari i Kishës Shqiptare mbasi ishte i okupuem 

me shumë punë në Shqipni nuk mundi me e pranue thirrjen e bame prej Episkopit në fjalë dhe u nis për 

në Shqipni tue falenderue Episkopin e Hotinit Emzot Visarion Puiu për ftesën bujare. 

 

 

I SHENJTI SINODH DHE SHTETI RUMUN NUK JANË NË FAJ 

 

Nji përgjigje në çeshtjen e vizitës së Mitropolitit Visarion të Shqipnisë 

 

Komuniteti orthodhoks shqiptar i Bukureshtit komunikon: 

 

“Në lidhje me ato të botueme në nji fletore të vendit, për atë të quejtunin të Sh.Sinodh dhe të Shtetit 

Rumun, për të vue në vend të vërtetën, japim këto shpjegime: 

Asht vërtetë se dorëzimi i Mitropolitit Visarion Xhuvani, u-ba prej episkopësh rusë emigrantë, por 

me lejen e Patrikut të tij të atëhershëm dhe si dëshmi ekzistojnë në duert e të interesuemvet tri 

dokumenta dhe këto: 

1. Dokumenti i aktit të dorëzimit si episkop i cili asht’i nënëshkruem dhe prej vikarit 

Episkopit të Dioqezës ku u-ba dorëzimi. Ky akt asht konfirmue dhe prej guvernorit të vendit të 

shtetit Jugosllav dhe asht’i njohun se në pikë-pamje kanonike nji episkop kur shërben me lejen 

kanonike të episkopit të vendit, shërbimi në çeshtje asht kanonik dhe vlefshëm. 

2. Ekziston në duert e të interesuemvet nji akt zyrtar i nënëshkruem prej patriarhut serb 

Dhimitri, me anën e të cilit i rekomandohet në cilësi Episkopi autoriteteve episkopale patriarkale 

që në Sremsky Carlovsi mitropoliti i tanishëm i Shqipnisë dhe këshillohet Episkopi Vikar Serb 

Maximiliar t’i bajë të gjitha lehtësinat e nevojshme Episkopit Shqiptar Visarion Xhuvani. 

3.  Kohë prej 2 muejsh që kishte nderin të jetë mysafiri i Patriarhisë serbe më 1926 në 

Patriarhi, Mitropoliti shqiptar në çeshtje sa në Sremsky Carlovsi si edhe në Belgrad, kur asistonte 

në shërbimin fetar, Episkopi, Prifti dhe Dhjaku serb e kujtonin në mënyrë zyrtare dhe me za të 

naltë në lutjet e shërbimit, mbas patrikut tue thënë: Kujto o Zot edhe Episkopin Shqiptar Visarion 

etj. 



 175 

Madhëni e Tij Mbreti Aleksandri i Jugollavisë nënëshkroj dekretin me anën e të cilit akordohet 

Nalt Shejntëria e Tij dekoracioni Sf.Sava dhe në të cilin e njeh si Episkop shqiptar në vitin 1926, sepse 

atëherë N.Sh. e Tij, Visarion Xhuvani, nuk ishte ba edhe Mitropolit Primat i Shqipnisë. 

Sa për atë të quejtunin mallkim nga ana e Patriarhisë së Stambollit tue qenë se ky vendim u-

muer shumë vjet mas proklamimit të indipendencës së Shqipnisë dhe mbas proklamimit të 

autoqefalisë së Kishës Shqipëtare, në se ajo asht ba në personin të Mitropolitit Primat të Shqipnisë 

Visarion Xhuvani, nuk’ ka vlerë, sepse Patriarhia e Stambollit nuk’ ka kompetencë të përzjehet në 

punët e juridiksionit të saj në Turqi ose kur asht fjala në çeshtje me karakter dogmatik dhe e cila ka të 

bajë me unitetin e besimit të orthodhoksisë së krishtene. Duhet kujtue se kisha shqiptare u-

proklamue autoqefale gjithë mbi këto baza kanonike dhe të drejta, të cilat u proklamuen dhe të gjitha 

kishat autoqefale të tjerat, sikundër asht dhe ajo vetë kisha e Shtetit grek. 

Kisha shqiptare asht proklamue autoqefale që më 1922, N.Sh.Tij., u dorëzue episkop më 1925, 

dhe akti i mallkimit, po të ishte vënë në vepërim thuhet se u vu në veprim në vitin 1929 domethanë 7 

vjet mbas prokllamimit të autoqefalisë së kishës shqipëtare dhe 4 vjet mas dorëzimit si episkop; 

largësia e këtyne datave e ban të pavlefshme çdo vendim të patriarhisë së Stambollit kundër Prelatit 

të Naltë shqiptar edhe ma tepër ajo asht’ e çuditëshme se asht ba kundër nji kryetari kishe të nji 

shteti në të cilin Patriarhia e Stambollit nuk’ ka asnji lloj juridiksioni dhe as posibilitetin që të 

realizohet. 

Nëse informatat t’ona nuk janë të gabueme Sh.Sinodh rumun nuk pranoi deri tash nji vendim 

të tillë të Patriarhisë së Stambollit të njohshme me ato që bahet fjalë në fletoren e vendit. 

Nuk’ishte e mundëshme që kisha dhe Shteti rumun të kishte ba tjetërsoj përveç se ato që 

përmendëm ma sipër, si dhe në pikpamjen e gjendjes në fakt e kishës në Shqipni, ku kisha autoqefale 

ekziston që në vitin 1922 dhe Mitropoliti Visarion asht në krye të saj prej 4 vjet, legalizue aqë prej 

kongresit kompetent si dhe prej Dekretit Mbretnuer si mbas ligjeve të Shtetit. Kur do herë po të jetë e 

nevojshme jemi gati t’i vërtetojmë në mënyrë kanonike me cilën të drejtë u kërkue dorëzimi i 

N.Sh.Tij, prej episkopit  rus me autorizimin e autoriteteve kishtare të Serbisë. 

Që të ekzistojë nji kishë autoqefale në pikëpamje kanonike nuk asht nevojë të jetë proklamue 

tjetërsoj prej tjetrës Patriarhi as prej asaj të Stambollit; asht nevojë vetëm për këto dy kondita: në 

radhën e parë indipendenca politike i shtetit respektiv dhe e dyta, populli orthodhoks të jetë 

autokton. 

Në lidhje me këtë N.Sh.Tij Mitropoliti Visarion- ka leje dhe u-rrit në tokën e Shqipnisë së soçme 

e lirë politikisht, ishte deputet dhe senator në parlamentin shqiptar, asht klerik shqiptar, dhe nga 

këto shkaqe, as nji kishë e huej dhe as ajo e Stambollit, në pikë-pamje kanonike, nuk ka të drejtën të 

përzjehet në punët kishtare të N.Sh.Tij i cili ka të drejtën të shpresojë për ato që bani për të mbrojtun 

orthodhoksinë shqiptare, të marrë urime dhe inkurajimet e duhuna nga an e gjithë kishave 

orthodhokse. 

Asht koha që gjithë kishat orthodhokse të krishtene të jenë sa ma tepër të bashkueme dhe të 

kolaborojnë tue u ndihmueme reciprokisht përpara rreziqeve të përbashkëta. 

Flitet për nji akt mallkimi, por mallkimi sot asht nji çeshtje me randësi të madhe dhe duhet të 

rrëfehen shkaqet kishtare të këtij akti-shkaqe që nuk ekzistojnë – përpara se të flasësh për atë”. 

Sh.Red. Botojmë këtë përgjigje të ardhun në redaksi shumë ma von që të mundim t’a 

komentojmë. Këtë të drejtë e rezervojmë; me gjithë ardhjen liksht do të duhet të nënëshënojmë sa 

mendime të çuditëshme hynë në orthodhoksinë e krishtene. 

 

AQSH, F 251, viti 1936, d.271, f.9 
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KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE 

E SHQIPNISË 

 

MITROPOLIA E SHENJTË 

 

LANDA: Mbi Librin e Prof.Dr. Stefan Zankov mbi Shqipninë dhe Kishën Orthodhokse 

 

Kemi nderin me i njoftue Asaj P.T. Ministrie sa pason: 

 

I mirënjoftuni në Shqipni prej vizitës së tij të vjeçme që i bani Shtetit dhe Kishës Sonë, Savanti i 

Famshëm dhe Shkrimtar Profesor i Theollogjisë n’Universitetin e Sofjes, Shumë i Përndershmi 

Protopresviter Dr. Stefan Zankov, tue përfitue nga rasti i vizitës së vjeçme të tij në Shqipni, ka shkrue një 

Libër-studimi shumë të çmueshëm mbi Shqipninë përgjithësisht dhe veçanërisht mbi Kishën 

Orthodhokse Autoqefale të saj, tue u përpjekun me çdo mënyrë me i dhanë botës së jashtme nji ndriçim 

të kthjellët mbi punët dhe mbi gjendjen aktuale të saj. 

Me qenë se asht e para herë që nji shkrimtar i huej i famshëm po shkruen nji vepër të tillë shumë të 

vlefshme për Kishën Orthodhokse Autoqefale Kombëtare, por edhe për Shtetit Tonë, kemi nderin me i u 

lutë Asaj P.T. Ministrie me pasë mirësinë me i dhanë këtij Libri konsideracionin e duhun, tue i çfaqun 

Auktorit të tij falenderimet e Saj dhe tue i porositun njikohësisht edhe nji sasi prej atij libri, ose tue i 

dërgue edhe nji shumë të hollash që kanë qenë në emnin tim. 

 

Me nderime të posaçme 

 

Lutës ndaj Perëndia 

 

KRYETARI I KISHËS ORTHODHOKSE AUTIQEFALE 

KRYEPISKOPI I GJITHË SHQIPNISË 

VISARION 

 

AQSH, F.251, viti 1936, d.35, f.2 

 

 

 

“KISHA ORTODOKSE AUTOQEFALE E SHQIPËRISË”   

 

Në korrik të vitit 1937 në Oksford mitropoliti i Thiatirave Jermanos do të mbledhi Kongresin 

Ndërkombëtar të Lidhjes Botërore për promovimin e miqësisë në shkallë ndërkombëtare ndërmjet 

kishave dhe besimit fetar. 

Vendi në këtë kongres mund të përfaqësohej vetëm nga Visarioni që qe i vetmi klerik me titull 

doktor në teologji. Visarioni vajti në Angli privatisht. Kjo e alarmoi Kristoforin. E detyroi t’i dërgojë 

telegrame e letra Jermanoit për të mos pranuar Visarionin sepse ky nuk është më Kryepeshkop, dhe se 

ka dhënë dorëheqje nga shërbimet fetare. Në të shkruhej: “Si pasojë asht e pamundun, që të gjendemi 

vetë personalisht, ose nëpërmjet të njenit prej episkopëve në këtë Kongres para mbarimit të punimeve të 

Sinodhit. Nga ana tjetër Kisha jonë Autoqefale nuk disponon tjetër person me kulturë teologjike dhe me 

cilësitë përkatëse, që të ketë besimin dhe që të mund të delegohet në atë Kongres”. 

 

Marrë nga: A.Gllavinas, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, 

Athinë, 1993 (këtë pjesë e ka përkthyer nga greqishtja Qefqep Kambo) 
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Kishës Orthodhokse dhe Shtetit të Shqipnisë 

 

REFERATE MBI KRIZËN POLITIKO-FETARE 

TË KOMUNITETIT ORTHODOKS TË SHQIPNISË KËTO DITË. 

 

Pjesa e I-rë  

 

 Me përjashtim të Patriarhisë Greke, prej gjithë Kishave të botës Kisha Autoqefale e 

Shqipnisë asht e njoftun dhe asht bekue si provohet në aktet e secilës prej tyne që janë botue 

edhe në Shtypin Shqiptar, por duhet të njifet edhe nga Kishat Greke.  

 Dhe që të njifet Kisha Autoqefale e Shqipnisë edhe nga Kishat Greke, si Patriarhija e 

Istambullit dhe Kisha Autoqefale e Greqisë dhe që të marrij çfaqjen e bekimeve formale të tyne, 

asht nji punë e mirë, e pëlqyeshme shumë dhe mjaft e dëshirueshme aqë sa edhe Ne në 

dorëheqjen tonë nga Kryesia e Kishës këtë punë e kemi theksue si shkak të parë nga ato ma me 

randësi si e deklaruem edhe botnisht. Por që të shpërblehet kjo njoftje Kishtare Greke me tri 

punë të nji randësije të pa-përshkrueshme dhe tepër të damshme, si janë: interesi i naltë i 

Shtetit, digniteti i Regjimit dhe i Kombit dhe komprometimi i ndërgjegjes dhe i interesave të 

gjithë popullit Orthodoks të Shqipnisë, asht e pa lejueshme dhe asnji arësye, nevojë dhe 

shtrëngatë nuk e justifikon nji veprim të tillë.  

 Mirëpo, jemi informue prej burimesh të sigurta se Shteti dhe Kisha jonë kanë pranue që 

dy vendet vakante të Sinodhit të Shenjtë nga të katër vendet që e përbajnë këtë, të plotësohen 

me dy episkopë, të cilët do të marrin gradën Episkopale jashtë Shqipnisë dhe prej Kishave 

Greke si nga Patriarhija e Istambullit etj.  

 N'asht se kjo punë ka me u krye në këtë mënyrë, përfundimi ose pema e kësaj pune ka 

me qenë me doemos:  

 1) Shlymja ose çdukja e pahijshme dhe e padrejtë sa do në mënyrë heshtje, e gjith atyne 

punve Historike, që u banë në vitin 1929 zyrtarisht dhe panegjerikisht për zgjidhjen e çeshtjes 

Orthodokse Kishtare Shqiptare dhe për të cilat ngjarje dhe punë themelore politiko-kishtare, u 

votuen dhe u dekretuen edhe ligje të posaçme të Shtetit dhe Statute e rregullore të Komunitetit 

Orthodoks.  

 2) Njoftja zyrtare nga ana e Shqipnisë si me të vërtetë antikanonike sado q'u pranue, u 

dekretue, u reklamue dhe u mbrojt me çdo mënyrë si kanonike zgjidhja e çeshtjes Kishtare në 

fjalë, si brenda dhe jashtë Shqipnisë, si edhe n'atë vetë Këshillin e Asamblesë së Lidhjes së 

Kombeve në Gjenevë, me rastin e ankimit t'Episkop Jerotheut, ku Shqipnija duel për këtë çeshtje 

fituese atëhere. 

 3) Shteti dhe Komuniteti Orthodoks duket sikur se u tall ose i bani si nji punë theatrale 

gjithë sa u banë në vitin 1929, si formimi i Sinodhit të Shenjtë të parë Shqiptar, ashtu edhe 

Statuti dhe rregullorja e Kishës etj., vendime këto të pashlyeshme Shtetnore dhe Sinodike. 

 4) a) Influenca e huej e eleminimit do të ristabilizohet dhe do të përtërihet me gjithë 

fitoren e vet në shpirtin e pakicës ose të shumicës së popullit, dhe nji reaksion psikollogjik 

ndjenjash dhe mendimesh të vjetra asht frika se ka me u zhvillue me nji herë në shpirtin e të 

gjithë elementit Orthodoks. 

 b) Ka me u zhvillue me nji herë në shpirtin e të gjith elementit Orthodoks sidomos n'atë 

të pjesës intelektuale dhe patriotike dhe ka me u pa në rastin e parë edhe nga elementet e tjera 

të Shqipnisë, jo vetëm n'atë Orthodoks si edhe ndër t'huejt, nji përbuzje ironike, kundrejt Shtetit 

dhe Kishës Shqiptare dhe veçanërisht kundrejt faktorëve zyrtarë dhe ma kryesorë të naltë që e 
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banë dhe e pranuen Sinodin e parë Shqiptar ose e kryen zgjidhjen e çeshtjes Kishtare në vitin 

1929 në mënyrën e ditun thjesht Nacionale Shqiptare; dhe nga këto, faktorët ma kryesorë janë: 

N.M. e Tij Mbreti, Kryeministri i soçëm q'ishte dhe atëhere Kryeministër dhe Ministër i P. të 

Mbrendshme, Z.Koço Kotta, Ministri i atëhershëm i Drejtësisë dhe Kryetari i Parlamentit 

t'atëhershëm Z.Pandeli Evangjeli, gjith anëtarët e Kongresit pan-Orthodoks Shqiptar të Korçës 

të vitit 1929, si edhe e gjithë parija lokale e popullit Orthodoks të gjithë Shqipnisë, nga i cili asnji 

nuk protestoj dhe n'asnji mënyrë dhe i cili popull për tash tetë (8) vjet rresht me qetësi dhe 

rregull të plotë dhe me devocion të hijshëm përdori atë mënyrë zgjidhjeje të çeshtjes Kishtare 

dhe pranoi gjithë shërbimet fetare shpirtnore q'u banë prej Jerarhisë, Episkopëve të Sinodhit 

Shqiptar, punë kjo që po vazhdon si u tha deri sot për plot tetë (8) vjet.  

 5) Po të dorëzohen jashtë Shqipnisë kandidatët për plotësimin e vendeve që janë vakante 

me rastin e dorëheqjes së Kryetarit të Kishës dhe për shkak të vdekjes së të ndjerit Episkopit të 

Gjinokastrës, Emzot Ambrozit.  

 a) Do të vërtetohet botnisht se Shteti dhe Regjimi gjinden në nji shtrëngatë aqë të randë 

sa që mohojnë gjithë sa patnë pohue e deklarue deri tash për zgjidhjen definitive të çeshtjes 

Kishtare, të bame atëhere zyrtarisht dhe me deklarata e dekretime Mbretnore, dhe q'u mbrojtën 

edhe në shtypin e jashtëm.  

 b) Do të duket se populli Orthodoks qe i shtypun keq prej Regjimit dhe tash për tetë (8) 

vjet rresht nuk mundi me çfaqë dëshirën e vet por i përdhunuem dhe i shtrënguem pranoi 

vetëm sa për sy e faqe zgjidhjen e bame në vitin 1929 të çeshtjes Kishtare, dhe tash gjeti rastin 

dhe mënyrën t'i imponohet Regjimit Shtetnor dhe të bajë atë që dëshiron, dhe të shpëtojnë nga 

ajo që përdhunisht gjoja e pranoi atëhere, punë të cilën nuk kishte se ç'bante, dhe pa dashë e 

toleronte.  

 c) Paskëtaj në çdo rast dhe për çdo punë Kishtare sidomos, gjith secili do të ketë guxim 

me intrigue dhe me qëndrue dhe do të shpresojë për me i u imponue Shtetit, dhe ka me e vu 

këtë në pozitë të ngatërrueshme dhe të mërzitshme ose dhe të rrezikshme, sado që qëndrime të 

tilla të parisë ose të popullit kanë me qenë edhe me të vërtetë në dam të Kishës ose të 

Komunitetit rellativ.  

 6) Gjithë Kishat e tjera dhe opinioni publik i jashtëm sado padrejtësisht, por do të binden 

se, në Shqipni influenca Fanariote asht e pa fikun dhe e pathyeme, dhe do të konsiderohet 

elementi Orthodoks i Shqipnisë me të vërtetë me shpirt të vjetër të huej, mbasi, dihet mirë nga 

Historija e re, se as vetë Grekët e Mbretnisë së Greqisë nuk banë asnji sakrificë për njoftjen e 

Autoqefalisë së Mbretnisë së tyne sado që Autoqefalia Kishtare ishte e domosdoshme për 

Helenizmin, se Episkopët nga Mbretnija Greke, në rast nevoje, nuk i linte Turqija që të 

transferoheshin në nji vend ose Episkopatë të Perandorisë Otomane; por me gjithë këtë punë 

q'ishte n'interes të Patriarkisë së Kostantinopolit, Grekët nuk banë asnji sakrificë për njoftjen e 

Autoqefalisë së tyne, por, pritën gati 30 vjet deri kur deshi vetë Patriarku dhe e njofti 

Autoqefalinë e Greqisë pa asnji kondicion dhe koncesion; por Shqipnija e Shqiptarëvet priti 

vetëm tetë (8) vjet prej vitit 1929, q'u formue Sinodhi i parë Shqiptar ose 16 vjet ç'prej vitit q'u 

proklamue Kisha Autoqefale në Berat, por kjo, Shqipnija, pas tetë (8)  ose 16 vjet kthehet prapë, 

dhe ban zyrtarisht nji ritiratë kolosale dhe të çuditshme politiko-religjioze (socialo-morale) dhe 

po ata personalitete që e kanë pasë njoftë deri tash legale dhe në çdo mënyrë si të tillë gjendjen 

Kishtare Orthodokse të tashme në Shqipni, e karakterizojnë tash kët ilegale, antikanonike dhe 

pretendimevet të Fanarit dhe t'Athinës, q'i kanë pasë karakterizue të padrejta, tash i përulen 

atyne dhe i njofin të drejta, tue dërgue në Kishat Greke dy kandidatët e rinj për Kishën 
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Shqiptare për me u gradue atje këta Episkopë për Shqipninë q'asht sot si dhe atëhere më 1909 

dhe 1922 politikisht indipendente dhe kishtarisht Autoqefale.  

 Dihet se për me gradue nji person me gradën e Episkopit, duhen 2 Episkopë të tjerë dhe 

të shumtën 3; por në Shqipni sot janë katër Episkopë, dhe nji i tillë asht jashtë Shqipnisë, dhe 

bahen pesë (5); dhe nga këta 2-3 që duhen për me ba nji ose ma shumë Episkopë të rinj, janë 

edhe në shërbim të Kishës brenda në Shqipni: Episkopi Kristofor dhe Episkopi Agathangjel, si 

dhe Episkopi Evgjen përveç Vissarionit, Kryeepiskopit në pension; pra, nuk asht nevojë që 

kandidatët për Episkopë të gradohen jashtë tue komprometue kështu Historinë e Kishës 

Nacionale Shqiptare, ose tue çkombtarizue (denacionalizue) indirekt këte.  

 7) Në politikën e jashtme në çdo lëvizje dhe ngjarje të papritun politike në t'ardhmen, kjo 

ritiratë ose ky fakt do të përdoret prej t'huejve kurdoherë në disfavorin e Shqipnisë, si nji 

dokument i pa-përgënjeshtrueshëm i Fanariotizmit në popullin Orthodoks të Shqipnisë së 

gjithë, sado që ky karakterizim nuk asht i vërtetë ose i drejtë.  

 8) Brenda në vendin tonë do të hapet nji kaos, do të forcohet nji përçamje në mes 

t'elementavet që do të mbrapsij shumë bashkimin kombëtar, pse, do të karakterizohet elementi 

Orthodoks i gjithë Shqipnisë gati si ay elementi që vajti pas Haxhi-Qamilit për dashuninë e 

babës (Halifatit) dhe të Sheh-Hyl-Islamit, kështu do të thonë edhe për popullin Orthodoks të 

Shqipnisë se nuk duron dot pa pasun uratën e babës (të Patrikut Grek), dhe pasi e harruen këtë 

ç'prej vitit 1922 zyrtarisht dhe pasi e zavendësuen këtë me nji Sinodh Episkopësh Shqiptarë më 

1929, si gjithë popujt e tjerë Orthodoksë të Balkanit, tash po e kujtojnë, po mallëngjehen me mall 

të madh për 'te, dhe po e ngjallin përsëri, sado që kjo akuzë, kjo vrejtje nuk ka me i u ba me të 

drejtë popullit Orthodoks të Shqipnisë se asnji prej tij nuk asht i tillë.  

 9) Disa persona do të mburren dhe ndofta me të drejtë, se i dhanë popullit Orthodoks të 

Shqipnisë uratën e babës dhe do të ngjallet ndër ta jo vetëm influenca Fanariote për në vendin 

tonë por edhe influenca personale do të rritet me të vërtetë në personin e këtyne disave sado të 

pakët fare në Shqipni; do të ngjallen influencat personale ndër 'to mbi popullin Orthodoks që 

mund të ketë efekte edhe në gjinin e Komunitetevet të tjerë, mbasi këto persona do të 

reklamohen si shkaktarë e të zotët për prumjen në Shqipni t'uratave nga Fanari, si ndofta ndër 

nji nga ato periodat e feodalizmit të vjetër; por ka edhe mâ të rrezikshëm; disa persona të tjerë 

do të rekllamohen tue thanë se "Ne kemi marrë dorë drejt për drejt nga baba" (Patriku i 

Stambollit), Ne jemi me shpirt të Shenjtë, dhe gjithë të tjerët qenë falls, si dhe të gjitha punët 

fetare që kryen brenda në tetë (8) vjetët si: meshtime, pagëzime, vorrime, kunorëzime, gradime 

laikësh në Priftni, kungime etj. nuk kan qenë gja tjetër veç se punë qesharake, por me gjith atë, 

ne do të thonë, me uratën që merret tash nga baba, do t'i legalizojmë edhe këto, do t'i quejmë 

edhe këto të vlefshme për hatër të popullit. Punë kjo q'asht nji skandalizim i ndërgjegjes së 

popullit, nji trubullim i mendjes, nji diskreditim dhe nji sigurim për nji kohë shumë të gjatë ose 

nji provokim të fanatizmave fetare antishqiptare t'influencave të hueja dhe ndasisë s'elementeve 

të Shtetit sado që Shteti ka detyrë t'i çdukij këto, por Shteti vetë po ngjall tash përsëri nji situatë 

të vjetër të tillë.  

 10) Në politikën e brendshme shtohet edhe nji diskreditim tjetër me marrjen e gradës 

Episkopale tash nga jashtë: pranohet i vlefshëm mallkimi i Patriarhisë së Stambollit për gjith ato 

burra nacionalistë, prelatë, që për të mirën e Komunitetit Orthodoks të Shqipnisë dhe për 

interesat e nalta të Shtetit, dhe për arsye dhe për shkak të tradisioneve, të kanonicitetit dhe të 

Historisë së Orthodoksisë së përbotshme, pranuen të jenë të mallkuem ose të quhen të 

mallkuem nga Patriku dhe Sinodhi i tij Grek i Fanarit të Stambollit; këta Episkopë burra 

shqiptarë, tash deklarohen zyrtarisht edhe nga ana e autoriteteve eprore Shtetnore, gjoja me të 
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vërtetë si të mallkuem ose të dënuem, ose të ekskomunikuem, të përjashtuem nga digniteti i 

gradës fetare, kur njifet, sado në heshtje ose indirekt, se këta nuk paskan vleftë shpirtnore dhe 

posibilitet fetar, të bajnë Episkopë të rinj, d.m.th. të gradojnë në gradën Episkopale ata dy civilat 

që nuk dimë se kush i ka zgjedhë për me qenë Episkopë në Kishën e Shtetit Shqiptar; sheshit, 

Shteti Shqiptar me Kishën Orthodokse Autoqefale të Shqipnisë i pranon këto parime dhe këto 

impresione kur kërkojnë ose pranojnë edhe që Patriarqija e Stambollit të hekij mallkimin ose 

dënimin nga ata klerikë që i kanë shërbye deri tash vendit, me gjith se i qé e mundun atyne, dhe 

këta shërbime i kanë bâ, me dashjen e popullit dhe me dëshirë të tij të plotë dhe jo tue i u 

imponue me asnji mënyrë dhe asnji mjet; po këto parime dhe impresione do të duken edhe, tue 

mos u dorëzue prej Episkopëve Shqiptarë në Shqipni dy Episkopët e rinj kandidatë, nga të cilët 

njani ka 17 vjet që rri pa punë, sado që nuk ka asnji mjet për jetesë si dihet, dhe tjetri ka mâ se 25 

vjet që sillet gjithashtu udhëve edhe ky pa punë edhe pa mjete si dihet, dhe asnjani prej tyne tue 

qenë në moshë lart nga 50 vjet, nuk ka mujtë deri sot t'i paraqisij opinionit botnuer asnji 

aktivitet dhe vepër as për dobi sociale të popullit as për dobinë Shtetnore të Shqipnisë, as në 

Greqi ku kalojnë mâ shumë kohën e tyne, por as edhe në Shqipni ku ka pasë fushë veprimi për 

gjithë ata që kanë dëshirue me rrëfye nji zotësi ose nji shërbim në çdo karrierë dhe kompetencë.  

 Prandaj nuk asht e drejtë që Kisha ose Shteti Shqiptar të kërkojë të bisedojë ose të pranojë 

ngritje ose çdukje dënimesh fetare të jashtme, punë të cilat as Shteti as Kisha as populli t'onë 

nuk i ka konsiderue aspak dhe kurrë deri sot për kaq vjet, si nuk i konsideruem as Kishat as 

Shtetet e tjerë për veten e tyne as për neve: Patriarkija e Stambollit në qoftë se ka ba të tilla 

dënime, mundet t'i hekij vetë këto dhe e ka për detyrë ta njofij ajo vetë gabimin e saj që ka ba, në 

qoftë se ka ba mallkime etj. që radikalizojnë pushtetin e saj fetar; nuk jemi në anakronizma të 

errëta; ne besojmë në fuqinë e veprimeve shpirtnore fetare, por kur këto janë të drejta dhe jo për 

interesa politike, kur bahet vegël autoriteti fetar në favor të nji Shteti dhe për disfavor të nji 

tjetër Shteti, d.m.th. mallkime dhe dënime për shkaqe politike, janë anakronizma të shëmtueme; 

asnji Kishë Orthodokse Autoqefale në Historinë deri sot nuk shofim dhe nuk ka, që të jetë 

proklamue dhe fronësue Sinodhi i saj vetëm pas lejes ose aprovimit të Fanarit; klerikët e Fanarit 

për interes dhe nder të tyne mundën ta çdukin vetë çdo masë që të kenë marrë kundra cilitdo 

kleriku Shqiptar dhe këtë punë dinë si t'a bajnë; tue e lanë në heshtje, dhe tue hy në 

marrëdhanje shpirtnore me klerikët në fjalë Shqiptarë, në nji mënyrë që i përshtatet jo vetëm të 

drejtës së Shqiptarëvet por edhe dritës së kohës së sotme, por edhe deri diku në mënyrën e 

duhun edhe prestigjit Fanariot, por jo ta shpërblejmë ne këtë prestigj me përulje të turpshme si 

këto që po përgatiten të bahen nga ana e Shqipnisë; në qoftë se na trembin me ndonji veprim të 

pa dëshirueshëm nga ana e elementit Grekofon të Shqipnisë, kjo nuk asht punë që ja përngjan 

çeshtjes shkollore të gjuhës  t'atij minoriteti; në çështjen e Autoqefalisë dhe të mosnjoftjes së saj 

nga ana e Patriarkisë së Stambollit Grekofonët tonë nuk kanë as mund të kenë ndonji 

pretendim, por vetëm kanë të drejtë të administrojnë punët e Kishës, sidomos ato të pasunive të 

tyne Kishtare, ashtu si dëshirojnë, punë që e kanë sigurue me ligj dhe me vendime të Shtetit dhe 

me Statute e rregullore të Kishës, së cilës ata janë pjestarë jo sipas dëshirës së cilitdo por sipas 

kanoneve dhe rregullave të përgjithshme të Kishave Orthodokse të botës; edhe Kishat e tjera 

Autoqefale të Balkanit dhe ajo vetë e Greqisë kanë minoritete në gjinin e tyne, dhe Shqipnija 

nuk mundet t'i japij minoriteteve ma shumë të drejta kishtare dhe privilegje se sa i kanë dhanë 

dhe i kanë sigurue Kishat e tjera minoritetevet të tyne për sa i përket punëvet kishtare; përse të 

hutohemi ne, pra, për të tilla punë? Çeshtja e Autoqefalisë së Kishës Shqiptare dhe mos njoftja e 

saj nga ana e Patriarkisë së Kostantinopolit në asnji mënyrë nuk munt të bisedohet ma paskëtaj 

as brenda as jashtë Shqipnisë; se si u përmend edhe dihet, edhe n'atë vetë Lidhjen e Kombevet 
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asht mbyllë nji herë e përgjithmonë kjo çeshtje. Prandaj nuk ka përse të disponojmë lutje dhe 

sakrifica për hir të politikës së Fanarit, as përse të tolerojmë lëvizje dhe bisedime mbi çeshtjen 

kishtare orthodokse, në Lidhje me Patriarkinë e Fanarit.  

 Edhe mâ keq: asht punë e sigurtë se asnji fitim dhe përkrahje morale dhe materiale të 

vlefshme nuk ka me qenë e mundun me pasë as elementi Orthodoks Shqiptar as Shteti, por 

edhe as ata vetë Grekofonët e Shqipnisë, nga njoftja e Autoqefalisë ose nga dorëzimi i 

Episkopëve të rinj nëpërmjet Patriarkisë; dhe Greqija për të cilën ajo Patriarki punon dhe 

sakrifikohen nuk ka me na bâ në realitet asnji ndihmë serioze dhe të dobishme; Orthodoksija e 

Shqipnisë gabohet n'asht se shpreson edhe mâ të paktën dobi, punë që nuk shpresojmë se ka 

kush nga populli që e shpreson; n'asht se dikush do të thotë se do të marrin paskëtaj vit për vit 

nga 100.000 fr.ari prej Greqisë, sikurse flitet jashtë, kjo do dalij pa themel, ose do të jetë nji punë 

fare për nji kohë të shkurtën; Shteti dhe populli që harxhojnë në vit nalt nga 20.000.000 fr.ari 

mundet edhe duhet t'a shpenzojë ay këtë shumë (100.000 fr.ari) në vit; të huejt po të na japin 

këtë shumë që e kanë lanë Shqiptarët në Greqi për Komunitetin Orthodoks të Shqipnisë dhe 

janë të drejtat legale t'Orthodoksisë Shqiptare, pse? pa ba sakrificat e sipërpërmenduna 

Shqipnija kundrejt Fanarit, nuk na i japin ato të holla? d.m.th. se kanë nji interes vital prej 

përuljes dhe sakrificavet tona, pse, bota nuk asht aqë e humbun sa që të na sigurojë shuma të 

përvitshme të mëdha të hollash pa u shpërblye në mënyrë tjetër si i intereson.  

 Zavendës Kryetarit të sotshëm të Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipnisë, Hirësisë së 

Tij Kristofor Kisit, që në të gjitha Dhioqezat e Shqipnisë ka shërbye tue kalue si titullar i tyne ose 

ad-interim, këtij, thuhet se do t'i shtohen edhe dy të tjerë shokë ose bashkëpunëtorë, të cilët nuk 

i njofim, ose shumë pak njerëz i njofin këtu ose jashtë; këta të dy do të marrin gradën 

Episkopale jashtë Shqipnisë për me shërbye pasandaj brenda në Shqipni; këta janë që bashkë 

me Hirësinë e Tij Agathangjel Çamçen do t'i japin satisfakcion dhe do të plotsojnë gjith nevojat e 

komunitetit Orthodoks për Kishën Shqiptare; këta do të na sjellin bekimin e Fanarit sidomos; 

por po t'ishte nevoja për këtë bekim dhe me domosdo, dhe të marrun sidomos me sakrifica të 

tilla do ta kishin marrë dhe Kishat e tjera po me sakrifica njoftjen e Autoqefalisë, si ajo e Greqisë, 

e Rumanisë, e Serbisë, e Polonisë dhe e Bullgarisë, por gjith se cila prej këtyne priti 25-65 vjet 

dhe nuk u përul, sa bani sakrifica si këto që duen të bajnë këta 2-3 personat e naltpërmendun 

për llogari të Kishës Shqiptare; mohimi i bekimit ose mallkimi i Patriarkisë së Stambollit 

sidomos mbasi ishte bamun pa të drejtë, nuk i damtoj as Kishat as Shtetet Ballkanike që 

përmendëm ma sipër si edhe neve nuk na ka bamun asnji dam mosnjoftja nga Patriarkia e 

Stambollit, dhe as kemi me pasë dam, n'asht se, sikurse vazhduem deri tash me nder qëndrimin 

t'onë Kombtar dhe Kanonik Kishtar, do t'a vazhdojmë edhe disa vjet të tjera deri sa t'i mbushet 

mendja Patriarkisë së Stambollit për me na njoftë ajo vetë dhe pa asnji kompromis dhe 

komprometim nga ana e Shtetit as nga ana e popullit Orthodoks as nga ana e Hierarkisë së 

Kishës, sidomos mbasi edhe nuk kemi me të vërtetë asnji dobi prej të njoftunit nga Patriarkija 

në fjalë; ajo asht vetë pa asnji fuqi dhe pa asnji lloj influence si asht e ditun, por edhe nga Kisha 

Autoqefale e Greqisë, nuk kemi dhe as duhet të shpresojmë ndonjë ndihmë; ajo vazhdon tash 

kaq vjet në tronditje e sipër të madhe të mbrendshme për shkak të Kalendarit, për shkak të 

politikës së mbrendshme Greke, për shkak të zhvillimit të propagandës s'Unitizmit atjé dhe për 

shkak të gjendjes mizerable të shumicës së Klerit të saj famulltar; nuk mundet as materialisht 

ajo me na ndihmue, mbasi dhe ajo bashkë me Shtetin e vet nuk janë në gjendje për me mbajtë 

me dignitet Patriarkinë e Stambollit dhe Kishat e tjera Greke, n'Asi dhe n'Afrikë, por 

ndihmohen këto edhe prej Patriarkanave të Shteteve të tjera Orthodokse; por edhe Shteti Grek 

nuk mund të na ndihmojë edhe pas çdo sakrifice që do të bajmë, se vendi jonë nuk asht pa zot 
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dhe ndihma e huej nuk mund të mshifet ashtu si edhe në çdo Shtet tjetër, nuk mund të lajë 

Shqipnija që Kleri të lidhet materialisht me Shtete ose Institute të hueja, se Kisha Orthodokse në 

çdo Shtet asht kombëtare dhe lokale dhe jo si Kisha Romano-Katolike, internacionale.  

 Krijimi i një situate të kritikshme dhe të nji reaksioni politik ose social që do të vijë 

n'elementin Orthodoks me përbuzjen e Episkopëve Shqiptarë dhe që ndodhen tash me shërbim 

ose jo mbrenda Shqipnisë, përbuzje dhe diskreditim që deklarohet sheshit me marrjen e gradës 

Episkopale jashtë Shqipnisë, për ata kandidatë që do të zenë vendet vakante në Shqipni dhe 

posaçërisht fronëzimi dhe instalimi në krye të punvet shpirtnore në dhioqezat shqiptare të 

njerëzve të panjoftun mirë dhe të pamësuem në punët e Shqiptarizmit, këto punë bajnë që të 

mendohet gjithsecili që don paqen dhe indipendencën e Shqipnisë dhe bashkimin Kombtar dhe 

sidomos të mirën e popullit Orthodoks të Shqipnisë, jo vetëm që të mos i pranojë Shteti as Kisha 

këto mënyra veprimi ose këto mënyra zgjidhjeje të panevojshme ose të kota për vendin tonë, 

por duhet t'i pengojë dhe t'i luftojë; koha asht tash e tillë që duhet të dyshohet edhe nga mâ e 

vogla lëvizje dhe të ruhet njeriu nga çdo responsabilitet i dyshimtë; punën nuk e kemi aqë në dy 

kandidatët sa në mënyrën e ardhjes së tyne në shërbim.  

 Nuk asht harrue edhe se Episkopë ishin edhe ata të cilët në Gjinokastër, në Korçë dhe në 

Durrës që pregatitnë revolucionin kundra Princ Vidit dhe copëtimin e Shqipnisë për formimin e 

Qeverisë së Zografit, Vorio-epirotikën dhe marrjen pjesë të tyne në tânë Shqipnin e Jugut dhe që 

mbuellnë përçamjen dhe zjarrin në mes të elementëve në Shqipni dhe banë që populli 

Orthodoks të mos konsiderohet ashtu si duhet edhe si ka të drejtë, në shumë raste deri sot, për 

sa i përket bashkëpunimit të sinqertë me elementat e tjerë të Kombit.  

 Mund të thuhet se nuk asht veç se nji punë formaliteti pa rândësi dorëzimi i Episkopëve 

kandidatë të rinj jashtë Shqipnisë për dy dioqezat vakante në Shqipni, dhe se kjo punë nuk ka 

asnji randësi, asht vetëm nji gja formale; mirëpo atëhere ne themi: pse të huejt e interesuem 

direkt ose indirekt me anën e kandidatëve në fjalë kërkojnë dhe insistojnë që këto të mos marrin 

gradimin Episkopal në Shqipni, por ndër Kishat Greke? Ne shtojmë edhe se, pse të ngulij 

kambë Patriarkija Greke, ose psé, kjo, me anë të kandidatëve të kërkojë me doemos që 

Hierarkia, Kleri, Populli Orthodoks dhe Shteti Shqiptar të pranojë se, vetëm në aktin e faljes ose 

t'amnistisë ose të bekimit të Patriarkut Grek të Fanarit, do të jetë kanonike dhe legale Kisha e 

Shqipnisë? Ajo Patriarki prej nesh nuk ka shpresa fitimi të hollash dhe për prestigjin e saj nuk 

punon e lufton, se e ka humbun me kohë dhe asht e ditun se vetëm Emni i ka mbetun 

Ekumenik, emën q'asht ba po thuej-se radikal, por vet-vetiu kuptohet dhe fare lehtë se, insiston 

për hir të politikës Greke që ka bamun kurdoherë për favor t'Helenizmit. Dhe Kishat e tjera 

Orthodokse nuk kanë me i dhanë ndonji privilegj Patriarkisë së Stambollit po t'imponohet në 

Shqipni, si dhe as Shteti Turk nuk ka me e konsiderue mâ shumë se sot, por sigurisht vetëm 

politika Greke dhe sidomos rrymat vorio-epirotike të Greqisë.  

 Shënojmë me shumë seriozitet se influenca shpirtnore sidomos fetare ndër popuj që janë 

pak a shumë primitivë si t'oni, tash, nuk asht si çdo punë tjetër politike dhe shoqnore të cilitdo 

Shteti dhe Kombi qoftë, por asht e vërtetueme mirë prej punvet të Historisë deri sot, se, këto 

janë punë të rrezikshme për popullin dhe për Shtetin dhe nuk mund të çduken veç se me 

shekuj, se ngatërresat ose mentalitetet fetare krijojnë nji shpirt më vehte në popull që as luftnat 

nuk e çdukin dot, por luftna prej tyne shkaktohen; fjala sidomos asht për në Ballkan.  

 Me kohë shpesh herë u tha se Patriarkija e Stambollit për me njoftë Autoqefalinë e Kishës 

Orthodokse të Shqipnisë nuk ka asnji pretendim tjetër veç se kërkimin e nji farë ndjese nga ana 

e atij Prelati që e bani dhe e kryesoj Sinodin e Parë Shqiptar; kjo ndjesë u kërkue haptazi prej Tij, 

Kryetarit të Kishës, me anë të nji telegrami në vitin 1935; mâ vonë u tha se nuk mjaftohet me 
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këto por duhet dorëheqja e Kryetarit të Kishës, këtë dënim mâ të randin nga të gjitha që mund 

të bahesh dhe që as nuk shpresohesh të bahesh, e pa politika e Fanarit dhe Kryet e Kishës 

Shqiptare, i Pari Krye i Saj Historik ra, dhe pushoi krejt nga çdo shërbim prej Kishës Shqiptare, 

që të merrte satisfaksion Patriarku Grek dhe të denjonte me e përshëndetë Kishën e Shqipnisë; 

por shkoi afër nji vit prej kësaj ngjarjeje prej këtij sakrifici Historik Shqiptar, dhe Patriarkija 

kërkon edhe të tjera sakrifica; le t'ja japin që të vërtetojmë vetë, me dorën t'onë, se gjykojmë, 

ndjejmë dhe qëndrojmë krejt ndryshe nga sa gjykojnë, ndjejnë dhe qëndron gjithsecili popull i 

Ballkanit, dhe responsabiliteti nuk asht i popullit Orthodoks, as që po kërkon ky të bajë ndonji 

sakrificë të pahijshme dhe të pameritueshme kundrejt Fanarit ose kundrejt megallomanive të 

botës, por vetëm 2-3 persona që ndodhen jashtë, të huej, që nuk kanë tjetër posibilitet dhe mjet 

që t'imponohen në qëllimet e tyne personale por vetëm merren me çeshtjen kombëtare 

Shqiptare Orthodokse. Këta njerëz po e komprometojnë, po e rrezikojnë, po e turpnojnë dhe po 

e rrejnë popullin orthodoks, Shtetin dhe Mbretin, dhe i premtojnë popullit orthodoks fitime 

morale dhe materiale fantastike të parealizueshme dhe në të vërtetë vetëm po e ngacmojnë dhe 

po e alarmojnë kot; këto janë punë që të fitojnë qëllimet e tyne vetëm dy deri 3 (2-3) politikanë 

grekë ose shqiptarë; por se e fusin popullin në bela, ata nuk duen me ditë, se, ato mjaftohen me 

ba vetëm politikë për interes të vehtes së tyne vetëm.  

 Kur i thamë popullit të vërtetën, atëherë më 1929, apo tash më 1937?  

 Prova se, jo vetëm populli orthodoks shqiptar, por as Grekofonët e Shqipnisë nuk kanë 

pasë ndër mend të çelin në këtë mënyrë që asht çelë këto dit nji çeshtje kaqë e randë politiko-

religjioze, prova asht se: po t'ishte populli orthodoks, qoft edhe ay Grekofon, që të dëshironte 

anulimin e zgjidhjes së çeshtjes kishtare të bame në vitin 1929 dhe zgjidhje të ré Fanarioto-

Athinaike si kjo që po bahet tash dhe që po i inspirohet parisë së popullit orthodoks dhe 

sidomos atyne të pakteve që janë mbledhë këto ditë në Tiranë dhe të cilët, përveç disave, të 

shumtët me të vërtetë por edhe n'asnji pikpamje formale të legalitetit nuk përfaqësojnë ndjenjat 

dhe mendimet e elementit orthodoks të Shqipnisë, prova asht se, kur u çel prej Grekofonëvet 

çeshtja e shkollave minoritare vitin e kaluem me aqë bujo, guxim dhe sakrificë nga ana e tyne 

dhe t'elementeve të hueja, sigurisht atëhere do t'ishte bâ çeshtje dhe për prishjen e statu-quos 

kishtare ose për ndryshimin e gjendjes së stabilizueme legalisht tash 15 vjet plot në Shqipni në 

punët e Kishës; por atëhere nuk u ba as fjalë dhe as nji çeshtje por tash u ngacmuen prej dy deri 

tre personave të huej që duen të peshkojnë n'ujna të turbullta dhe që po e bajnë këtë çeshtje 

serioze, për dam, si u spjegue mâ sipër, t'interesave vitale t'elementit orthodoks në Shqipni dhe 

jo vetëm për dam të këtij por edhe të Shtetit dhe të Kombit përgjithësisht. Ata që e shkaktuen, 

çeljen e nji çeshtje të re kishtare duen dhe i duhet medoemos të rrëfejnë se banë diçka para 

popullit dhe prandaj sjellin kandidatë së jashtmi dhe i dërgojnë këta atje për me i gradue.  

 Thamë se të gjitha këto bahen mâ shumë edhe nga nevoja që të plotësohen dy vendet 

vakante në Sinodin e Shejtë; mirpo, për këtë punë, përsé duhet gjithë ky alarm dhe trazim i 

mendimeve, ndjenjave dhe të Historisë? Asht e ditun se dy Episkopë të zotët për punë kishtare 

dhe të provuem edhe në Shqiptarizmë, Shteti asht tue i pague, dhe këta janë të lirë në shtëpinë e 

tyne, dhe këta, si dihet, janë: Emzot Visarion Xhuvani dhe Emzot Fan Noli; dhe mbrenda këtij 

mueji kanë me mbërrijtë në Shqipni dhe tre persona të diplomuem theologë, njerëz të pa-

komprometuem dhe të moshës së duhun, 30 vjet e nalt, dhe të mentalitetit të ri, si duhet; njani 

prej Kavaje, njani prej Gjinokastre, shqiptarë, dhe tjetri prej Shkodre, dhe ky shqiptar; përse, 

pra, të sjellin dy të tjerë q'u mplakën në shërbime të pa-njoftuna mirë në vendin t'onë? Dhe nga 

ata dy kandidatë, njani Z.Evllogji Korillas, n'asht se nuk jemi të gabuem, nuk asht as Theolog, as 

ka bamun studime n'asnji Seminar dhe n'asnji Fakultet theologjie të botës; ne dimë se ky 
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rasëmbajtës asht marrë vetëm me literaturë të skollastikizmit bizantin, këto punë kishtare që po 

zhvillohen këto dit komprometojnë ose duhet të dëshpërojnë jo vetëm qeverinë e sotme, parinë 

dhe popullin orthodoks, por edhe ata antarë të Këshillit Ministruer që zyrtarisht ndihmuen në 

vitin 1929 për zgjidhjen e çeshtjes kishtare si edhe gjith ata Ministra të kabineteve të ndryshme, 

që, ç'prej vitit 1929 deri sot e kanë njoftë dhe e kanë përkrahë gjendjen kishtare Sinodike si të 

rregullshme, kanonike dhe patriotike; Sinodet e Shejta të Kishave nuk ndërrohen dhe nuk 

përzihen në çdo rast dhe për çdo shkak si Këshillat Ministeriale që ndryshohen sipas nevojave 

politike të Shtetit, të brendshme ose të jashtme; kështu asht zakoni, e drejta dhe realiteti dhe 

Historia e gjithë Kishës Orthodokse të Botës.  

 Në nji vend të vogël si Shqipnija, nuk ka gja mâ të randë dhe të damshme se sa 

konkurenca e dy tendencave politiko fetare të hueja; me të hyn influenca e Fanarit, pak ose 

shumë greke, me anë të Kishës, prej Sarande deri në Shkodër dhe në Dibër, ku, sado të pakët, 

por ka edhe disa orthodoksë që do t'administrohen fetarisht prej njerëzve, Episkopëve, të 

paprovuem mirë për Atdhé-dashuninë shqiptare, me nji herë Shtetet e tjera balkanike 

t'interesuem që pretendojnë se kanë minoritete ose për me mos e çdukë influencën e tyne 

ballkanike krejt, edhe në mënyrën shpirtnore me anë të mentalitetit fetar, Shtetet e tjera 

ballkanike do të venë gjithë fuqinë e tyne për me sigurue për vete direktivat politiko-religjioze, 

kishtaro-sociale, për me balancue, të paktën me mentalitetin e Helenizmit orthodoks, influencën 

e Romës në Shqipni; dhe Roma atëhere do të detyrohet me doemos me i ba ballë kësaj rryme në 

Shqipni, se nuk asht punë e zorshme të kuptojë se forcimi ose krijimi i nji mentaliteti jo italofil 

ballkanik n'elementin e popullsis orthodokse, që shtrihet në të gjitha viset e Shqipnisë, ka mâ 

shumë randësi se sa lidhjet zyrtare Shtetnore, të cilat, me nji rast ose me nji shkak të pa-pritun, 

mund të denoncohen, mund të prishen, mund të zhduken me nji herë si kemi shumë shembëlla 

relative edhe në mes të Shteteve të mëdhej këto ditë.  

 Në këtë mënyrë, mirret vesht shumë mirë se, në Shqipni do të zhvillohet me nji herë ose 

pak nga pak nji përpjekje në mes të dy pushteteve, t'atij Grek ose pan-ballkanik me atë të 

Romës; kjo konkurrencë sociale shpirtnore për nji vend të vogël të ri dhe pak a shumë primitiv 

si vendi i jonë, asht kurdoherë nji rrezik në gjinin e Shqipnisë për çdo eventualitet të pa-pritun; 

kurse po të vazhdojë puna e thjeshtë shqiptare në Komunitetin orthodoks të Shqipnisë për sa i 

përket organizimit dhe zhvillimit të tij, ashtu ai po zhvillohet ndër vedi pa influenca dhe 

marrëdhanje të hueja, puna në Komunitetin Muhamedan të shumicës së popullsisë të 

Shqipnisë, në gjinin e të cilit nuk asht tue u ba besimi mâ i pa-fuqishëm se ndërmjet elementit 

orthodoks sot, atëhere punët do të vazhdojnë pa asnji frikë inkovenientesh  në Shqipni dhe pa 

asnji komprometim të dignitetit dhe të bashkimit kombëtar.  

 Por puna nuk ka të bajë vetëm me ndo nji grindje që mund të supozohet se mund të 

ndodhij në gjinin e Elementit Orthodoks të Shqipnisë, tue u-përça ky në dy grupe; në 

t'ardhmen, shpejt ose vonë, në konservatorë ose nacionalistë ekstremë, por me të vërtetë ka të 

bajë me nji mos-marrëveshtje që do të zhvillohet sigurisht në mes t'elementit orthodoks të gjithë 

Shqipnisë dhe t'elementëve të besimeve të tjera, sidomos t'atij të shumicës së madhe; tue u-

konsiderue prej këtyne punëve i dyshimtë elementi orthodoks edhe mâ shumë ky do të bahet 

natyrisht ndofta pak a shumë i ftofët kundrejt idealeve dhe kundrejt sakrificave për Atdhénë e 

përbashkët, për indipendencën dhe për regjimin e Shtetit, punë që të këqiat e përfundimeve 

kanë me qenë sigurisht të idhëta mâ parë edhe mâ shumë për ata burra që kanë mbi vedi 

përgjegjësinë e sundimit të vendit, difikultetet mâ të mëdhaja dhe shtrëngatat për këta kanë me 

qenë.  
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 Ne kujtojmë se janë të gabuem disa ose të gjithë ata persona të pakët, të cilët, n'emën të 

popullit orthodoks, po kërkojnë këtu sot zgjidhjen e çeshtjes Kishtare me anë të nji Kongresi; e 

gjithë bota e din se çeshtja Kishtare u-zgjidh nji herë, dhe nuk ka mâ se si të zgjidhet përsëri, 

mbasi dhe Shteti e ka vërtetue këtë punë njimijë herë dhe me çdo mënyrë, ashtu edhe populli 

orthodoks, si u-spjegue mâ sipër; prandaj populli orthodoks mund të kërkojë Kongresin ose 

Asamblenë e tij kishtare për çdo punë tjetër, përveç t'ashtu-të-quejtunës zgjidhje të çeshtjes 

kishtare; mund të kërkojnë si thamë, kongres të ri, por vetëm për ndonji përmirësim dhe 

modifikim të Statutit dhe të Rregulloreve që duhen për administrimin e mbrendshëm të Kishës, 

dhe jo të kërkojë zgjidhjen e çeshtjes Kishtare; se zgjidhja në fjalë nuk mund të zgjidhet aqë herë 

sa i teket, për ambicionin ose për interesat e ktyne 3-4 personave laikë dhe klerikë, as nevojat e 

shumta dhe fort të mbëdha të Kishës Orthodokse Shqiptare plotsohen me të tilla veprime, por 

vetëm me sakrifica të mbrendshme të veçanta dhe personale, mbasi punët e Kishës orthodokse 

i-a përngjajnë punëvet intime familjare; dhe si nderi dhe interesa e familjeve ruhen, përparojnë 

dhe naltësohen vetëm prej vetë-familjes së sejcilit, ashtu edhe punët e Kishës do të ruhen, të 

përparojnë dhe të naltësohen vetëm me sakrifica të mbrendshme nga ana e gjinit të Komunitetit 

Orthodoks dhe të Shtetit t'onë, vetëm pa shpresa nga çdo anë tjetër qoftë.  

 Apo mos asht puna për me krijue nji klikë lokale kishtare, nji trup Episkopësh, nji Sinod 

të tanë, të gjithë Kishës së Shqipnisë, të përbamun nga njerëz të nji rrethi, për nji oportunitet dhe 

qëllim të vetëm personal? Se, të gjithë kandidatët, ose mâ mirë me thanë i gjithë trupi episkopal, 

asht shënue sikurse me qëllim dhe asht përba tash vetëm prej nji krahine të caktueme, dhe 

vetëm nji person nuk asht prej atij origjini, por edhe ky mban titullin dhe punën po t'atij vendi 

dhe asht e ka qenë njeri po i atij rrethi. 

 

 Tue përfundue, çfaqim edhé keq-ardhjen t'onë si Krye-At i parë shpirtnuer i Kishës 

Orthodokse Autoqefale të Shqipnisë, mbasi po shofim se influencat dhe mjetet e pa-provueme 

si duhesh, nga cilado anë qofshin, por të cilat ne, me përpjekjet t'ona kolosale, brenda nji kohe të 

gjatë prej 17 vjetve pune, i shporrëm jashtë Shtetit, me sakrificat t'ona personale tepër të randa; 

po këto influenca dhe mjete të ndryshme po hyjnë rishtas në gjinin e Kishës Shqiptare 

Orthodokse se mjaft u-kombtarizue, për me qenë - fatkeqësisht, sipas mendimit t'onë nga 

eksperienca e gjatë - për me qenë kurdoherë Kisha Kombtare në misionin e saj gjithmonë 

problematike.  

 Për deri sa të na njofij Patriarkija e Fanarit pa asnji sakrificë dhe komprometim nga ana 

jonë, ne duhet të na mjaftojnë urimet dhe bekimet që na janë dërgue me akte zyrtare nga ana e 

Patriarkanave të tjera të Ballkanit si dhe nga ana e Kryetarëve të Kishave Autoqefale, me 

përjashtim të atyne Greke.  

 Sinqerisht i lutem seicilit të ketë mirësinë dhe të na besojë se, kundrejt Patriarkisë së 

Stambollit dhe kundrejt shtetit Helenik dhe sidomos kundrejt popullit Helenik, kemi respektin 

dhe simpatinë mirënjohëse me të vërtetë ma të madhe dhe ma të sinqertë, dhe nuk kemi qëllim 

me prekë aspak këta dhe as ndonji person të mbrendshëm ose të jashtëm; si as ndonjenin nga 

dy kandidatët e rinj për Episkopë. Kurrë nuk mund të mendojmë, as që mund të dëshirojmë, 

dhe nuk kemi, dhe as që kemi pasë për qëllim me paksue randësinë dhe çmimin ose vleftën e 

Patriarkisë së Kostandinopolit, as me pengue kurrë dhe as veprën e duhun të njoftjes nga ana e 

kësaj, për sa i përket Autoqefalisë së Kishës shqiptare që ne e quejmë, ma të shumtën ose ma të 

paktën pjesë, vepër t'onën personale dhe edhe nga kjo pikpamje e kemi për lavdi dhe kënaqësi, 

si dhe për nder dhe detyrë për neve personalisht njoftjen e saj, por jo tue ba për të therorinat që 

nuk lejohen, që nuk i interesojnë popullit ortodoks të gjithë Shqipnisë, as Atdheut, as Mbretit, si 
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therorinat e sipërpërmenduna. Prandaj me shumë keqardhje nuk mundem me u rezervue për 

me ba këtë referat, sado që kjo asht kundër interesave të personit tonë, por e quej për detyrë me 

shkrue këtë referat dhe me deklarue, ndryshe do t'ishim tradhëtarë për nderin që na bani 

populli orthodoks, Shteti dhe Mbreti deri sot.  

 Fund i pjesës së I 

 

                                            Lutës ndaj Perendia  

                                                Kryepiskopi  

                                                  Vissarion  

Ish Kryepiskop i gjithë Shqipnisë 

 

AQSH, Fondi 536, dosja 1432, viti 1937 

                         

 

NJI KORRESPONDENCË E VISARION XHUVANIT 

 

 

Në 17 prill të vitit 1937 Visarioni i drejtohet me letër Mitropolitit të Trapezundës Imzot 

Krisanthios, me anë të së cilës i lutet që të ndërhyjë në Patriarkanën Ekumenike të Stambollit që 

ajo të heqi dorë nga zhveshja e funksioneve të tij. Me anë të kësaj letre i drejtohet Patrikut 

ekumenik Veniaminit të I - të dyja letrat ja dorëzoi Imzot Krisanthos më 28 prill 1937 

ambasadori i Shqipnisë në Athinë Rauf Fico. Tekstet e letrave shpëtuen dhe ruhen në arkivin e 

mitropolitit të Trapezundës dhe janë botue më 1972. 

"Hirësisë së Tij Mitropolitit të Trapezundës Zotit Krisanth, përfaqësues i Patriarkanës në 

Athinë. 

I përnderuemi! 

Tani, kohët e fundit, në mënyrë jozyrtare, u njoftuem për ekzistencën e aktit patriarkal, 

lidhun me çveshjen tonë nga funksionet. 

I drejtojmë thirrje mençurinë, dashunisë, njohunive dhe aftësisë suej lidhun me njohjen e 

problemeve kishtare greko-shqiptare, dhe kompetencës suej, lidhun me çeshtjet që kanë të bajnë 

me problemet fetare ortodokse në Shqipni, si dhe me predispozicionin tuej karakteristik për të 

ndihmue. 

Ju siguroj se nuk kemi asnji qëllim që të marrim përsipër ndonji detyrë kishtare në Shqipni, 

madje asnji lloj detyre tjetër, duke e konsiderue veten se kemi dhanë dorheqje përgjithmonë. 

I lutem Hirësisë tuej që të kini mirësinë të ndërhyni për heqjen e këtij akti kishtar, që unë të 

meritoj besimin patriarkal dhe dashuninë, duke përfitue nga falja e përvuejtun ndaj meje të 

kryesisë së kishës, të cilën unë, nëpërmjet Hirësisë tuej, me përulje ju drejtoj patrikut të 

përkohshëm ekumenik lutjen e maposhtme.  

Veniaminit të parë Patrikut ekumenik. Shumë i shenjtënuemi! 

Njohja nga ana e Patriarkanës ekumenike dhe bekimi me dhanien e autoqefalisë kishës 

shqiptare, për të cilën unë kam qenë iniciator duke veprue në mënyrë të përvuejtun, dhe duke 

kryem detyrën time të shenjtë pasi mbarova studimet universitare teologjike. Kam besim të 

plotë ndaj mbarëshenjtënisë tuej. Lidhun me paqtimin dhe forcimin e besimit tonë lind nevoja 

absolute, që për këtë të interesohet Patriarkana Ekumenike, sidomos për këtë vend të vogël. 

Të kuptuemit e sakrificës së naltë prej nesh dhe të deklaratave zyrtare, për sedrën e 

Patriarkanës ekumenike, janë shoqnue me lutje të përsëritshme nga ana e juej. Asht bindja ime, 
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se gjithmonë jemi vetëm për besimin tonë të shenjtë të dashun, si dhe për interesat e besnikëve 

ortodoksë-në emën të Zotit, të Shqipnisë. 

Kemi besim dhe bindje, se personi ynë i përvuejtun asht i tillë, që beson te e vërteta dhe kjo 

gja asht e njohun nga të gjithë. Në bazë të këtyneve u shtymë që t'ju drejtohemi: 

1. Të besojmë që tani, për faktin se kemi veprue me dashje ose pa dashje, duke i shkaktue 

pakënaqësinë Patriarkanës së shenjtë Ekumenike, kundra së cilës nuk u kundërvumë dhe nuk 

duem të kundërvihemi. Duke i kërkue të falun, dhe në mënyrë të përvuejtun të heqi vendimin e 

marrë për çeshtjen tonë nga të gjitha funksionet dhe për mendimet e pikëpamjet që janë 

shprehun kundra meje. 

2. Të shprehim hidhnimin tonë të thellë për hidhnimin që i shkaktuem Patriarkanës. 

3. Të kërkojmë bekimet tueja të çmueme të Patriarkanës së shenjtë Ekumenike për 

përvuejtësinë tonë sikurse dhe mbrojtjen e bekimit tuej. 

4. Të puthim me devocion të plotë dhe me përkushtim dorën tuej të djathtë të patriarkut 

tonë. 

5. Të shprehim sigurimin tonë të sinqertë, respektin e thellë dhe të sinqertë, si dhe 

mirënjohjen tonë të sinqertë, të cilën duhet ta kemi gjithmonë ndaj Patriarkanës Ekumenike dhe 

ndaj personit tuej të përkohshëm, duke e çmuem këtë dashuni si dhe mundësinë si i përvuejtun 

t'i nënshtrohemi asaj. 

 

Me dashuni kristiane dhe me nderime 

Kryepiskopi Visarion. 

 

Mitropoliti i Trapezundës, Hirësia e tij Krisanthi, në 18 maj të vitit 1937, i kthen përgjigje 

Visarionit dhe e njofton se Sinodi Ekumenik i Patriarkanës së Kostandinopojës ka hequn 

vendimin për zhveshjen, por me konsensus kishte mbetun mendimi se emnimi si kryeprift asht 

ba në mënyrë kundërstatutore. 

Po në këtë datë Patriku Veniamini i I njofton me letër K. Kisin, që kishte zavendësue 

Visarionin, se asht hequn vendimi për zhveshjen e funksioneve të Visarionit, por ai i kishte lanë 

kompetencë kishës shqiptare që ajo të vendosë për titullin që do t'i jepte, por në mënyrë 

kategorike përjashtonte mundësinë që Visarioni të mbante titullin e kryepiskopit të Tiranës. 

Në letrën e datës 18 maj 1937 që Veniamini I i dërgon Kristofor Kisit ndër të tjera thuhet: 

... " u fal prej nesh, nëpërmjet lutjes që na drejtoi në muejin e kaluem, në prill të 1937, 

lidhun me heqjen e dënimit për zhveshjen e tij nga funksionet, mbasi na u drejtue me lutje. 

Në letër nënvizohet mendimi, se ata besojnë në pendesën e Visarionit, por quejnë të 

paligjshëm emnimin e tij si kryeprift dhe kërkojmë që ai të mos quhet më kryepiskopi i Tiranës. 

I jepet të drejtë Sinodit të Tiranës për të vendosun lidhun me detyrat që duhet të kryej 

Visarioni. 

Megjithëse u fal, duhet të plotësojë edhe diçka tjetër, të bisedojë ballasi me atë që e fali, apo 

me atë që e ndoqi për nji kohë kaq të gjatë. T’i shpjegojë atij arsyet që e shtynë për të ndërmarrë 

nji veprim të tillë, motivet që e imponuen të qëndrojë gjatë në krye të kësaj detyre, që ishin sa 

fetare po aq edhe kombëtare, të ngjashme me kishat simotra të Ballkanit. 

Në gusht të vitit 1937 Visarioni vete në Stamboll dhe kërkon nga Patriku të pritet prej tij 

për të shprehun falenderimet. Patriku Veniamini i I e pranon në audiencë. Para tij Visarioni 

mban këtë fjalim: 

“I mbarë shenjtënuemi! 
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Jam mirënjohës ndaj providencës hyjnore dhe e lavdëroj shpëtimtarin dhe zotin tonë Jisu, 

që pat mirësinë, që unë njeriu i vogël, të kem nderin e tij të madh, të mund të paraqitem përpara 

mbarë shenjtënisë dhe hyjnisë së Patrikut Ekumenik Veniaminit të I. Falenderoj në mënyrë të 

përzemërt mbarë shenjtëninë për mirësinë e çmueme që pati ndaj kryeklerikut Visarion 

shqiptar, njeriut të vogël. Në personin e shenjtënisë tuej me gëzim shumë të madh dhe me 

emocion, në mënyrë të përvuejtun përshëndesim dhe përqafojmë, jo vetëm të parën e të gjitha 

kishave ortodokse të shenjta të gjithësisë, por edhe Patrikun e qendrës së madhe spirituale dhe 

nacionale nëpër shekuj të helenizmit të arsimit grek, të letërsisë kishtare, të zanit dhe të 

përvuejtësisë të jerarkëve të shenjtë të shkëlqimit të mbarë ortodoks, Patrikun e qendrës 

spirituale kombëtare të helenizmit, ndaj të cilit gjithë njerëzimi dhe sidomos shumë i vogli i 

detyrojmë mirënjohjen tonë dhe përmirësimin që na jepni lidhun me qytetnimin dhe 

patriotizmin fisnik. Shumë i shenjtënuemi, shumë lehtë qe e mundun që të fitoja bekimet e 

çmueme patriarkale dhe të Sinodit nëpërmjet letrave të patriarkanës të dërgueme në muejin maj 

të këtij viti. 

Nuk ju përgjigja duke ju falenderue me shkrim sepse preferova, që në vend të letrave të 

thata, të paraqitesha para jush dhe të komunikoja personalisht drejtpërdrejt me ju, gja për të 

cilën ju falenderoj. 

Ngjarjet që kanë ndodhun gjatë këtyne muejve të fundit, kanë ba që vetëm sot të mund të 

plotësoj dëshirën time të zjarrtë, për komunikimin e drejtpërdrejtë dhe personal me mbarë 

shenjtëninë tuej dhe me kryepriftëninjtë e shenjtë të Sinodit. 

Providenca e shenjtë nëpërmjet Zotit Jisu Krisht le ta ruejë shëndetin e shenjtënisë suej dhe 

për nji kohë të gjatë le të mbajë të ngritun përsëri lavdinë dhe triumfin e ortodoksisë dhe të 

bashkimit të të gjithë atyne që sundojnë në mënyrë triumfale dhe sidomos në Fronin e 

Patriarkanës Ekumenike.” 

Po atë ditë i shkroi një letër mitropolitit të Trapezundës, Hirësisë së tij Krisanthit, duke u 

lutun të falenderojë nga ana e tij Ministrinë e Jashtme të Greqisë dhe Kryepiskopin e Athinës. I 

dërgoi dhe një kopje të fjalimit që mbajti para Patrikut. 

“Të nderuemit mitropolitit të Trapezundës, Z. Krisanth! 

Shumë i nderuemi dhe besnik në Krishtin, Vëlla! 

Me kohë mora letrën e përndershmënisë suej të shumëndritun, e cila qe diçka shumë e 

vlefshme nga çdo pikëpamje spirituale dhe të ndjenjave. 

Në vend të shkrimit të thatë, dhe të përgjigjes në këtë mënyrë, unë do të gjej rastin të vij e 

të marr kontakt personalisht e të komunikoj me përndershmëninë tuej, në mënyrë që t'ju shpreh 

juve ato që duhen. 

Për hir të Zotit u ba e mundun që të vete në Kostandinopojë dhe kështu të më jepet 

mundësia që të shpreh drejt për së drejti personalisht, nderimet dhe falenderimet e mija të 

mbarëshenjtënuemit dhe të hyjnuemit Patrikut Ekumenik zotit Veniamin . Duke u bazue në 

mirësinë tuej, të cilën pata rastin ta vërtetoj dhe ta çmoj kur u njohëm në Tiranë, marr guximin 

t'i lutem përndershmënisë suej që të dorëzoni e transmetoni nga ana ime Ministrisë së Jashtme 

të Greqisë, dhe kryepiskopit të Athinës sa ma poshtë: 

"Në çaste kur pas nji kohe prej shumë vjetësh u krijue midis Patriarkanës Ekumenike dhe 

meje, për hir të zotit u nderova duke e ba të mundun që të komunikoj me atë, duke u pritun në 

mënyrë të përzemërt nga shenjtënia e tij Veniamini i I. Ai sikurse dihet nëpërmjet Sinodit të 

Shenjtë më njohu rregullsinë e gradës të episkopit mue që jam nji njeri i vogël, me emocion të 

shenjtë dhe me mirënjohje kujtoj çfarëdo mbrojtje me vlerë dhe përkrahje morale që më asht 

dhanë nga kisha greke, nga shteti dhe nga institucionet arsimore të shenjta, dmth nga shkolla e 
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Rizarit, dhe nga shkolla teologjike e universitetit të Athinës, kështu, pra, për hir të frymës bujare 

qytetnuese të helenizmit, t'u shërbejë interesave dhe nevojave të kishës ortodokse, si dhe shtetit 

të atdheut tonë veçanërisht të dashun të Shqipnisë. 

Për këtë arsye përfitoj nga rasti që nëpërmjet përndershmënisë tuej, përfaqësuesit të kishës 

së madhe të Greqisë, të shpreh ndjenjat e mirënjohjes së thellë dhe të kujtimeve të pavdekshme 

dhe fisnike, të cilat i ruej ndaj mbretnisë greke, kishës greke, arsimit grek, dhe njëkohësisht 

kundrejt Zotit të mbarëfuqishëm, urime me gjithë zemër për begatinë e kombit grek dhe kishës 

greke, dhe posaçërisht të lut zotin tonë Jisu Krisht që ta ruejë mbretin e grekëve Jorgjin e II për 

të mirën e helenizmit, sikurse dhe të paqes dhe të bashkëpunimit vëllazënor të popujve miq të 

Ballkanit, ndërmjet të cilëve vend ma të afërt kanë marrëdhania e kombit grek me kombin 

shqiptar, të cilit në emën të zotit përvujtësia e jonë asht djali i vogël 

Me pëqafime vëllaznore të përzemërta dhe me dashuni e vlerësim, 

kryeklerik Visarioni  

Kostandinopojë 5 gusht 1937  

 

Mbas njohjes së autoqefalisë nga Patriarkana Ekumenike e Stambollit Visarionit i duhej të 

kishte të qartë se ç'qëndrim do të mbante Patriku Veniamin i I dhe sinodi Ekumenik i 

Konstandinopojës ndaj tij. Për këtë arsye i drejtohet me letër Hirësisë së Tij Krisanthit që ky t'i 

dorëzojë Patrikut ekumenik kërkesën e tij për falje. Përgjigja e Kostandinopojës asht e shpejtë, 

Visarioni falet, i njihet grada episkopale, po i jepet e drejta Sinodit të Tiranës që të vendosë për 

detyrën e re të tij.  

Visarion Xhuvani punoi për të organizue kishën shqiptare, kishën e atdheut të vet, i 

mbështetun në kanonet e shenjta të ortodoksisë. Për të kjo detyrë vinte mbas arsimimit teologjik 

në shkollën e naltë greke. Ai ka qenë iniciator i shkëputjes së kishës shqiptare nga tutela e 

patriarkanës, i shqiptarizimit të kishës, i organizimit kanonik dhe administrativ, i pajisjes me 

lertërsi liturgjike dhe për të gjitha këto asht shty nga detyra e shenjtë që shtrohej para tij në ato 

momente historike që po kalonte Atdheu dhe kombi shqiptar. 

Në korrik të 1937, në Oxford të Anglisë u mblodh kongresi i Aleancës së Përbotshme për 

paqe internacionale me anë të kishave. Në këtë mbledhje u ftue edhe Visarioni, i zgjedhun në 

kongresin e maparshëm të Zvicrës në komitetin e ekspertëve për minoritetet dhe në komisionin 

e financave. 

Në këtë kongres vendin tonë mund ta përfaqësonte vetëm Visarioni, sepse ai qe i vetmi 

klerik shqiptar me titull doktor në teologji dhe që kish ende funksionin e Kryetarit të Komitetit 

Nacional Shqiptar. Kjo e alarmoi Kristofor Kisin, i cili i dërgoi letra dhe telegrame Jermanoit, 

Mitropolitit të Thietrave, për t'i hequn mandatin e përfaqësimit sepse Visarioni kish dhanë 

dorëheqje. Në nji nga telegramet shkruhej: "Si pasojë asht e pamundun që të gjendemi vetë 

personalisht, ose nëpërmjet të njenit prej episkopëve në këtë kongres para mbarimit të 

punimeve të Sinodit. Nga ana tjetër kisha jonë autoqefale nuk disponon tjetër person me 

kulturë teologjike dhe cilësitë përkatëse, që të ketë besimin dhe që të mund të delegohet në këtë 

kongres.” 

Edhe se u pengua në këtë mënyrë ai mori pjesë privatisht në këtë Kongres dhe e përfaqësoi 

denjësisht kishën tonë. 
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FLET IM-ZOT VISARIONI 

 

DISA PJESË NGA FJALA E IM-ZOT VISARIONIT, ISH KRYETARI I KISHËS 

ORTHODOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPNIS. 

 

Mirëkuptimi, harmonia dhe toleranca fetare janë veti të çmueshme për shqiptarët, janë 

shtytje e brendshme për të gjithë klerikët e feve të ndryshme që të udhëhiqen nga ideali i 

përbashkët kombëtar dhe përparimi i Shqipërisë. Visarion Xhuvani i kishte këto veti të larta dhe 

nuk ngurroi t'i shprehë hapur sa herë që i jepej rasti. Në vitin 1937, në fjalën e tij para trupit të 

pajetë të Haxhi Vehbiut, të të parit kryetar të fesë Myslimane në Shqipëri, V.Xhuvani ka thënë: 

 

"Nji dorë trokiti ke porta e banesës s'ime: dola për të pamë kush ishte e s'gjeta njeri. Por tue 

hudhun sytë këndej hetova tanë këta njerëz e m'u ba se kjo trokitje kishte nji fuqi simbolike, 

prandaj vrapova dhe erdha këtu. Haxhi Vehbiun e kam njoftun si nji nga të parët kryetarë 

shpirtnuer, ai qe i pari që u dha dorën të Krishtenëve tue u thanë se ndjekim besimin që na kanë 

lanë trashëgim të parët, porsesi kudo në jetën tonë jemi vllazën të pandashëm. Unë sot po thyej 

pengesën e mosmarrjeve pjesë nga ana jonë në ceremoni të tilla: na jemi vllazën. Myslimanizmi 

shqiptar duhet të jetë krenar që pati në gjinin e vet burra si i ndjeri: uroj nga zemra që të 

vazhdojë të ketë tillë. Ai po ju len juve, shokë të klerit mysliman, idealin e tij që po forcohet dita 

ditës: Haxhi Vehbiu asht nga ata që i pjell rrallë koha. Ai tashti prehet i sigurtë se misioni i tij 

atdhetaro-fetar qëndron ndër duer të mira si të juejat. Haxhi Vehbi Efendi Dibra do të mbesi i 

paharruem në historinë e Shqipnisë së Re edhe në pikëpamje tjetër: asht i pari kryetar i fesë 

muhamedane në Shqipni i cili, tue qenë prej origjine i Shqipnisë s'Epërme, respektohesh, 

simpatizohesh që në kohnat kur nuk ishte brumëzue mirë si sot bashkimi i plotë kombëtar, 

respektohesh dhe simpatizohesh si prej shqiptarëve të Jugut ma të largët të Shqipnisë ashtu 

edhe prej atyne të Veriut ma të epërm, si prej të krishtenëve dhe prej muhamedanëve. Kohnat 

në të cilat jetojnë dhe sundojnë punët e fesë Muhamedane në Shqipni ishin kohnat e 

sëmundjeve shoqnore që kalojnë gjithë kombet kur janë formue rishtas si shtet, dhe 

personalitetet e ndershme ose pajisjet e fesë ndodhen në pozitë të vështirë shumë pasi fiset ose 

bajraktarët dhe kombet janë në përpjekjet e tyne ma primitive dhe gjithësecili prej tyne ka 

dëshirë e mundohet me e ba për vete të parin e fesë për me forcue pozitën ose për me realizue 

qëllimin e vet. Sa punë e vështirë, sa punë e madhe asht që të qëndrojë i pari i fesë i paanshëm 

por edhe që t'i bajë të gjithë ta nderojnë e ta duen, por edhe të gjithë ta ndigjojnë! Lipset të 

pranojmë se duhet nji diplomaci dhe politikë e fortë, nji ideal ose Atdhetari e madhe, që vetëm 

feja e ka ose e jep, për me mujtë prijsi i fesë t'jetë dhe të qëndrojë i patundun por edhe që 

t'imponohet të gjithëve. Sa i naltë e sa i madh ishte miku i ynë i dashtun Haxhi Vehbi Dibra! 

Kur ecte, kur bisedonte, kur qëndronte në mes të miqve dhe mysafirëve i bante të gjithë pa 

ndryshim feje ta duen e ta respektojnë: nuk bani kurrë demagogji, as reklamë, por vetëm 

detyrën e tij fetaro-kombëtare si nji muhamedan i mirë si u tha prej të tjerëve, por edhe si nji 

shqiptar i mirë, edhe si nji filozof i zoti i punëve shoqnore. Në asnji tallaz nuk u përkul dhe për 

as nji mik nuk u kursye, dhe në asnji politikë nuk u trazue, si asht fare e lehtë ose natyrale për 

çdo kryefetar dhe sidomos në kohnat e brumëzimit të parë social-fetar-politik dhe patriotik në 

Shqipni; jo se ishte miku i jonë personal, por pse ishte edhe nji njeri i tillë, edhe ne pamë të 

arsyeshme me mos kursye por me guxue dhe me shqetësue pak këtë mbledhje të hirshme me 

fjalët tona në këtë vend shumë të ndershëm ku prehen eshtnat e të dashtunve tonë vllezën në 

kombësi, sado që për të parën herë ndofta jo vetëm në Shqipni por ndofta edhe në të gjithë 
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botën, për të parën herë flet nji kryeprift kristian ortodoks në vorrin e nji kryehoxhe 

Muhamedan. 

Nuk ka ma trashëgim të çmueshëm se karakteri i këtij burri për bir e bij të tij që le mbrapa 

njerëz të meritueshëm". 

Sa gjëra të ngjashme kanë pasur këta dy primatë të dy feve të ndryshme kristiane dhe 

muhamedane për konsolidimin dhe përparimin e këtyre dy besimeve në Shqipëri. Rëndësi të 

veçantë i kanë dhënë përgatitjes së klerikëve vendës me hapjen për herë të parë të Seminarit 

Priftnor nga njëri dhe të Medresesë nga tjetri, me botimin e organeve fetare "Kisha Kombëtare", 

"Predikimi", "Kultura Islame" dhe "Zani i Naltë". Ata kanë bërë edhe punë të tjera fisnike e 

patriotike në të mirë të shtetit shqiptar të porsaformuar, sëbashku janë udhëhequr e janë 

frymëzuar me idealin kombëtar dhe nga fryma e mirëkuptimit dhe e tolerancës fetare. 

 

 

MBRESA NGA MESHIMET  NË DIOQEZËN E VLORËS  

NË VITIN 1944 

               VLORË 20. III. 1944 

                         

                    Ministrisë P. Brendëshme 

                                      TIRANË 

 

 Kemi nderin të parashtrojmë se Hirësia e Tij Mitropoliti i Vlorës, Kaninës, Myzeqesë dhe 

Beratit më datën 5 dhe 21 të këtij muaji, vullnetarisht mbajti për kishat e Nartës dhe Vlorës 

Konferenca Patriotike me shumë rëndësi para gjithë popullit të Vlorës pa dallim feje dhe të 

Nartës. Këto konferenca të cilat u mbajtën mbi gjendjen e sotme, janë pritur me duartrokitje dhe 

bindje, dhe përshtypje mjaft të konsiderueshme, duke ftuar gjithë popullin për bashkim dhe 

bindje ndaj Qeverisë e ligjeve të Shtetit.  

 Konferencat e mbajtura kanë shkaktuar si më gjithë popullsinë e Vlorës dhe të Nartës një 

kënaqësi dhe simpati ndaj Hirësisë së Tij sa që shumë herë e duartrokitën.  

 Lejomëni t'i shfaq asaj P.T. Ministrie që si shenjë falënderimi t'i bëhen për sadisfaksion të 

këtij shërbimi me kaq rëndësi në emër të Qeverisë falenderimet për mundimet nga Hirësia e Tij 

Mitropoliti Vissarion për të mundur kështu të kënaqim për sa pati mirësinë të bëjë.  

PREFEKTI 

(Vixhdan Risilia) 

FONDI PREFEKTURA E VLORËS 

Dosja - 830 

Viti - 1944                 

 

 

HIRËSISË SË TIJ VISARION, 

Mitrop. i Beratit, Vlorës, Kaninës dhe Myzeqesë 

VLORË 

 

 E ndjejmë për detyrë të çfaqim në emër të popullit të Qarkut të Vlorës Hirësisë S' uaj 

falënderime dhe përgëzime tona mbi konferencat që Hir. Juaj patët mirësinë të mbani në shumë 

të ndershmet Kishat e Vlorës dhe të Nartës.  
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PREFEKTI 

(Vixhdan Risilia 

  

MITROPOLIA E HIRSHME E BERATIT, VLORËS, KANINËS DHE E MYZEQESË, 

BERAT 13.2.1994 

 

 Të shkëlqyeshmit Këshillit të Naltë, Tiranë 

 Zoti Kryetar 

 

 Në lidhje me detyrën tonë shpirtnore për me këshillue privatisht dhe botnisht me anë 

konferencash për me i spjegue dhe dokumentue në mënyrën ma të thjeshtë popullore dhe ma të 

prekëshme dhe plotësisht bindëse, për ata që përbajnë elementin e popullit të krishtenë 

Orthodhoks, për të gjithë sa nuk kanë asnji paramendim dhe ambicion egoizmi të verbët, si dhe 

për gjithë ata që mund të jenë të gabuem e tërhequn nga fryma të ndryshme me qëllim, dhe për 

me i ndihmue vllaznimit dhe bashkimit të popullit Shqiptar dhe për me ba që të çmohet dhe të 

kuptohet mirë rreziku i luftave civile nëpërmjet bijve të popullit Shqiptar, filluem vullnetarisht 

dhe me iniciativën tonë personale drejtpërsëdrejti, nji fushatë relative me sa përmendëm ma 

sipër, me nji taktikë të kohës e të rasteve, tue mos kursye aspak shëndetin dhe jetën, as mjete 

financiare të randa për udhëtimet e sotshme, dhe tue mos marrë para sysh kohën dimnore, as 

gjendjen e vështirë të udhëtimevet në rrethanat e sotshme. 

 Ky aktivitet publik dhe privat toni filloi që prej datës 12 dhjetor në Kishën e madhe të 

lagjes Goricë të Beratit dhe vazhdoi edhe në kishat e 4 lagjeve të tjera dhe u përsërit me gjithsej 9 

konferenca në qytetin e Beratit, vazhdoi me 3 konferenca në qytetin e Vlonës, nji në qytetthin e 

Nartës dhe nji konferencë të madhe në Kishën e qytetit të Fierit. 

 Popullsia që mori pjesë në shërbesat fetare të rastit dhe qëndroi e grumbullueme në nji 

numër personash ma të madh se ai që nxe Kisha e çdo vendi, mbeti lumtënisht aq e 

impresionueme dhe e pajtueme me shprehjet tona në favor të qëllimeve të sipërpërmenduna, sa 

nuk prajti tue tregue me za të naltë aprovimin dhe kënaqësinë e vet mbi zhvillimin e temave 

përkatëse dhe argumentimin e bisedave të mbajtuna në formë kateqizmi laik e popullor dhe të 

bazuem jo vetëm mbi akte të Ungjillit dhe të Veprave të Apostujve por edhe mbi ndodhinat 

historike gjatë gjithë kohës së madhe, që prej themelimit të krishtenimit deri sot, dhe për me e 

ba edhe ma të prekshme fjalën e urtimit, bindjes dhe të gjakftohtësisë dhe të arsyetimit me 

mendje dhe shpirt e gjak të qetësuem, përdorëm edhe gjithë argumentat e moçme përkatëse me 

kohën e sotme dhe rrethanat në të cilat jeton sot populli Shqiptar, argumenta të cilat u muernë 

nga historia e zhvillimit të jetës shoqnore të popujve. 

 Përveç bisedimeve private gati të patrajtueme natë e ditë me besnikët, që prej datës së 

sipërpërmendun, 12 dhjetor, e deri sot, për me përgatitë opinionin në dobi të qëllimit të 

sipërtreguem, konferenca publike gjithsej në Kishat u mbajtën 15 gjatë festave të mëdha 

dimnore.  

 Me metodën që i përshtatet mentalitetit dhe elementit të vendit, për me ia mbërri qëllimit 

të kthjellimit të mendimeve, të idenave dhe të ndjenjave, në konferenca të posaçme spjeguem 

dhe provuem se sa e kotë dhe pa asnji përfitim asht fryma që vjen nga çdo anë qoftë dhe që ka 

skandalizue e do të skandalizojë popullin e krishtenë ortodoks, tue e ba këtë qoftë edhe në nji 

pjesë nji për mijë, të dëshpëruem dhe të humbë besimin ndaj bashkëpunimit dhe bashkëjetesës 

në tanësinë e popullit Shqiptar. Po me këtë metodë zhvilluem dhe temën mbi vrasjet dhe 

terrorizmat, që për nji të krishtenë dhe sidomos të ri, janë rreptësisht dhe kategorikisht të 
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ndalueme dhe se dënimi si i shoqnisë njerëzore dhe i Perëndisë asht ay ma i madhi për çdo lloj 

vrasje, dhe përmendëm edhe të gjitha dënimet që feja Kristiane parashikon për vrasësit e 

Krishtenë. 

 Frymës mizerabël, që pa u dukun mbjell farën e grindjes fetare dhe të pakënaqësisë, u 

munduem t’i zbulojmë maskën dhe të tregojmë qëllimet keqdashëse të saj, paramendimet jo të 

dobishme dhe në këtë çeshtje përdorëm fakte konkrete të gjendjes ekonomike dhe intelektuale 

të shkëlqyeme në të cilën ka mbërritë populli ortodoks i Shqipnisë, kudo në atdhenë e vet, 

relativisht me kohën para indipendencës së Shqipnisë. 

 Përndjekjet ose dënimet që i vijnë gjithsecilit në rrethanat e sotshme spjeguem dhe 

vërtetuem me fakte hollësisht, se këto janë përfundime, që të gjitha zhvillimet e revolucioneve 

të mëdhenj dhe të vegjël, kanë ndodhë dhe përsëriten sot në të gjitha shtetet ma të qytetnueme 

se ne, si në ato fqinje, ashtu dhe në ato të largme edhe në ato ku të gjithë janë jo vetëm të nji 

rrace si ne, por edhe të nji feje e kulture. 

 Biseda jonë e fundit qe mbi bindjen ndaj autoritetit shtetnor. Shtojmë se të gjitha këto u 

munduem për së tepërti t’i predikojmë, jo vetëm pa u provokue dhe pa u lutun në asnji 

autoritet ose parti, dhe pa dashë me përfitue në asnji mënyrë prej asnji burimi dhe rryme, por e 

kemi krye këtë detyrën tonë si njeri, si Shqiptar dhe si teolog e prelat, dhe si nji bari shpirtnor në 

Berat, në Vlonë dhe në krahinat e tyne, dhe njikohësisht edhe nga dhimbja e veçantë që ndjejmë 

për të gjithë popullin Shqiptar, i të cilit kemi qenë disa herë në Këshillin e kombit si përfaqësues 

dhe veçanërisht për popullin ortodoks të gjithë Shqipnisë, i të cilit element për 8 vjet rresht kemi 

qenë kryebariu shpirtnor dhe jemi nderue si Kryepiskop i Shqipnisë atëhere, dhe si nji nga 

ndërtonjësit dhe konsolidonjësit e parë të Lidhjes Panortodokse Shqiptare, rreth votrës dhe 

flamurit të mamës Kishë Autoqefale Kombëtare, të pavarun ashtu si urdhnojnë kanonet e 

Kishës Ortodokse dhe si ka qenë dhe asht për çdo Shtet të madh e të vogël, që asht indipendent 

politikisht. 

 Në asnji mënyrë dhe me asnji fjalë ideologjinat politike në bisedat dhe konferencat tona 

të sipërme, nuk i prekëm; u munduem vetëm me kujdesin ma të madh që veshët, mendja dhe 

zemra e çdo anëtari të cilësdo ideologjie t’i dëgjojë, t’i kuptojë me verejtje dhe t’i gjykojë me 

simpati fjalët tona mbi gjithsa u përmend ma nalt dhe kështu të urtojë shpirtin e të ngrohë 

zemrën me dashninë e Atdheut, me bindjen ndaj urdhnit të sundimit të vendit, që asht dhe 

detyrë fetare e të Krishtenit, jo vetëm interes dhe në të gjitha, të përqafojë me besim 

solidaritetin, pa asnji dallim feje, klase ose mentaliteti, punë këto që nuk ua kemi rekomandue 

vetëm, por edhe ua kemi provue, se ndryshe për popullin Ortodoks, si dhe për të gjithë 

Shqiptarët, lumtunia e jetës shoqnore asht nji fantazi e kotë, nji dëshirë e parealizueshme dhe nji 

fatkeqësi e vërtetueme me gjithë ato fakte që paraqitëm në çdo bisedë e konferencë. 

 Këto i quejtëm për detyrë me ia komunikue privatisht të Shkëlqyeshmit Këshillit të Naltë 

për informacion të veçantë. 

 Parashtrojmë nderime 

 

 Lutës ndaj Zotit 

Mitropoliti Visarion 

 

AQSH, F.2476, d. VI-47, Kutia 1, Xhk 458, viti 1944 
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Më 6 korrik u bë mbledhja e parë e Sinodit ku u paraqitën letrat dhe akuzat e 

ndryshme. Më 10 korrik u bë mbledhja e dytë, në të cilën u miratua zyrtarisht përmbajtja e 

dokumentit akuzues. Në ditët më pas vijoi ky letërkëmbim midis Sinodit të Shenjtë dhe 

Visarionit. 

 

“Sinodi i Shenjtë i KOASH-it, 11 korrik 1945 

 

Në datën e mësipërme u lexua lënda e akuzave të datës 10.VII.1945 kundër Mitropolitit të 

Beratit Visarion. Këto akuza janë po ato që u bënë kundër tij më datë 6. 

 

Kryetari i Sinodit. 

 

Për akuzat që i drejtoheshin V.Xhuvanit vijoi letërkëmbimi i tij me Kryeepiskopin K.Kisi. 

Nga ky letërkëmbim po japim një letër të K.Kisit dhe një të V.Xhuvanit, në të cilat del qartë se 

në kundërshtim me dogmën fetare kisha jonë ishte përfshirë në vorbullën e intrigave, të 

poshtërsive më të rënda dhe të prapaskenave. K.Kisi i shkruante V.Xhuvanit: 

"... Lënda ju është dorëzuar rregullisht më datë 11. Sa për dokumentet e tjera që mungojnë, 

meqenëse këto janë të një natyre që mund të keni konsekuenca të tjera, e quaj të arsyeshme t'ju 

bëhen të ditura ditën e procesit. 

Kristofor” 

Nga Visarioni Xhuvani kemi këtë përgjigje: 

"Vërtetim 

Mora në dorëzim prej sekretarit të Kryesisë së Kishës Dhimitër Beduli shkresën Nr. 272/1 

datë 10.VII. 1945 prej 4 faqesh, që përmban landën e akuzave kundër personit tim. 

Visarion. 

Tiranë 12 korrik 1945 

Mitropolia e hirshme e Beratit, Vlonës e Myzeqesë. 

Për akuzat ndaj tij që ishin të gjitha trillime nga më të poshtrat dhe të qëllimshme, 

V.Xhuvani kërkoi: 

"1. Me pasë dijeni për akuzat e tjera të shkresave Nr. 272/1 të datës 10.VII.1945. 

2. Emnat e atyne që kanë nënshkrue shkresat drejtue kryesisë së kishës dhe Këshillit 

Antifashist NÇ për largimin tonë nga Berati. 

3. Emnat e kujdestarëve që pretendoni se i kam dëshpërue. 

4. Kopjet e shkresave. 

5. Emnin e mbiemnin dhe vendbanimin e ankuesve. 

Pasi të jenë plotësue këto me ekzaktësi jam gati të paraqitem për t'u gjykue". 

Lutës ndaj Zotit, Mitropoliti Visarion. 

Kërkesat e mësipërme të Visarionit nuk u përmbushën dhe çdo reagim i mëtejshëm ishte i 

kotë prandaj vendosi që të bënte një prokurë të posaçme: 

"Prokurë e posaçme 

I nënshkruemi Imzot Mitropolit i Beratit, me anë të kësaj prokure emnoj Z. Vasil Dilo, Dr. 

Spiro Stringën, Vasil Xhajin dhe Menella Noçkën, të cilëve u besoj së bashku apo veçmas të 

mbrojnë çeshtjen time. 

11.VIII. 1945 Visarion.” 
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Në shkresën e përgjigjes që i dërgohet të Hirshmit Mitropolit të Beratit thuhej:"Pas 

kërkesës suaj po ju dërgojmë disa nga akuzat që rëndojnë mbi ju, të tjerat do t'i dëgjoni gjatë 

procesit". Në këtë përgjigje s’thuhej asgjë për kërkesat e menjëhershme të Visarionit. 

 

Reformat ekonomike që nisi të ndërmerrte regjimi komunist në Shqipëri Visarioni i shihte 

me shqetësim të madh, sepse ato do të ishin me pasoja të rënda ekonomike edhe për Kishën. Për 

këtë çështje më 20 gusht të vitit 1946 V.Xhuvani iu drejtua Këshillit të Përhershëm Ekonomik të 

Kishës me këtë shkresë zyrtare: 

 

"Të hirshmit 

Këshillit të Përhershëm Ekonomik të Kishës 

Tiranë 

 

Zbatuesi i Reformës së ullinjve në Nartë ka deklarue se Kishave dhe Manastireve të 

Myzeqesë, që kanë ullinj në rrethin e Nartës të Vlonës, u shpronësohen pa shpërblim, në dobi të 

publikut. 

Meqenëse këta ullinj janë dhurue për nevojat e zakonshme të kultit ortodoks të kishës dhe 

të Manastirit përkatës, si dhe për përmbajtjen e zakonshme të tyne, kemi nderin t'ju lutemi të na 

lajmëroni masat, që mund të ketë marrë i Hirshmi Këshill Ekonomik ose organet e këtij, mbasi 

çeshtja asht urgjente dhe dihej me kohë që kjo reformë do të zbatohej. 

Parashtrojmë nderime. Lutës ndaj Zotit, Mitropoliti Visarion. 

 Meqenëse problemi ishte i ngutshëm dhe shumë shqetësues, V.Xhuvani më 25 gusht të 

vitit 1946 e vijoi letërkëmbimin duke iu drejtuar në këtë mënyrë Këshillit Ekonomik të 

Përhershëm: 

"Ndër pasunitë manastiriale dhe kishtare, duke përmbledhun kopshtet, bostanet, bahçet 

dhe ullishtat, ka shkue këto ditë komisioni i Reformës Agrare dhe po i shpronëson në dobi të 

bujqve, njikohësisht dhe po ua dorëzon. 

Nuk dimë normat e së drejtës që kanë pasunitë manastiriale dhe kishtare mbi Reformën 

Agrare. 

Lutemi të ketë mirësinë Ai i Hirshëm Këshill të marrë në studim çeshtjen dhe të na 

njoftojnë veprimin. 

Parashtrojmë nderime 

Lutës ndaj Zotit. Mitropoliti Visarion.” 
 

Me porosi të Kryepiskopit K.Kisi, Këshilli i Përhershëm Ekonomik i Kishës ia dërgoi të dy letrat 

Ministrisë së Drejtësisë 

 

AQSH: F.1036, Kisha Ortodokse Autoqefale 

 

 

 

PJESA E DYTË 
 

NË KUVENDIN E SHQIPËRISË 

 

Fjala e Visarion Xhuvanit në diskutimet e seancave të Kuvendit të Shqipërisë është nxjerrë prej 

procesverbalit të botuar të “Bisedimeve të Këshillit Kombëtar” gjatë viteve 1920 deri më 1923. Gjatë 
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këtyre viteve Visarion Xhuvani ka qenë senator (anëtar i Këshillit Kombëtar) dhe më pas deputet i 

Parlamentit Shqiptar. Fjala e Visarion Xhuvanit, kur ka qenë e nevojshme që të dalin problemet për të 

cilat është diskutuar, është dhënë në një kontekst më të gjerë, duke përfshirë edhe pjesë të diskutimeve të 

senatorëve a të deputetëve parafolës në seancat e Kuvendit të Shqipërisë. 

 

VISARION XHUVANI NË KUVENDIN E SHQIPËRISË 

 

 

Historia e parlamentarizmit 

1920, cilët janë 42 ligjvënësit e parë të Shqipërisë 

 

Këshilli Kombëtar  

Senati me një dhomë 

27 mars 1920 deri më 20 dhjetor 1920 

Zgjedhjet u mbajtën më 31 janar 1920 

 

Xhemal Naipi 

Kryetar i Këshillit Kombëtar, 1920 

 

Dhimitër Kacimbra 

Kryetar i Këshillit Kombëtar 1920 

 

Ndarja sipas Prefekturave 

Prefektura Berat 

Ahmet Resuli 

Bektash Cakrani 

Hysen Vrioni 

Llambi Goxhamani 

Spiro Papa 

 

Prefektura Dibër 

Dine Dema 

Fazlli Frashëri 

Ramiz Daci 

 

Prefektura Elbasan 

Adem Gjinishi 

Qazim Durmishi 

Shefqet Vërlaci 

Visarion Xhuvani 

 

Prefektura Gjirokastër 

Beqir Rusi 

Dhimitër Kacimbra 

Kiço Koçi 

Neki Ruli 

 

Prefektura Korçë 

Kostaq Kota 

Qani Dishnica 
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Sejfi Vllamasi 

Thanas Çikozi 

 

Prefektura Kosovë 

Osman Lita 

Rexhep Mitrovica 

 

Prefektura Kosovë (Has e Krasniq) 

Bajram Bej Curri 

 

Prefektura Shkodër 

Gjergj Koleci 

Hil Mosi 

Kol Thaçi 

Sabri Shkodra 

Xhemal Naipi 

 

Prefektura Vlorë 

Myqerem Hamzaraj 

Qazim Koculi 

Sadullah Tepelena 

Spiro Koleka 

 

Lista e Senatorëve 

1.Abdurrahman Mati 

2. Adem Gjinishi 

3.Adem Peqini 

4.Ahmet Resuli 

5.Bajram Bej Curri 

6.Bektash Cakrani 

7.Beqir Bej Rusi 

8.Dhimitër Kacimbra 

9.Dine Bej Dibra 

10.Dine Dema 

11.Dino Bej Mashlara 

12.Fazlli Frashëri 

13.Gjergj Koleci 

14.Halim Bej Çela 

15.Hil Mosi 

16.Hysein Vrioni 

17.Irfan Bej Ohri 

18.Kiço Koçi 

19. Kol Thaçi 

20.Kostaq Kota 

21.Llambi Goxhamani 

22.Myqerem Hamzaraj 

23.Mytesim Këlliçi 

24.Neki Ruli 

25.Osman Lita 

26.Qani Dishnica 
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27.Qazim Durmishi 

28.Qazim Koculi 

29.Ramiz Daci 

30.Rexhep Mitrovica 

31.Sabri Bej Hafiz 

32.Sadullah Bej Tepelena 

33.Sejfi Vllamasi 

34.Shefqet Vërlaci 

35.Spiro Koleka 

36.Spiro Papa 

37.Thanas Çikozi 

38.Veli Bej Kruja 

39.Visarion Xhuvani 

40.Xhemal Shkodra 

41.Xhemal Naipi 

42.Ymer Bej Shijaku 

 

Marrë nga gazeta Korrieri, 13 shkurt 2006 

 

Noli, Fishta dhe Zogu, anëtarë të Këshillit Kombëtar 

 

Këshilli Kombëtar 

Një Dhomë 

21 prill 1921 deri më 30 shtator 1923 

Zgjedhjet u mbajtën më 5 prill 1921 

 

Pandeli Evangjeli   Eshref Frashëri 

Kryetar i Këshillit   Kryetar i Këshillit Kombëtar 

Kombëtar 1921, 

Kryeministër 1921   1922-1923 

 

Lista e deputetëve 

 

1.Abdyl Sula 

2 Agathokli Gjitoni 

3.Ahmet Hastopalli 

4. Ahmet Resuli 

5.Ahmet Zogu 

6.Ali Këlcyra 

7.Ali Koprenca 

8.Anton Beça 

9.At Gjergj Fishta 

10.Avni Gjilani 

11. Bahri Omari 

12.Bajram Fevzi 

13.Banush Hamdiu 

14.Bedri Peja 

15.Behxhet Hyti 

16.Bektash Cakrani 

17.Dhimitër Kacimbra 
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18.Eshref Frashëri 

19.Fan Noli 

20.Fazlli Frashëri 

21.Fiqiri Rusi 

22.Gani Strazimiri 

23. Halil Rroji 

24. Halim Gostivari 

25.Hasan Prishtina 

26.Haxhi Banka 

27. Hil Mosi 

28.Hoxha Kadriu 

29.Hysen Vrioni 

30. Hysen Mushqeta 

31. Ibrahim Jakova 

32.Ibrahim Xhindi 

33.Ilias Vrioni 

34.Irfan Vrioni 

35.Kapllan Deliallisi 

36. Koço Tasi 

37.Kol Rrodhe 

38.Kol Thaçi 

39.Kristo Dako 

40. Kristo Floqi 

41.Kristo Kirka 

42.Leonidha Frashëri 

43.Leonidha Koja 

44.Llambi Goxhomani 

45.Loni Kristo 

46.Luigj Gurakuqi 

47.Maliq Bushati  

48.Mazar Këlliçi 

49.Mehdi Frashëri 

50.Mehmet Pengili 

51.Mehmet Pilku 

52.Mid’hat Frashëri 

53. Milto Tutulani 

54.Mustafa Kruja 

55.Mustafa Maksuti 

56.Ndoc Pistuli 

57.Ndre Mjeda 

58.Osman Haxhi 

59.Osman Myderrizi 

60.Pandeli Cali 

61.Pandeli Evangjeli 

63.Petro Harito 

64.Qamil Bala 

65. Qazim Koculi 

66.Qazim Kokoshi 

67.Qemal Mullaj 

68. Qemal Vrioni 
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69. Ramiz Daci 

70.Rasim Babameto 

71.Refik Topia 

72.Rexhep Mati 

73.Rexhep Mitrovica 

74.Riza Dani 

75.Salih Vuçiterna 

76. Seid Toptani 

77.Sejfi Vlamasi 

78. Selahydin Shkoza 

79.Shefqet Dajiu 

80.Shefqet Vërlaci 

81.Shuk Gurakuqi 

82.Shyqyri Muftiu 

83.Skënder Pojani 

84.Sotir Peci 

85.Spiro Koleka 

86.Spiro Papa 

87.Stavro Vinjau 

88.Sylejman Delvina 

89. Syrja Pojani 

90.Taqi Buda 

91.Tefik Mborja 

92.Tefik Panariti 

93.Visarion Xhuvani 

94.Xhemal Bushati 

95. Zija Toptani 

 

Korrieri 

14 shkurt 2006 

 

 

 

KRYETAR I MBLEDHJES KOMBËTARE TË LUSHNJËS DHE TË KËSHILLIT MBRETNOR TË 

SHQIPNISË AQIF PASHË ELBASANI 

 

 

Visarioni u përpoq të bënte të njohur edhe meritat e Elbasanit. Ai çmonte në mënyrë të veçantë 

veprën e Mahmud pashë Elbasanit (Biçaku), i cili kishte dhe titullin “Shpëtimtar i Kristianizmit”. 

Nacionalizmi dhe atdhedashuria ishin brumosur tek Aqif Pasha nga mjedisi familjar. Trimërinë, 

burrërinë dhe frymën e sakrificës e trashëgonte nga nëna dhe nga familja. Me gjakftohtësi ai mori 

vendime gjithmonë në të mirë të Atdheut dhe nuk u bë pre e lajkave të Esad Pashës, përkundrazi i 

përbuzi ato. Më 1924 Aqif Pasha përkrahu Revolucionin Demokratik të Qershorit. 

“Shkëlqesia e tij Aqif pashë Elbasani asht nji burrë i gjatë pak me fytyrë fare Pellazge, bojë gruni të 

kuq, me sy plot vetëtima të zjarrta, me gjithë që asht jo edhe shumë i ri, por edhe plak s’mund ta thomi. 

Do të jetë 55 vjeç, trupin e ka fare të drejtë dhe kur ecën si dhe kur rri ka nji pamje shumë të bukur dhe të 

kandshme. Aqif Pasha asht i biri i Mahmud pashë Elbasanit, nji nga shtëpiat ma të ndershme të 

Elbasanit dhe ma të vjetrat, me emën të madh nga punët e mëdha dhe të ndershme. 

Mahmud Pasha, ndjesë pastë, ka punue shumë për Elbasanin dhe Krahinën e Tij. Ka edhe titullin 

Shpëtimtar i Krishtenimit të Elbasanit. Këtë titull ai e ka marrë me punë të ndershme dhe fort të 
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rrezikshme për jetën e tij, vorri i tij gjendet në Teqen e Madhe të Elbasanit. Kur ndërroi jetë ka qamë 

gjithë Elbasani dhe krahina e tij. Gjithë të Krishtenët bashkë me gjithë klerin e Elbasanit dhe të Shpatit 

morën pjesë në vorrim deri në Teqe. 

 E ndershmja zonjë e Aqif Pashës, asht zonjë fort me randësi, tepër fisnike dhe mbretneshë e 

shtëpisë, sikundër lipset të jetë çdo grue shqiptare me mend. Asht nga shtëpia e pashallarëve të 

fuqishëm të Tosknisë, nga familja historike e Vrionasve. Edukacioni që u ka dhanë fëmijëve të saj asht nji 

lëvdatë për te. Djali tepër i kandshëm, Aqif Pasha, prej 15 vjeç, na jep shpresa të mira. Zoti i madh tua 

falë prindëve dhe Shqipnisë. Sot e 30 vjet përpara, në familje të Aqif Pashës mësohej gjuha shqipe. Dhe 

librat shqip ishin plot në shtëpi të Aqif Pashës që në kohë të fuqiplotit Sulltan Hamidit. Në çdo lëvizje 

kombëtare Aqif Pasha ka marrë anën ma të ndershme. Në kohën e mbretit të Shqipnisë i shërben shumë 

atdheut tonë, edhe madhështinë e tij mbreti e nderonte si i kishte hije. Prishësit e fatbardhësisë së shtetit 

shqiptar suellnë (qëlluen) edhe kundër Aqif Pashës, të cilit i prunë dame të mëdha, përpara gjithë këtyne 

Aqif Pasha u rrëfye tepër fisnik dhe shumë i naltë. 

 Aqif Pasha asht nacionalist por i rallë dhe i qëruem, propagandat e hueja as që guxojnë të 

afrohen aty. 

 Të gjitha këto i rrëfen me vendimet mbledhjes së Lushnjes. Shumë shpejt e kuptoi Aqif Pasha që 

lypset të formohet nji qeveri e re kombëtare, po punët i peshonte nga të gjitha anët dhe shikonte të gjente 

atë ma të mirën zgjedhje, që të mos bjerë as ndonji dam po vetëm fitim të atdheut. Kjo asht e vërteta. Kur 

erdhi koha dhe shpëtimi i Shqipnisë e kërkonte që të rrëfehet cilët jemi, çfarë duem dhe t’i japim botës të 

kuptojë zgjedhjen e përgjithshme e të pandame të gjithë popullit shqiptar, atëhere Aqif pashë Elbasani u 

ngrit në kambë dhe shpejtoi mbledhjen e përgjithshme kombëtare. Burrë me zemër e me nder nuk desh 

të dijë as për ndonji kundërshtim të madh a të vogël. Sipër të gjithave tha: asht shpëtimi i Shqipnisë dhe 

nderi i shqiptarit. 

 Ato ditë ndodhej pak i sëmunë dhe kur i thanë, që lypset për të mirën e shëndetit të mos udhëtojë 

në dimën në nji udhë tepër të keqe e të randë në Lushnje, u përgjigj e tha: “Dhe duke vdekë të jem do 

shkoj të baj detyrën time. Kështu nuk humbi kohën dhe nuk përtoi, as nuk priti të bahet ma mirë nga 

shëndeti, por me nji kohë dimni të fortë e të keq i hypi atit dhe nëpër balta të mëdha deri në barkun e 

kalit mbërrini shpejt në Lushnje, në mes të janarit, sa bukur e sa mirë e kryesoi mbledhjen e përgjithshme 

atje Aqif Pasha dhe sa shumë punë të mëdha shpëtimtare bani për Shqipninë, në këtë mbledhje 

kombëtare, e dinë të gjithë dhe me të drejtë shumë e pat mbledhja e përgjithshme kombëtare kur e 

zgjodhi kryetarin e saj dhe kryetar të këshillës së naltë mbretnore të Mbretnisë së Shqipnisë. 

 Lutemi të na rrojë ky bir i cili asht pa ndonji pikë të zezë në jetën e tij si edhe prindët e tij, të cilët i 

japin nder gjithë Shqipnisë dhe veçanërisht Elbasanit”. 

Shënime:    1. Kalendar Enciklopedik f.113, viti 1998 A.Plaka. 

      2. Shqipëria e re, N.2, Korrik 20, viti 1920.   

 

 

 

ARQIMANDRITI 

 

Për të paraqitur sa më të plotë aktin e zgjedhjes së Arqimandritit (Visarion Xhuvani) po jap pjesë nga mbledhja 

45 e Këshillit Kombëtar, e datës 23.IX.1920, faqe 73 – 74, në të cilën diskutohet dhe merret vendim që  

Arqimandriti V.Xhuvani të jetë anëtar i Këshillit Kombëtar për Elbasanin. 

 

 

MBLEDHJA E 45-të 

Më datë, 23.IX.1920, ora 04,oo mbas dreke. 
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Këndohen emnat e këshilltarëve. Mungojnë Z.Z. Qazim Koculi, Xhemal Naibi, Xhemal Bej Shkodra, 

Sabri Bega, Kostaq Kota, Emzot Koleci, Abdurrahman Mati, Spiro Koleka, Veli Bej Kruja, Hysen Bej 

Vrioni, Mytesim Këlliçi e Ymer Bej Shijaku. 

Si u gjet shumica, mbledhja u hap dhe filloi bisedimet. 

U këndue proçesverbali i mbledhjes së fundshme. 

Këndohet nji letër e Prefekturës së Elbasanit №.1073, së cilës i bashkëngjitet nji mazbata e Këshillit 

Administratuer t’asaj Prefekture që rrëfen zgjedhjen e Z. Z. Behxhet Bej Shytit e Simon Shuteriqit si 

këshilltar të Elbasanit, tue rrezikuem Z. Z. Ahmet Daklin e Filip Papajanin, të zgjedhun nga Këshilli 

Administratuer i Peqinit me shkak se Nënprefektura e Peqinit nuk përfshin veç nji popullsisë prej 11.000 

vetësh, në vend që ajo e Elbasanit përfshin 60.000 frymë. 

Z. Nënkryetar pyet a ka ndonji prej shokëve, ndonji mendim mbrojtës a kundërshtues? Z. Beqir Rusi 

proponon që të pranohet Z. Arqimandrit sikurse Z. Qazim Durmishi, nga shkaku se ai u ndodh larg 

Shqipnisë kur u ba zgjedhja e tij si këshilltar dhe posa e muer vesht privatisht çpalli ndër gazeta të 

Rumanisë ku ndhodhesh atë kohë; zgjedhja e re e Elbasanit thot Z. e tij nuk asht e drejtë se në vend që në 

zgjedhje të këshilltarve marrin pjesë bashkarisht Këshillat Administratore të Prefekturave e 

Nënprefekturave. Prefektura e Elbasanit i ka rrëmbye atë të drejtë. Peqini e ka marrë mbi vete gjith 

kompetencën e zgjedhjes që kjo asht jasht vendimit të Këshillit. 

Z. Spiro Papa i kundërshton mendimit të Z. Beqir Bej Rusit tue thanë se nuk asht e drejtë që Z. 

Arqimandrit atë kohë u ndodhte në Rumani, veç kësaj thot se faji që dokumentat nuk janë të plotshme 

mbas rregullës i përket Prefekturës s’Elbasanit e nuk duhet për këtë gja t’i shkelet e drejta e Z. Simon 

Shuteriqit. 

Z. Beqir Rusi pyet a asht lajmuem zyrtarisht Z. Arqimandrit për zgjedhjen e tij si Këshilltar apo jo? 

Z. Hil Mosi thot se çashtja e zgjedhjes të nji Këshilltarit asht nji çashtje me randësi. 

Z. Arqimandritin e ka zgjedhë Kongresi i Lushnjës si Këshilltar t’Elbasanit edhe ndonse ai ka dishrue 

me marrë pjesë në kongres asht ndaluem nga Qeveria e parë e asht shtërnguem me u largue në Rumani; 

veç kësaj thot në çashtjen e të zgjedhunit t’Arqimandritit asht nji me Z. Durmishin që u pranue.  

Pastaj thot se, mazbataja e Prefekturës s’Elbasanit asht ilegale nga shkaku se përmban vetëm 

vendimin e Këshillit Administruer t’Elbasanit e jo edhe të Nënprefekturave të qarkut si mbas vendimit 

që kemi dhanë këtu në Këshill Kombëtar, andaj proponon që zgjedhjet e Z. Z. Behxhet Bej Shytit e Simon 

Shuteriqit të hidhen poshtë (të rrëzohen) e të pranohet Z. Arqimandriti tue qenë se ai asht i zgjedhun 

prej Kongresit të Lushnjës.  

Z. Spiro Papa thot se faji që mazbataja asht ilegale i përket Prefekturës andaj proponon të merret në 

vendim që të bahen zgjedhje të reja. 

Z. Irfan Bej thotë se Z. Arqimandriti nuk asht lajmuem për zgjedhje të tij tue than se ai vet i kish 

shkrue nji letër private që përmban lajmimin e zgjedhjes edhe nga shkaku se nuk u gjind i qe këthye 

letra mbrapsht; si të pranohet Arqimandriti e pranoj proponimin që për tjerët të bahen zgjedhje tjera 

mbasi mazbataja nuk asht në rregull. 

Z. Ramiz Daci proponon të vuemit në votë pranimin a mos pranimin e Z. Arqimandritit si këshilltar. 

Ky proponim pëlqehet dhe me shumicë zanesh që Z. Arqimandriti të jetë Këshilltari i Elbasanit. 

Z. Kryetari pyet a njifet e rregullshme zgjedhja e Z. Z. Behxhet Beut edhe e Simon Shuteriqit e me 

shumë zanesh nuk pranohet si e rregullshme. 

Betohet Z. Arqimandriti. 

Mbas proponimit të z. Kryetarit u vendue t’i shkruhet Kryeministriës që të lajmojë Prefekturës së 

Elbasanit me bamë nji zgjedhje tjetër, massi masbataja që përmbante zgjedhjet e Behxhet Beut e Simon 

Shuteriqit u rrëzue se s’asht bamë mbas rregullës e vendimit të Këshillit Kombëtar. 

Z. Arqimandriti çfaq kënaqësinë e paraqet falnderjet e tija të Mbledhjes Komtare të Lushnjës e 

Këshillit Kombëtar, dhe ep fjalën e nderit se do të qindroj i patundun në vendime të Kongresit edhe, se 

nuk do të kursehet kurrë ndonji herë në veprime për mirësinë t’Atdheut. 

 

MBLEDHJA E 48-të 
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Më 28 Shtatuer ora 3 m. Dreke 

 

Në çdo shtet rëndësi më të madhe ka Parlamenti se sa Qeveria. Ajo është e detyruar të zbatojë 

vendimet e Parlamentit. (f.86 – 87). Më 1920 ai mbron idenë e ndarjes së pushteteve legjislativit dhe 

ekzekutivit, Parlamentit e Qeverisë, ide, të cilat do t’i përsërisë edhe më 1923. 

 

 

Z. Arqimandriti, tha se ndër bisedime që u banë në mbledhjen e djeshme për mbi të kthyemit e mos 

të kthyemit e tre ministrave pa portfojë në Këshill, shumica u duk ndër këshilltarë që dishrojshin të 

kthyemit e tyne tue u dhanë fund detyrave të tanishme si ministra pa portfoj, por edhe ca këshilltar të 

tjerë u dukën në kundërshtim të këtij mendimi e për pa marrë fund çashtja, bisedimi i kësaj u la për 

n’urdhën të ditës së sotme. Dihet se në çdo Shtet randësinë ma të madhe e ka Parlamenti, Qeveria 

udhëhiqet prej parlamentit, të drejtat me bamë ç’do send me randësi i përkasin Parlamentit, se po të mos 

jetë pëlqimi i Parlamentit, Qeveria s’mund me i vue në veprim (praktikë) thotë se, duhet përpara se të 

merren në bisedim çashtjet përmbi Jugosllavin e Italinë, të këthehen tre ministrat pa portfoj e të quhen si 

parlamentarë, se me të kthyemit e tyne këtu në Këshill nuk do të thotë që mendimi i Qeveriës të 

pakohet; për ta nevojë ma të madhe ka Parlamenti e jo Qeveria, se tue pasë Këshilli randësinë ma të 

madhe se Qeveria, duhet të jenë Këshilltarë edhe ma tepër në Këshill mbrenda, për çkëmbim 

mendimesh. Kërkon të caktohet puna, rrëfen dëshirën që konflikti me Jugosllavinë të mbyllet; e kërkon 

që Ministrat pa portfoj të këthejnë në Këshill që të bahen sa ma tepër Këshilltarë që të mundin me u 

munduem se qysh t’i jepet fund konfliktit që sa ma shumë shpejt të marrin fund edhe vuejtjet e 

fatkeqësija e emigrantëve tue bamë që të kthehen për vende të tyne e kërkon të vehet në votë proponimi 

i tij mbi të këthyemit e të tre Ministrave. 

 

MBLEDHJA 50, 02.10.1920 

 

Z. Fan Noli: Ja ca nga cenet e vogla. Të mëdhatë mund të përmblidhen kështu:  

Shtypja e kundërshtarëve heterodoksë dhe heretikë; eliminata sistematike e elementeve të mira me 

dignitet që s' duan të bëhen besnikë të disiplinuar të fesë politike të Guvernës; favorizime dhe 

akraballëku që kalb çdo degë të administratës; gjumë dhe çkujdesje e ëmbël për çdo gjë konstruktive, 

forcë pa skrupull për vazhdimin në fuqi. 

Me këtë të fundmen kam frikë se do ta tronditi Shtetin gjer në themeli se shoh që ju ka zënë 

nervoziteti i zgjedhjeve të afërme. Zoti mos e dhëntë, t’ia shtyni punën gjer sa t'a zërë nervoziteti edhe 

popullin, po burgosja e zgjedhësve të dytë heterodoksë dhe heretikë të Pogradecit vetëm e vetëm se këta 

kanë lajmëruar me një telegram që nuk do t’i japin votë partisë suaj, kjo burgosje karakteristike, thom, na 

vë në shumë mejtime dhe si patriotë që na dhimbet për fatin e këti vendi po ju pyesim: Ku do ta shpini 

Shqipërin e mjerë me këto metoda? Natyrisht në njërën nga këto të dyja: A në skllavërimin më të zi, me 

një parodi zgjedhjesh, e me një Parlament besnik të disiplinuar pa gjurmë heterodokse dhe heretike, apo, 

Perëndija mos e dhëntë, në ngatërrime dhe në çkatërrimin final. 

Tani duke qenë që pakica kundërshtare s'ësht mjaft e fortë që t'ju rrëzojë duke qenë që shumica 

qeveritare ësht tepër besnike dhe e disiplinuar dhe s'ju zbret nga kulltukët për të vënë nga gjiri i saj 

njerëz më të urtë, dhe dyke qenë që ju vetë nuk hiqeni se s' kuptoni vogëlsinë dhe pazotësinë tuaj, nuk 

na mbetet tjetër veç t'ju këshillojmë, për të mirën tuaj e për të mirën e vendit, të hidhni pak ujë në verën 

tuaj, dua të thom ta zbutni forcën me moderatë, me ment, me kanun, me ideal e me punë. Pa këto forca e 

çdo guvernë në botë është një gjë e shëmtuar dhe revoltante. Pa këto asnjë forcë e asnjë guverne nuk 

mund të themelojë një Shtet modern. E sa kohë guvernat t'ona s' i kanë këto gjëra, do të jem i shtrënguar 

të jem i shoqëruar me grupet e opozitës heterodokse dhe heretike me sigurinë që populli, kur të bëhen 

zgjedhjet e në u bëfshin lirisht,do të na japë të drejtë. 
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Z. VISAR XHUVANI: Fjalët sa t’i zgjasësh i gjen fjalët dhe fjalët shumë rrallë gjejnë punët sidomos në 

kët Parlament të ri. Prandaj, Z. Kryetar dhe Z. Deputetë, nuk dëshiroj të merrem dhe unë me fjalë të gjata 

dhe të thata si parafolësit e mij të kundërshtimit për kundërshtim sonte. 

U përfolën shumë çudina dhe punë të qenme ase të paqenme që nuk i përgjigjen qëllimit të këtyne 

orëve. I nderçmi deputet i shoqënisë shqiptare amerikane, due të themi që gjindet n'Amerikë, Vatra, Z. 

Fan Noli si shkak të votës së tij të mosbesimit rrëfen, tyke thanë me mënyrë tragjike se Qeveria për votën 

e besimit të cilën sonte po vendosim, nuk bani gratë e katundarvet të mos bajnë punë të randa ma për 

nevojat e tyne shtëpijake, dhe jashtë strehës së banimit të tyne të mos dalin ma për punë, n’ arë e në mal 

ase në pyllë për punë dhe sidomos kur janë me foshje të krijueme në barkun e tyne. Mos ma keq.  

Me të vërtetë, Zotni deputet, t’ishte që ta kishte përmbushë kët nevojë, që thotë parafolësi i im, 

Qeveria e sonçme ose ma mirë me thanë në qoftë se Qeveria do kishte bamun kët çudi të pa pritme, kish 

me qenë mirë. Po për fat të keq jemi shum larg nga koha e çudinavet. Por un çuditem, nji punë kaq e 

madhe nji zakon dhe nevojë ma sot mund të quhet e krijueme prej shumë shekujsh në Shqipni për 

katundet tona, që mund të çduket vetëm, me anë të shekullit, puna e ndryshimit të jetës së katundarit, 

qysh asht e mundun nji Qeverije dy muejshe si kjo që kryeson Z. Ahmet Zogu, qysh asht e mundun të 

bajë që të ndryshohet me dy muej punë. Përmirësimi i gjendjes familjare që ka lidhje të fortë me zakon 

dhe nevoja të fshatarit mund të vijë vetëm me zhvillimin e kombit dhe me anë t’arsimit dhe jo me nji 

frymë ose me nji maqinë se fabrikat as t’Amerikës nuk pjellin ase nuk nxjerrin gra dhe burra idealë si i 

do Zotnija e tij. Prandaj dhe në kombet ma të përparuem t’Evropës shofim nëpër katundet larg qytetevet 

se gratë nuk kanë mbërri edhe m’ at shkallë që ka dëshirë Z. Deputeti i Shoqnisë shqiptare Amerikane 

Vatra t' ja kishin mbërri gratë e shqiptarvet të katundevet t’onë për dy muej.  

Tha Z. Deputeti i shoqnisë Vatra t’Amerikës F. Noli se nën Qiverinë e soçme prej Linit ose qytetit si 

do të ironizojë, të tallet, kanë ikë dy a tre katundarë nga moskënaqësija e tyne pasi iku ushtrija e huej 

këto ditë prej Lini, unë Zotnij deputetë di se nuk ka shqiptarë sot që të dëshirojnë flamurin e huej, provë 

kemi muhaxhirët e ngratë që vdesin ose lypin këtu po nuk shkojnë nën flamurin e huej, por jam i sigurtë 

se në qoftë se ka ikë prej Lini njeri ka ikë vetëm me nji të shtyme intrigante antishqiptare të huej nga ato 

mënyrat satanike që dihen që përdorin anmiqt e Shqipnisë që të ja mërrijne të përfitojnë qëllimet e tyne 

lakmuese kundër nesh. Pra në ka ikë njeri ka ikë ai që ka qenë për t’ikë. Kështu mue më vjen keq se qysh 

nji Zotni si parafolësi i im e përdor këtu sot dhe me kët minut kështu përpara .... ket punë trathtore 

antishqiptare të dy ose tre njerzve që dhe të kishte qenë e vërtetë nuk duhesh thanë se nji shqiptar edhe 

në qoftë se për nji arsye papunsie në vend të vet ikën e shkon në nji vend tjetër por po nën hijen e 

Shqipnisë dhe në daltë jashtë nuk do me thanë pse del, pse nuk mund të rrojë nën sundimin e Qeverisë 

shqiptare si thotë Zot. e tij se sa për liri të vertetë dhe qetsi dhe siguri që kemi sot në Shqipni nuk e kanë 

n’Evropë Shtetet e organizueme, pra them se më vjen turp që i ndigjova këto fjalë prej nji deputeti të 

nderçëm prej të cilit të gjithë kishim shum shpresë dhe ishim të sigurtë se kishte me i shërbye shum 

Atdheut tonë kur të hynte në Parlamentin tonë. Por për fat të keq me idhënim e themi se qenkim gabue. 

Për fjalën e moçme “Odhinen oros tetoqen min” që e përktheu u mbarsën malet nuk leu asnji mi, që 

bani nji ilaritet nji të qeshme, kët fjalë të moçme nuk due t'ja analizoj për vehten e tij se duket vetë që ja 

përgjason parafolsit të ndershëm. I kishim ndëgjue ca teorina të bukra për te dhe kështu thoshim se do 

qisi shumë punë dhe në praktikë, por këtu në Shqipni mbrenda sot, se këtu asht fusha e provimit të 

zotsis së plotë dhe e nderit, se jashtë valles kushdo thotë se di të këndojë dhe të kërcejë, të vallojë, por 

asgja. U rrëfye këtu arrë gungë në veprimet politike të mbrendshme dhe në përmirsimin shtetnuer dhe 

në çeshtjet e nevojavet dhe të përparimit popullor. Nuk asht detyra e deputetvet vetëm me pritë prej 

Qeverisë punë dhe proponime që janë të nevojshme dhe të vlefshme dhe vetëm me kritikue Qeverinë 

mir keq sa për me shkue kohën e vetëm për me u ndëgjue se po flet deputeti kundërshtar. Por detyra e 

çdo deputeti kujtoj unë se asht të mos rrijë në Parlament me duer në xhep ose të kryqzueme ose tyke përdredhë 

mustaqet dhe jo të  flasi vetëm për me sha dhe për me kritikue në paralament por deputeti i mirë duhet edhe të 

propozojë projekte dhe punë të mira dhe të dobishme që shef se janë metë dhe janë të nevojshme për popullin, të 

ndriçojë parlamentin me çdo çeshtje me randësi dhe të kontrollojë e të kritikojë me arsye vetëm dhe për dobi, jo për 

me rrëzue vetëm dhe vetëm me qëllim për me hypë vetë. Kur bani nji propozim? ose kur paraqiti nji projekt të 
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nevojshëm Z. deputeti i nderçëm i Shoqnis Shqiptare Amerikane Vatra F. Noli dhe shumica nuk e 

perkrahi? Sa larg asht nga punët e vërteta! Sonte prisja të bisedohesh e të shkoqitesh dhe të drejtohesh 

shërimi i plagës së madhe financjare ekonomike që asht nji tingllim i lig i smundjes së madhe të 

përbotshme financjare ekonomike në gjithë Evropën për këto punë dëshiroje të ndëgjoje fjalë të matme 

dhe të dobishme dhe jo përralla dhe çikërrina të kota. Por Z. Fan Noli pse rri dhe nuk i vështron këto, 

kur se vetëm Z, e ti i di të gjitha si thotë vetë Z. e tij, por rri si arrë gungë këtu vetëm për potere për 

ndalim pune për kolisiergitje. Pastaj qahet pse nuk i hudhim pak ujë venës.  

Po dhe neve i shtijmë pak po dhe shumë ujë venës, por kujtuem se po shtijmë ujë të natyrshëm dhe 

se ky ujë e dishim se do përzihesh mirë me venën natyrisht dhe do pihesh por për çudi, ujtë nuk mundi 

të përzihet dhe të formojë nji kramë nji të pijme me venën dhe kështu ujtë e turbullojë ose për pak desh 

ta thartojë venën, nuk po themi se desh ta qelbi në mos të kishte qenë vena e mirë fort fort dhe e dorës së 

parë. Dhe tash më vjen ndër mend dhe më duket se po ndëgjoj tash fjalët që dëgjoheshin udhëvet at ditë 

Dorëheqja, dorëhjeqja, derëheqja. Tash kush e ka fajin, neve vena që e pranoj ujtë apo juve ujtë që u 

provue se nuk dijti të njijësohet me venën dhe të bashkohet nji per t’a pimun, por jashtnatyrisht u da prej 

venës.  

Ujnat e turbull ose të paturbull të gjithë i njoftëm dhe i provuem prandaj tash e paskëtaj na pëlqen ta 

pimë venën pa ujë shqeto se kështu asht ma a kandshme për trimat e fortë dhe ma antimikrobike.  

Z. Kryetar, shumë e vërtetë asht se nuk jam avokati i Qeverisë dhe i as ndonji Ministri, po dhe se 

ndonji prej këtyne nuk ka nevojë për mbrojtje; un jam avokati ma i palodhun se pas fuqis s'ime vetëm i 

të drejtavet dhe i nevojavet të popullit dhe t’interesavet të popullit dhe t’interesavet Shtetit 

përgjithësisht, pra dëshiroj mos me iu përgjegjë ma pikavet tjera të kota që të mos humb kohën, prandaj 

propozoj se në qoftë se Z. Z. Ministrat për mbi sa u folën prej kundërshtarvet, në qoftë se nuk kanë me u 

përgjegjë ose nuk dëshirojnë atherë bisedimet propozoj të quhen të mjafta dhe kështu çeshtja e votë 

besimit të vihet në votë mbas dhe as ndonji pyetje e re ma nuk duket që të ket mbetë për t’u ba. Dhe jam 

i sigurt se Qeverija e Z. Ahmet Zogut ka me pasë besimin triumfal të Parlamentit bashkë me besimin 

tem. Dhe mburrehen se kam fatin e mirë kët radhë t’i jap votën teme të besimit të plotë kësaj kryesije të 

Qeverisë së soçme e cila nuk ka pasë shoqe nuk ka dhe shof se as nuk do jetë e mundun të ketë 

konkurencë të nderçme, se të gjithë deri sot ata që janë mbrenda në Parlament dhe jasht i shoshëm dhe i 

përshoshëm me an të veprimevet tyne zyrtare, por nuk na duel njeri asnji ma i fortë, ma i shpejtë, ma i 

zoti, ma përparimtar, ma puntuer, ma modern, as ma i drejtë se kryetari i soçëm. 

Zotni deputetë, djelli që len asht ma i nxehtë dhe ma i ndriçëm dhe ma i paqëm dhe ma i 

shëndetçëm. 

Pra në votë punën. 

 

 

MBLEDHJA 52, 2.10.1920 

 

 

HIRËSIA E TIJ Arqimandriti tha se mendimi asht kundra themelimit të nji Ministrie të Luftës, se sot 

nuk asht nevoja. Nevoja e kësaj do të jetë atëhere kur të përmirsohemi në pikpamje të gjendjes 

ekonomike e politike, proponon nji sistem Gjindarmërije tue marrë për themel shtetet tjera q’i përngjasin 

Shtetit tonë. Se formimi i nji ushtrie do t’a randojë mjaft popullin, rrëfen se nji Ministër mund rregullojë 

edhe dy Ministri. Nuk i duhet ngarkue popullit aq fort se gjinden më nji gjendje ekonomike tepër të 

poshtme me nji shkallë që s’mundet t’a mbajnë këtë barrë. 

Z. IRFAN bej Ohri tha se të gjithë bota gjallninë e vet e siguron me fuqinë t’ushtrisë e prandaj edhe 

ne për me sigurue gjallnimin e rrotjen t’onë duhet të kemi nji ushtri e për rregullimin e kësaj kërkon 

themelimin e nji Ministrie të Luftës e pavarshme edhe ai që të marri përsipër këtë Ministri të jetë i 

stërvitun e i mbërritun prej kësaj dege. 
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HIRËSIA E TIJ Arqimandriti tha se ne jemi anëtar për nji ushtri, le të kuptohet fjala mirë. Sa për 

fjalën që nji ministër të rregullojë dy ministri asht e arësyeshme se ne kemi nevojë për organizimin e 

duhet të vij nji organizator i huej. Gjeri sa të origanizohet ushtrija, do të rrjedhin 5-6 muej edhe gjer 

atëhere fati i Atdheut t’onë ka me marrë fund. Veç kësajë thotë se do të hupin edhe shumë të holla, 

ministri i ri do t’i ndërrojë oficerët e do të prishet e do të trubullohet edhe ma keq puna. Proponon që të 

merren masa të tjera për Ministrinë e Luftës e jo të formohet që sot. 

 

HIRËSIA E TIJ Arqimandriti kundërshton formimin e nji Ministrie të Tregtisë e të Bujqësisë për 

arsyet e diftueme prandaj i përgjegjet fjalës së Z. Kol Thaçit që tha se Arqimandriti asht teolog e s’kupton 

nga tregtija, thotë se un këtë e thom edhe vetë, por ndonse nuk mund të kemi nji dije e eksperjencë të 

plotë mbi tregti, por si përfaqësues i kombit që jam, jam i detyruem me rrëmue andej këndej edhe në 

mos tjetër me marrë disa kuptime jo vetëm përmbi Tregti e Bujqësi por edhe përmbi te gjithë të tjerat, se 

do të paraqesim mendimet e do të votojmë këtu në Këshill; thotë se nuk e mohoj nevojën e nji të tillë 

Ministrie, por kundërshtoj për formimin e saj sot për sot se s’kemi ekonomi. Rrëfen që Greqija asht 

shumë ma nalt se ne në pikpamje të Tregtisë e të Bujqësisë, por ajo u organizue e u zhdrivillue me 

organizatora të huej; ne duhet të shohim si punojnë fqinjtë t’onë e të marrim për themel të mirat tue i 

hedhë poshtë të këqijat. 

 

ARQIMANDRITI: Tue rrëfye gjatë e gjanë detyrën e përfaqësuesit që do të ketë në Rumani, e 

mirësitë që do t’i vijnë kombit prej kësaj vepre, kërkon që të epet vendim e t’i shkruhet Qeverisë të 

dërgojë nji përfaqësues shteti në Rumani për t’u kujdesue, jo vetëm për propagandën kombëtare por me 

vu në veprim testamentat që janë ba prej shumë shqiptarëve për zhvillimin e gjuhës kombëtare, dhe në 

mos e njoftë Rumania si përfaqësues shteti, të interesohet me u njoftë si përfaqësues i shoqnisë shqiptare, 

e njoftun si person moral për me mujtë me vjelë të gjitha interesat kombëtare shtetnore. 

 

ARQIMANDRITI propozon që në urdhnin e ditës të jetë bisedimi përmbi udhën e Elbasanit. 

 

 

MBLEDHJA 53, 6.10.1920 

 

 

ARQIMANDRITI tue rrëfye nevojën e kësaj udhe propozon që të ndreqet sa ma parë udha Tiranë-

Elbasan, o nëpër Durrës, ose po të shifet e arsyeshme kjo, të ndreqet udha Elbasan-Tiranë. 

 

 

 

MBLEDHJA 54, 7.10.1920 

 

 

ARQIMANDRITI tha: Mbasi kullotat që rrëfen Z.Sadulla janë krejt të shtetit dhe të hollat që merren 

prej tyne po vejnë dam, propozon që t’i hiqet vërejtje Qeverisë, tepricat që merr financa të prishen për 

arsimin. 

Po në mbledhjen 54 Hirësia e Tij Arqimandriti kërkon spjegime urgjente për mitingun e Kavajës. Në 

të asht folun kundër pranimit të kosovarëve. Çeshtja nuk asht siç thotë Z.R.Daci, për këtë të dërgohet nji 

komision për verifikimin e gjendjes në vend. Të thirret në raport ministri i Brendshëm në Këshillin 

Kombëtar. Të bahet nji mbledhje e jashtëzakonshme. 

 

HIRËSIA e Tij Arqimandriti propozon që në urdhnin e ditës datë 9.10.1920 të jetë bisedimi për 

mbylljen e shkollës historike Normale të Elbasanit. 
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MBLEDHJA 56, 9.10.1920 

 

 

Në mbledhjet 56-57 të tetorit të vitit 1920 bisedohet për mbylljen e shkollës Normale të Elbasanit. 

Visarioni këmbëngul që kjo shkollë të mos mbyllet. 

Idenë e Visarionit e mbështesin deputetët Z.Hil Mosi, Z. Irfan Bej dhe Z.B.Rusi 

 

 

HIRËSIA e Tij Arqimandriti rrëfen se Ministrija e Arsimit ka venduem mbylljen e shkollës historike 

normale t’Elbasanit tue qitë për shkak mungesën e fryteve të nxanësve e të mësuesve t’asaj shkolle. Me 

qenë se po flet mbi çeshtjen e nji shkolle që thotë se asht nji fabrikë, t’ i epet randësinë fjalës së tij. Për 

mungesën e fryteve t’asaj shkolle që thotë Ministrija e Arësimit, rrëfen 1) se shum vetë janë pajisë me 

mësimet e asaj shkolle që gjinden edhe sot; këtë thotë na e rrëfen edhe statistika e nëpunsve. 2) për 

mungesën e nxanësve thotë se pse kjo shkollë të ketë pasë nxanësa çë prej vjetës 1908-1920 e të mos ketë 

mbas këndej; sa për çeshtjen e mungesës së mësuesave rrëfen se në, Shkodër gjinden shumë djelm të 

mirë e të zotët të dalun prej shkollave të Austrisë. Pra asnji shkak i Ministrisë s’Arësimit nuk mbështetet 

në themele të forta e bijnë poshtë prej arsyeve të diftueme. Rrëfen gjat’ e gjanë historinë e kësaj shkolle, 

thotë se u themelue në vjetën 1908 e asht mbajtë me patriotizmë t’Elbasanasve, merr në gojë kongresin e 

Manastirit e t’Elbasanit. 

 

HIRËSIA e Tij shton që kjo shkollë nuk asht mbyllë as në kohë të sundimit t’ Esad Toptanit, as 

Austrisë, as Italisë e çfaq idhnimin që po dishrohet me u mbyllë sot: rrëfen se gjithcila mbretni tue ditë 

që bashkimi i gjuhës kombtare rrjedh vetëm prej shkollës e i  kanë vue ma të madhen fuqi shkollave. Tue 

u pasë ndodhë Elbasani … në kërthizë të Shqipnisë dhe tue u pasë pranue dialekti i atij vendi në gjuhë 

zyrtare, kërkon vazhdimin e asaj shkolle se prandej tue rrëfye se kjo u shërben edhe atyne që nuk e kanë 

vahtin me i çue fëmit nëpër shkolla t’Europës, më nji anë tjetër edhe të përnjisimit të dialektit që asht 

pranue për gjuhën zyrtare. 

 

HIRËSIA e Tij Arqimandriti thotë se jam i sigurt që Ministri i Arësimit do t’a shtyjë çeshtjen me sot 

me nesër; por duhet menduem që kjo asht me randësi e që s’pret, se jemi mbrenda në stinë të mësimeve 

që vazhdojnë gjith shkollat; kërkon që Ministri i Arësimit t’i api randësi çeshtjes tue i dhanë spjegimet nji 

orë e ma parë. 

 

HIRËSIA e Tij Arqimandriti proponon që ditën që do të bisedohet çeshtja e shkollës normale 

t’Elbasanit t’ndodhet edhe Ministri i Arsimit për me dhanë spjegime. Pranohet edhe u vendue me i 

shkue Kryeministrisë me lajmuem Ministrinë e Arësimit që më 11-X- 920 ora 3 mb. dr. të vijnë në 

Këshillin Kombtar me dhanë spjegime mbi shkollën normale t’ Elbasanit. 

 

Z. MINISTRI rrëfen se shkolla e Elbasanit s’ka qenë normale, ajo asht nji shkollë që përmbledh 3 

renda qytetse e nji suplementare e prandaj s’mund të quhet veç se gjysë normale, rendi i fundit i kësaj 

shkolle kish vetëm 4 nxansa. Ne të shtyem prej mungesës së mësuesve, të mos pasunit nxansa, edhe prej 

gjendjes financiare, u shtrëguem me e mbyllë rendin e fundit të kësaj shkolle mbassi n’atë rend duheshin 

mësues të latinishtes e greqishtes të vjetër që sot për sot nuk mund të gjinden me të tilla cilësi. I vetmi 

njeri i zoti për këtë detyrë asht Z. Aleksandër Xhuvani, të cilin si tash e ma parë u shtërnguem t’a 

marrim në komisinë letrare. Asht nji punë tepër e zorshme që mësuesi ditën t’api mësime e natën të 

përkthej pjesat e nevojshme prej librave të hueja për me i dhanë nxansave. Këto duhen marrë para sysh 

të gjitha. Rrëfen se nji e tillë çeshtje ndodhi edhe në Shkodër. Edhe atje pat nji normale me 30 nxansa, po 
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prej arsyeve të diftueme për shkollën e Elbasanit u shtrënguem t’a mbyllim. Për me pasë nji normale të 

vërtetë mbi të gjitha duhet të kemi edhe nji pension. 

Sa për shkollën lice që kemi në Korçë jo vetëm që jemi shtërnguem t’a mbajmë prej gjendjes politike 

t’atij qarku, por ajo edhe nuk asht krejt Shqiptare por Franko shqiptare e mësuesit e saj janë frëng. Me 

këtë bashk thotë se Elbasani ka nji shkollë qytetse me 5 rende e cila do të riformohet me gradën 

pregatitore. 

Z. H. MOSI tha se ndonse i kemi dhanë atë randësi shkollës normale t’Elbasanit, por në të gjitha 

pikpamjet pedagogjike nuk asht normale, se mbas lajmeve ajo ka qenë e përbame prej tre rendeve 

qytetse e nji kursit suplemetare që kështu nuk mund të quhet veç se gjysë normale; po themi se, të ketë 

shkolla, sot na mungojnë mësuesit, por jo edhe në ate të Shkodrës. Atje ka mjaft të tillë mësuesa të dalun 

prej shkollave të nalta pedagogjike të Austrisë e t’Italisë e pyet përse u mbyll edhe ajo e Shkodrës në 

vend që asaj nuk i mungojshin as nxansit se ka pasë 96, as mësojsit se ka me të gjitha cilsitë e nevojshme 

veç kësaj, në kjoftë se shkolla e Korçës ka randësi politike prej Greqisë dhe ajo e Shkodrës e ka atë 

randësi prej Jugosllavisë. Duhet shtuem se shkolla normale në dituni asht ma e vogël se nji lice; nga 

shkaku se prej nji liceut nji nxanës mund të shkojë në universitet e mbassi Z. e tij Ministri thotë se për 

normalen mësuesa të dalun nga universiteti aqë ma shum lypsen për nji lice, kur se liceu i Korçës nuk ka 

të till mësuesa. Shton tue thanun se po të marrim si model shkollat t’Austrisë atje pëlqehen për të tilla 

shkolla, si profesora që kanë qenë shumë kohë mësuesa e mandej Drejtora. Pse pra liceu i Korçës që s’ka 

mësuesa të dalun prej universitetit të jetë i hapun e shkolla kombtare normale e Elbasanit e cila mund të 

jetë e vetmja urë për me bashkuem ndryshimet ndërmjet të dy dialekteve të Shqipnisë Jugore e Veriore. 

 

Z. IRFAN bej si mis i komisionit t’asaj shkolle rrëfen se ajo qe themelue në kohë të Turqisë që ishte 

edhe Qeverija kundra edhe jo normale e plotsueme por me u zhdrivillue në gjendjen normale; atëhere 

kësajë shkolle i qe sigurue edhe pension i nevojshëm tue qenë se Qeverija do t’ipte ndihmë, por ishte 

edhe kundra e thotë të vazhdojë vetëm me ndihmën e popullit. Tue qenë se atëhere mbi të gjitha këto 

shpjegime u mbajt, pse mos të mbahet sot që kemi edhe financën t’onë. Frytet e asaj shkolle i kemi para 

sysh, thotë se të gjith mësuesit e këtyne krahinave kanë mbrri prej asaj shkolle. Pyet pse në kohë të para 

zgjidheshin mësuesa për atë shkollë e sot nuk po gjinden. 

Kërkon që shkolla normale e Elbasanit të vazhdojë si parandej tue i mbushun asaj të gjitha nevojat 

 Z. B. RUSI thotë se z. Ministër na rrëfen si shkak të mbylljes së shkollës mungesën e nxansave e të 

mësuesve, por në nji rend që sot gjinden 5 vet nesër mund të shumohen e për profesora kemi njerës 

kompetentë të cilët sot janë nëpër zyra të Kryeministrisë etj. Andaj tue thanë se shkaqet e Ministrit nuk 

janë t’arsyeshme, kërkon hapjen e rendit të mbyllun e vazhdimin e shkollës si parandej. 

 

Mbledhja 4-6 mars 1923 

 

- Diskutohet nëse do të betohet deputeti i ri apo jo?  

Mendimi i Visarionit është: të betohet, të veprohet ashtu si është vepruar edhe më parë. 

Zgjidhet në Komisionin e Financave dhe Postë-Telegrafave. 

Flitet në se duhet të thirret në Parlament Qeveria apo jo. Mendohet që të thirret por pasi të jetë 

vënë në rendin e ditës. 

 

Z.VISAR XHUVANI: Nga nji pikëpamje e pranoj që çeshtja në fjalë nuk ká aqë nji randësì, por nuk 

e pranoj kurr n’atë pikëpamje që beja në vetvedi nuk ka randësin’ e vet se ndryshe nuk do t’ishte vu në 

Statut. 

Z.Vinjau thotë se nuk ká kuptim beja e parë për arësye se Z.Rexhep Jella s’ka çka të shqyrtojë; po 

sikur t’ishin zgjedhun dy vetë kjo be do t’u lypte e njeni do të shqyrtonte kredencjalet e tjetrit, e kur kjo 

asht e caktueme, nuk e di pse të përjashtohet Z.Jella nga ky betim? 
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Pra jam i mendjes mos të bajmë ndryshime e mbasi kjo punë nuk sjell asnji ngatrrim, të veprohet 

sikur se asht veprue deri tash e Z. e tij të bajë benë sikur se thotë edhe Z.Tutulani i cili ká nji kuptim 

mjaft të vlefshem për çka i përket ligjës. 

 

Z.Dh. Kacimbra  Z.R. Babameto  Z.F. Rusi 

“I. Xhindi  “Sh. Daji   “Visar Xhuvani 

“K. Tasi  “S. Vinjau 

 

Komisija e Financave dhe Post-Telegrafavet 

 

Z.S. Papa   Z.M. Pilku   Z.T. Panariti 

Z.Rroji    Z.P. Saraçi   Z.Xh.Bushati 

Z.Haxhi J.Banga  Z.P.Harito   Z.M.Tutulani 

Z.L.Kristo   Z.Sh.Gurakuqi  Z.V.Xhuvani 

Z.M.Këlliçi   Z.S. Pojani   Z.M.Frashëri 

 

Komisija e P.të Jashtme 

 

Z.A.Sula                     Z.B.Pejani 

 

“ F.Noli                         “ R. Jella 

“ M.Frashëri                 “ L. Gurakuqi 

“ N.Ivanaj 

 

Z.V.XHUVANI: Këtu janë dy proponime njeni që të thirret Qeverija e tjetri që të mos thirret. Âsht 

pastaj proponimi i Z.S.Vllamasit që të vihet në rendin e ditës proponimi. Edhe ky âsht mâ i mirë se 

mbassi të bisedohet kur të vihet në rendin e ditës aty ka me u nda mâ mirë të vijë a po jo Qeverija të na 

japë shpjegime. Kjo âsht çashtje dy a tri ditësh, e për ket s’kanë pse të qahen kundërshtarët, pse kështu 

do të kenë kohë ma tepër që të pregatiten mâ mirë për të kritikue Qeverinë dhe për me bamun edhe 

shokë mâ shum në mendimin e tyne. Nuk shof pra ndo nji arsye që të mos pranohet proponimi i 

Z.S.Vllamasi. 

 

Z.V. XHUVANI: Parafolësit e ndershëm thonë se u mohohet e drejta e deputetëvet të bajnë pyetje. 

Ne s’themi që të mos thirret Qeverija e se nuk e shohim të nevojshëm. Po duem vetëm që t’a thërresim 

kur të vihet në rendin e ditës që do me thanë se atë vendim që mund t’japim sot t’a japim të shumtën 

mbas 5-3 ditësh. 

 

 

 

Mbledhja 5-10 mars 1923. 

 

Z.Visar XHUVANI: Nuk do të them se a âsht e mirë a e keqe çeshtja, se këtë mund ta gjykojë secili. 

Sa për atë që thotë Z.Ali Këlcyra që t’i rekomandohet gjyqit të naltë të Sheriatit e kongresit fetar 

Muhamedan, kjo më duket sikurse përrallat e plakave, Z.Ali këlcyra mund të shkojë vetë atje edhe të 

mbajë konferenca, ku të përndershmit delegatët të kongresit mund ta presin Z.Deputetin e Gjinokastrës 

me duertrokitje ose mund ta lanë me lemona por jo të ngarkojë Parlamentin se ky nuk â nji vend ku 

mbahen këto. 

Z. e tij na paraqet, me proponimin e vet, si edhe në fjalët që mbajti, Mustafa Qemalin si njeri 

patriot, strateg, liberal etj edhe na e sjell si shembull këtë tue na dhânë kështu shembulla majmunizmi të 

Turqisë dhe të Turqvet. Kjo asht politika sot e damshme në pikpamjen e jashtme për Shqipninë Më vjen 
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shum keq kur ndigjoj këto fjalë prej Z. së tij në qoftë se kemi mbetë mbrapa e kemi nevojë për shembulla, 

për të marrë shembull nga Turqija me të vertetë s’kemi nevojë aspak, pse Z.Ali Këlcyra si njeri i kulturës 

duhet ta dijë shum mirë se populli Shqiptar ka historinë e vet dhe për shembëll zakonet e veta ma të vjetra e nuk 

ka të bâj me Mustafa Qemalin e nuk ka nevojë për me i majmunizue turqit as me nji send. 

 

Z. Visar XHUVANI: Nji gja që asht kundra statutit nuk mund të vihet në votë. 

 

Mbledhja 6-12 mars 1923 

 

Z. V.Xhuvani: Me të vërtet se çeshtja e shkollave intereson me të tepër, po vetëm shoh nji çudi se 

sot flitet jashtë premtimevet dhe vendimevet që u banë ditën në të cilën u paraqit pyetja. S’ka asnji në 

parlament i cili të mos kujdeset për kaq shkolla të mbylluna, e jo vetëm për kaq po sikur dhe nji vetëm të 

qe mbyllun. Më vjen keq vetëm që s’mbajmë premtimin e dhanë. 

Ma jemi tue vazhdue, tyke qenë se pyetja do të bahej vetëm përmbi nji po a jo. Tani po humbim 

kohën e çmueshme, ashtu si delja kur përçap përsëri barin që ka hangër dhe e ka në bark, se po kto që 

thonë sot do thonë dhe pas 3 ditësh parafolësit kur ka me qenë spiegimi i përgjithshëm i Qeverisë. 

ZANA: Bravo! 

Z.V.XHUVANI: Prandej pa dashun kur të hyj në temën e çeshtjes pa legalitet, si hynë kolegët e 

tjerë, mue mbasi po flitet dhe lokalisht dhe si deputet i Durrësit më vjen shum keq që janë mbyllun 10 

shkolla të kësaj prefekture, po s’mund të gjej okazion për çudi si tregojnë disa këtu tash për mbylljen e 

këtyne shkollave, se si thash ky okazjon asht dita e interpelancës. Asht e vërtetë se nji komb s‘rron dot pa 

arsim, po më anë tjetër asht e domosdoshme që shumica e kujdesit duhet vu dhe në qetësi, se pa këtë 

shkollat nuk mund të veprojnë rregullisht dhe djelmt t’anë s’mund të përparojnë në shkollë. Pastaj duhet 

që të kemi dhe të holla të mjafta që të mundemi t’u përgjigjemi gjith këtyne shpenzimeve. Po fjala sot të 

këputet, se fjala bje fjalën dhe fjalët ndalojnë punën e s‘do të mbarojmë kurrë në këtë bisedim kështu. 

Jam pra i mendjes se përfaqësues’ i ministrit s‘ka ma ç’t’u përgjigjet çudiave të disa parafolësvet të mij, 

proponoj që të mbyllet ky bisedim e të quhen shpiegimet të mjafta. Por çuditem qysh thohet se populli 

gjith pagesat i ban vetëm për arsim. 

 

 

Mbledhja 7-13 mars 1923 

 

Z.V. XHUVANI: Statuti nuk cakton kur bahen votimet të fshehta ose jo, por tash duhet t’a caktojmë 

ne. Parafolësit treguen nji arsye se kështu e kanë rregulloret e hueja për votimin e mshehtë, por kjo arsye 

nuk asht e drejtë që na jemi të detyruem t’a marrim, pse na do të rregullohemi mbas psikologjisë së 

Parlamentit t’onë e nuk do të kopjojmë prej rregullorevet të hueja. 

Arsyeja tjeter asht friga… 

ZANA: Ho, ho, ho! 

Z.V.XHUVANI: As nji deputet nuk ka frigë ase ka pasë të keq pse ka votue. 

ZANA: Dikush… 

ZANA TJERË: S’janë të vërteta këto fjalë. 

Z.V.XHUVANI: U tha se shumica mund të bahet pakicë, d.m.th. mund të bahet e kundërta. Pra kjo 

arsye asht si dita natë e nata ditë. Pastaj tha edhe Z.Tutulani, të cilin e kam perkrahë kurdoherë se flet 

gjithmonë logjikisht. 

ZANA: Z.Tutulan, t’a prishi sot. 

Z.V.XHUVANI: Z.Kryetar, fjala e fundit e Z.Tutulanit mos të merret para sysh se po mos u 

mësuem sot që kemi guxim kur do të mësojmë? S’asht e arsyeshme që të ket njeri frigë se duhet të 

mejtohemi gjithnji se si t’a perkrahim të drejtën e të vërtetën. E drejta e legalitetit asht në shumicë, por 

edhe pakica kritikat e saj duhet t’i bajë me arsye. 
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Z.Visar XHUVANI: Z.Kryetar! Çeshtja që kemi sot në bisedë ka të bâj me nji deputet, pra âsht nji 

çeshtje lokaliste në pikëpamje të luftës zgjedharake, e cila po të doni mund të themi se për disa deputetë 

u ba edhe zgjebarake. 

 

 

Mbledhja 8-15 mars 1923,  

 

 

Z.V.Xhuvani: Ligja që kemi sot në bisedim asht prej vjeti të kaluem, dhe kjo çeshtje pasi u bisedue 

për tri ditë rresht u dërgue në Komisjon të financavet. Atëherë mbaj mend mirë që u biseduen të gjitha 

hollësinat që na përsëriti sot Z.Mehdi Frashëri e të tjerët parafolës. 

Pra me qenë se kjo çeshtje atëherë u bisedue gjatë e gjanë jam i mendjes që bisedimi mbi te asht i 

tepërt edhe i kotë e se nuk asht e nevojshme të përsëriten gjana që janë thanë e shkoqitë gjanë e gjatë. 

Proponimi i Z.Koço Tasit që të shkojë edhe njiherë në Komisjon në qoftë se pranohet, po mirë të 

shkojë edhe njiherë, po në asht se jo, mund të pranojmë edhe ligjën mbasi hollësinat tjera zgjidhen prej 

ligjës së posaçme. Sikur edhe për shumë ligjë tjera që kemi bamë, kemi thanë mënyrat e veprimet e 

hollësinat rregullohen me ligjë të posaçme, ashtu mund të thomi edhe për ketë ligjë. 

 

Z.V.XHUVANI: Në fjalët e parafolësit tim deputetit të ndershëm të Korçës Z.S.Vllamasit do të shtoj 

dhe ca të tjera të paka. Proponimi për me na dhanë qeverija shpiegime u ba me kohë dhe dita e 

caktueme na qe komunikue nji javë ma parë. Si e shpjegoi dhe parafolësi, kundërshtarët kanë pasë mjaft 

kohë për me u pregatitë gjatë e gjanë. Besoj se duke qenë të dituna pikat e duke mos pasun sende të reja, 

nuk e shoh të arsyshëm vazhdimin e bisedimit për të hanën si thotë Z.L.Gurakuqi. Bashkohem pra me të 

ndershmin deputet të Korçës, që të fillojë tani bisedimi, dhe të zgjasë sa orë të duen zotnijt e tyne pse ne 

presim këtu me durim. 

 

Mbledhja 11 e mërkur 21 mars 1923, faqe 220-221 

 

Z.Visar XHUVANI: Tashti këtu Qeverija kërkon me i dhânë nji hua prej 50000 Fr.ar Kishës 

Autoqefale Orthodhokse edhe mbassi të kalojë afati, të paguej kamatë. 

Komisioni i Financavet në të cilin mora pjesë për kët çeshtje në raportin e tij çfaq dëshirën që kjo 

shumë jo vetëm hua, por në qoftë e mundun të jepet edhe si dhuratë. 

Unë s‘kam qenë në Parlamentin e parshëm, por di se ky Parlament i ka pasë dhânë njiherë nji 

ndihmë të madhe nji shoqnije, dhe këtë ndihmë në qoftë se nuk gabohem – e ka ndalue. 

Pra kur për nji shoqënì, së cilës nuk ju dijtë sigurisht realizimi i programit, u pa e nevojëshme t’i 

jepet nji ndihmë, pse të mos i jepet nji ndihmë edhe Kishës Autoqefale, e cila jo që âsht vetëm nji 

organizim fetar që ka me shërbye për gjithë kohën, por âsht dhe vegla që po hedh sot themelet e Kishës 

Kombtare Orthodhokse të Shqipnisë. 

Nuk âsht nevoja me e shpjegue unë ma gjatë këtë çeshtje, se e ka marrë vesht gjithkushi randësin e 

jashtzakonshme dhe vleftën e madhe kombtare të këtij instituti. Due të shtoj që Kisha Autoqefale 

sidomos në kohën e fillimit t’organizimit të saj nuk do të jetë e zoja me e pague këtë hua si edhe kamatën 

e saj. 

Prandej unë propozoj që të zgjatet mjaft koha e kamatës, në qoftë se nuk âsht e mundun me u 

dhânë krejt dhuratë, por lutem nxehtësisht që në qoftë se Qeverija nuk e sheh të pamundshme këtë 

dhuratë, të vendosi Parlamenti faljen e kësaj shume.   

Z.ALI KËLCYRA: Kush i din të shkuarat e këtij institucioni, din edhe se sa politikë e huaj është 

lojtur në vendin t’onë, nga shkaku se ky institut ishte i lidhur me autoritetet jashta Shqipërisë. 

Sot kur e shohim se Kisha orthodhokse është autoqefale, thjesht kombtare dhe nuk ka më asnjë 

lidhje me autoritete të huaja, na gëzon tepër, edhe mua për vehten t’ime, jo 50.000 Fr. Po sikur t’ishin 

edhe më tepër, do të m’u dukeshin pak për këtë institucion. 
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Mund të thuhet ndoshta se gjendja financjare është e keqe. Po mua më duket se nuk ka ndonjë 

ndryshim të math në qoftë se neve këtë shumë në vend të huas të ja falim fare Kishës autoqefale. Gjëndja 

financjare në qoftë e keqe, është sot, edhe për Shtetin t’onë ato 50.000 Fr. pas dy vjetësh nuk kanë me 

pasë atë vleftë që kanë sot. 

Prandaj unë jam i mendimit që jo si hua t’i jepet kjo shumë, po pa dyshim t’i falet. 

Z. MEHDI FRASHËRI: Dhe unë u ndodha në komision, prandaj dua të flas pak mbi këtë. 

Komisioni çfaqi vetëm një dëshirë e në qoftë se Qeverija e pranon këtë, aherë me doemos do ta bëjë 

një projekt Qeverija. 

Tashti neve kemi dy gjëra. 

Mbasi deri sot s’kemi një ligjë mbi martesa etj. veprime të tilla, Shteti këtë barrë ua ka lënë këtyre 

edhe këta për këto d.m.th. se janë si gjykatës. 

Mos të harrojmë edhe se principi më i lartë është bashkimi i popullit, edhe Shteti Shqiptar me këtë 

rast rrëfen se ndihmon kudo e kujtdo kur është nevoja. 

Përpara mbasi kjo kishë ishte lidhur me Patrikanën, të gjitha dhuratat etj, ishin dërguar në Greqi 

nëpër banka, edhe sot, më tepër se gjysma e pasurisë së kësaj Kishe, ndodhet jashtë Shqipnis e po thuaj 

gati e humbur. 

Populli orthodoks nuk e di fatin e këtij Këshillit dhe akoma nuk ka formuar një gjykim mbi këtë, se 

jo 50.000 po do të jepte edhe 5 milion. 

Pra deri sa të hyj në popull ky lëng për nji Kishë kombtare, fetare, Shqiptare, neve duhet ta 

ndihmojmë. 

Pastaj kemi këtu edhe ligjën e minoriteteve pas së cilës lypset t’u ndihmojmë pakicave të 

kumunitetit. 

Është edhe një gjë tjetër se këtyre institucioneve po të mos u japë subvencione Qeverija, do 

shtrëngohen të zgjasin dorën edhe nëpër të huaj, një gjë që ësht tepër e dëmshme e si helm për ne. 

Z.VISAR XHUVANI: I nderçmi deputet i Gjinokastrës Z.Koço Tasi, tha se proponimi i komisionit 

âsht i metë e ky duhesh të paraqitëte edhe projektin e duhun. 

Unë kujtoj se komisioni nuk ka bâ ndonji gabim, por ka çfaqë dëshirën e tij dhe kjo dëshirë âsht e 

plotë dhe jo si tha Z. e tij, sa për me u dukë, edhe na në qoftë se e pranojmë, mund të ja këthejmë 

komisionit për të bâ edhe projektin. 

Disa Zotni thonë se Kisha ka pasuninë e vet të mjaftë. Kjo nuk âsht e vërtetë, se sikur u shpjegue 

shumë mirë, gjysa e pasunìsë i ka mbetë fatkeqësisht – jashtë Shqipnìsë më duer të hueja dhe nuk âsht e 

mundun të përdoret sot, gjysa tjetër âsht këtu në vend, po me gjithë të metat, se dihet që sot pasunitë 

kishtare janë pa asnji organizim dhe t’ardhunat e tyne janë tepër të pakta dhe as ndonji arkë kishtare nuk 

përmbledh shumën as mâ të vogël nga përdorimi i tyne. 

Z.Vinjau tha se n’organizimin e intitucioneve fetare do lejnë shumë ngatrresa etj. Unë e përgëzoj 

profecinë e Z. së tij, por i them edhe se mbas historisë deri në ditën e sotëshme, shohim se asnji institut 

fetar kur âsht organizue me mënyra kombtare, nuk ka sjellë ngatrresa, por dobi të madhe nacionale edhe 

për ketë arsye janë përkrahë kurdoherë, për shembëll kemi kishat kombtare të Ballkanit. 

Sa për priftënit që u tha se po rrojnë me rroga të majme, çuditem se gjithë bota e di mirë hallin e 

priftënve si janë tue jetuemun me të meta të mëdha e në mizerie të madhe, dhe shumë prej tyne janë tue 

bâ tepër therorina dhe tue vuejtë tepër, dhe çuditem dhe më vjen keq që dëgjohen në Parlament fjalë të 

kundërta. 

Po, me nji ânë më vjen mirë kur ndëgjon populli këto fjalë prej Z. së tij, që kështu ta dijnë zgjedhsat 

e dytë se çfarë votet t’i japin, se ky këtu zyrtarisht ka akuzue të gjithë klerin dhe qendrat fetare kombtare 

të Shqipnisë. 

Kështu dhe njiherë ky Parlament t’i marri parasysh gjithë nevojat dhe gjendjen delikate të Kishës 

Autoqefale Kombtare dhe mos e kursejë këtë dhuratë të vogël që ka me prumun njisimin dhe 

shqiptarizimin e orthodhoksëve, punë që ka aq vleftë për interesin ma të naltë të Shtetit në kohën e 

ardhëme, e nuk mund ta shpjegoj në kohën e pakë që kemi . 
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Mbledhja 30 – 21 prill 1923 

 

Z.V.XHUVANI: më vjen keq shumë që Ministri i P.Botore nuk na ep kohë dhe shkak e arsye si nji 

atdhetar i vjetër që ka luftue midis të parëvet për krijimin e indipendencës së këtij Shteti, më vjen keq 

them që me nji noblesë të madhe n’a mbyll udhën dhe nuk na ep shkak të flasim. Z. e tij e provoj me nji 

bujari të madhe që mund të bahet shembëll për të gjithë ata që do të zanë kolltuqet këtej e tutje, se njeriu 

i ndershëm dhe veterani i vjetër nuk asht lidhun aspak në karriken dhe me nji herë vjen dhe ep 

dorëheqien me qetësinë ma të madhe. Më vjen keq përsëri që s’na dha kohë t’a analisojmë punën dhé të 

shohim se kush e ka fajin. Këtu në Parlament nuk kemi ardhun të mbrojmë interesa vetjake dhe të 

përkrahim dobina personale dhe miqësi. Të gjitha këto duhet të bjenë përpara interesit të përgjithshëm. 

Ne duhet të bajmë punë që të përshtaten me institutin që i përmban. 

Ky institusion duhet të japë shembllën e drejtësisë e cila do të shërbejë në edukasionin e këtij 

populli dhe për të mirën e tij. Ne do të jemi pasqyra, ku do të pasqyrohet paansija edhe e drejta dhe 

duhet përpara ç’do sendi të vemë dorën në zemër dhe të lemë me nji anë të gjitha ndjenjat e tjera. 

Sot u-paraqit nji interpelancë dhe nga shpjegimet që dha Z.Ministri, me të vërtet nuk mund të 

bante ma tepër se ç’don të bajë nji Ministër kur i jep nji maqinë po s‘i ep as voj, as gaz, as elektrik, as ujë, 

as erë, as gja prej gjaje? 

(Duartrokitje) nga një pjesë. 

Z.A. Këlcyra e shokë duen me do e mos të përgjithësohet interpelasioni mbi të gjithë kabinetin, dhe 

për arsye sjellin nji nen të rregullores i cili thotë se deputetët kanë të drejtë t’a zgjanojnë bisedimin. Nuk 

asht kështu, Rregullorja thotë që mund t’a bajë me kërkesë të veçantë për ministrat e tjerë interpelancën. 

Sa për zgjanimin e çeshtjes, mund t’a zgjanojë po tue u- përmbajtë gjithnji në fjalim me Ministrin e 

interpeluem; 

Z.V.XHUVANI: Thoni si doni, arsyeja këtë do, dhe ksisoj kërkesa e pa bazueme jueja bie poshtë. Sa 

për mendimin që shfaqi Z.Vinjau se Parlamenti kishte dhanë një vendim mbi të ndamit e të hollavet 

proporsionalisht me t’ardhunat, kjo nuk asht gja se fraza e fundit thotë në qoftë, dhe kjo fjala “në qoftë”, 

e ndryshon krejt vendimin mbi të cilin bazohet Z. e Tij. Tani ç’doni Zotnij? Dënimi moral ma i naltë i nji 

ministri asht të hequnit e tij nga Ministrija dhe mosdhanëja e vot-besimit. Mbasi kjo u-ba dhe ministri po 

hiqet, ç’doni tjetër? A po doni të bani sofizma! Neve nuk jemi kundra thirrjes të gjithë kabinetit këtu dhe 

t’i lypim shpjegimet e duhuna dhe mund të jetë e sigurtë pakica, që kjo shumicë që përkrah Qeverinë 

asht gati kurdoherë t’a thërresë Qeverinë këtu dhe t’i kërkojë hesap, po jo si thoni ju. Ay që do të vijë, 

Qeverija le të formulojë pyetjet, t’i komunikohen Qeverisë dhe kjo t’na caktojë se kur do të vijë. Nuk 

pranojmë të lidhim nji çeshtje me nji tjetër, se ashtu ja u-dashka qefi juve. Pasi të vijë Qeveria këtu, jemi 

të gjithë gati t’a mbrojmë Qeverinë dhe t’i apim të kuptojë pakicës se ne nuk hiqemi prej sentimentash 

kur asht çeshtje e përgjithëshme, dhe që do të jemi të parët t’a kundërshtojmë në asht se ka ba keq. 

ZANA: Bravo! Bravo! 

Z.V.XHUVANI: Më vjen keq por disa nga parafolësit, më shtrëngojnë të përsëris bisedën e të themi 

nji send, për nji gja proponojnë dy masa e dy metra. Shumica thonë që bukën e krypën t’a hamë me nji 

çmim po taksa e uravet mos të jetë nji. Po unë them mbassi krypa do të ketë nji çmim të unjisuem ashtu 

edhe taksa e uravet duhet të jenë nji soj. Durrësi asht përshtypja e parë që i ban nji të hueji. Si dhe çdo 

shqiptari që vjen së jashtmi. 

Bashkija nuk mundte me mbledhë nji shumë të mjaftueshme për me ba qytetin si duhet se 

popullsija e Durrësit asht e pakët nga numri. Durrësi duhet të ketë barrën e zyrës së shëndetësìs se kjo 

nuk mjafton në Durrës. Durrësi ka qenë gjith herë tue u kujdesue për të tha këneta, të cilat janë shkaku i 

gjith smundjeve. Z. e juej e dini se sa e rrezikshme asht smundja e ethevet. Për me luftue këto Durrësi ka 

nevojë për shpenzime. Ç’ka t’i marrim e ç’ka t’i lamë? Po hekim oktrovën e tash edhe taksën e urave, 

atëherë d.m.th. se i kundërshtojmë vehtes. Ne duem me paraqitë Shtetin t’onë t’modernizuem e mbi 

tjetrën anë hekim të gjitha mjetet e duhuna për ketë qëllim. Çuditem në Z.M. Frashërin, deputetin e 
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ndershëm t’Elbasanit; ky fliste e përfliste dje duke përthirrë dhe çirrej për zgjeben e popullit, për rjepjen 

e popullit për oktrovët, ket e përkrahte dje, sot… 

Bahen 5 minuta pushim e mbrapa mbledhja mbështillet prap. 

Z.V. XHUVANI: Sot Z.M. Frashëri asht tue perkrahë të kundërtën e proponimit të tij të djeshëm 

edhe propozon me nji mënyrë të çuditshme që të hiqen taksat e uravet të Durrësit dhe Shijakut po të 

mbesi taksa e urës së Shkodrës. Ne kur kërkojë Bashkija e Korçës leje për kartmonedhë për me mos 

bamun përjashtim, bamë ligjën për të gjitha bashkitë. 

Dhe nuk bamë përjashtim. Ne nuk mund t’i kundërshtojmë Bashkisë së Shkodrës që të marrë taksë 

ure se asht nji gja e arsyeshme, por nuk mund të bajmë nji eksepsjon vetëm për Bashkìnë e Shkodrës, se 

duhet të jemi t’unjishëm. Nji idhnim të madh kam pse ndigjova disa fjalë prej gojës të ndershmit deputet 

të Durrësit Z.M. Këlliçit ku thotë se taksa e urës së Durrësit të ngrihet se ajo urë asht pak larg prej qytetit. 

ZANA: I kundërshton shoqit të vet. 

Z.V.XHUVANI: Z. e tij i kundërshton interesit të qytetit të Durrësit. Durrësi lufton kundra 

mikrobit të qindramijë mushkojavet. Lagësinat e damshme antihigjienike që s’janë jashta qytetit. Pra me 

ket detyrë që ban Durrësi, ban shërbimin antimalarik që vjen nga jasht qytetit ku janë gjolet. Tue u bazue 

mbi largmëninë thonë që m’soti i lihet Durrësit e drejta e të marrëmes taksë prej shkakut se ura asht pak 

jashta qytetit të Durrësit. Kjo s‘asht e drejt po asht edhe tepër e damshme për popullin e Durrësit. Po dhe 

Shijaku ka të drejtë të marri taksën e urës vetë. Shijaku tue qenë se asht i vetmi stacjon ndërmjet Durrësit 

e të Tiranës, ku disa njerëz mund të ndalohen për me pushue, duhet të zbukurohet dhe të modernizohet 

mbasi asht e vetmja taksë për Shijakun, ajo e urës, si t’a heqim dhe ket? Lutem të pranohet e të votohet, 

që çdo Bashki mund të marrë hak ure për nji urë që asht deri me kaq metro larg nga qyteti i Durrësit 

kështu mos i bahet asnji padrejtësi as Durrësit, as Shijakut, as Shkodrës, as ndonji qyteti tjetër. 

 

Diskutimi për Esat Pashë Toptanin 

 

VISAR XHUVANI: Z. Kryetar në rendin e ditës të sotçme kemi nji çeshtje të legalizimit të vendimit 

që ka ba qeveria për konfiskimin e pasunisë së tundëshme e të pa tundëshme t’Esat Toptanit. Mendova 

veçanërisht dhe vendosa me veten time që sot mbi këte çeshtje të mos baj as pak fjalë, tue qenë se shokët 

e mij të komisionit të drejtësisë do të mund të nepshin shkoqitjet e nevojëshme edhe kështu do t’i 

mbushnin mênden secilit prej deputetëve. Po për fat të keq ket vendim q’i dhashë vetes s’ime, e kishe 

deri sa ishin pa u mbajtë fjalët prej të ndershëmve parafolës, por tash ndërgjegja më urdhënon mos të 

mbaj nji hipokrizi tue votue vetëm pro apo kundra çeshtjes në fjalë. Kështu jam i detyruem me hy në 

bisedimin e çeshtjes tue u mundue me shpallë jo vetëm mendimin t’im por edhe ndjenjat e mija ashtu 

sikur âsht e drejta, se me të vërtetë mendimet rrjedhin mâ e shumta nga zemra. 

Fjalët që u thanë dhe zhvillimet që u dhanë, lanë në mendje t’onë e në shpirtin t’onë nji tingllim 

mjaft të madh, që çeshtja në fjalë nuk âsht vetëm nji çeshtje drejtësie, por âsht edhe nji çeshtje atdhetarie, 

nji çeshtje patriotizme. Unë shof se çâshtja e sodëshme e bisedimet që mbahen mbi tê, kanë me qenë pa 

dyshim nji libër shkollet i vlefshëm për edukacionin kombtar të popullit t’onë. 

Vendimi, të cilin kemi me dhânë ne sot, ka me qenë nesër nji shembëll për edukacionin kombtar të 

racës s’onë si edhe brêzit që ka me na zavendësue ne ashtu edhe të brêzave tjera. 

Këtu trathtija e Esad Toptanit kundra Shtetit Shqiptar âsht në shesh dhe dënimi âsht i 

padyshimtë.Veç kësaj rândësija aqë e madhe për këte çeshtje nuk âsht vetëm se e gjith bota Shqiptare ka 

për të marrë mësim, që ç’do trathti, e vogël apo e madhe, do të shohin dënim, të cilin Parlamenti i jep 

vetë trathtorëvet, por nga ana tjetër fjalët t’ona do të bâjnë nji përshtypje shumë të madhe në botën e huej 

të civilizueme, edhe mâ tepër në Francë, ku fatosi i madh Shqiptar deklaroj shpirtin e pavdekshëm të të 

madhit Gjergj Kastriotit. (Duertrokitje.) 

Në gjitë Europën, jam i sigurtë, se fjalët t’ona si edhe gjykimi që do të epet sot prej nesh, ka me pasë 

nji përshtypje për me í tregue edhe nji herë botës gjithëmbarë cilsìtë morale e patriotizmën t’onë si edhe 

mbi aplikimin e drejtësìsë ma të drejtë në Shtetin t’onë. 
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Dëshiroj pra, që vendimi i sotshëm përpara se të epet, të kemi para sysh se nuk asht si vendimet e 

tjeraherëshme, por sikur e thashë mâ sipër asht nji vendim që ka nji rândësi të veçantë se do të jetë si nji 

mjet për me na gjykue bota e civilizueme si edhe nji mjet për edukacionin kombtar të popullit t’onë. 

ZANA: Bravo. 

Z.VISAR XHUVANI: Duhet të ndriçohet në katër anë, se parlamenti Shqiptar i jep respektimin mâ 

të mirë e mâ të kjartë ligjëve, edhe më tjetër anë duhet të kuptohet jashtë, se si i çmon përfaqsija e kombit 

Shqiptar errësinat e liga e trathtitë edhe se Parlamenti Shqiptar di t’i japë të drejtë së drejtës e se di të 

dënojë me dënimin mâ të rreptë, mâ ipresionant trathtínë e trathtorët. 

Por sikundër tha Z.Shevqet Daji, konfiskimi i pasunisë bâhet mbas procedurës civile, kur i zoti i 

mallit âsht gjallë, dhe mbas procedurës penale, ku i zoti âsht i vdekun apo firar, qysh mundet Qeverija t’i 

konfiskojë mallin? Me ç’të drejtë i konfiskon mallin për dame që i ka? Po a nuk kemi gjykatore në 

Shqipni? Që vendimi të delte me legalitet? Pra Qeverija nuk ka bâ mirë që ka konfiskue mallin pa 

vendim të gjykatores. 

Z.ST.VINJAU etj: Ahere t’a rrëzojmë Qeverinë. 

Z.VISAR XHUVANI: Jo! Qeverija për atë kohë kur ka vendosë sekvestrimin e mallit, moralisht ka 

veprue drejtë, dhe me dobi, ligjërisht mund të themi ka veprue shtrembët. 

Moralisht ka veprue mirë, pse ishte hala në kambë lëvizja e mikrobeve të Esadit, të cilët nuk kishin 

ngordhë hala e duhesh t’u epej nji shembëll me nji masë të rreptë atyne që gjithnji këqyrshin me përzi. 

Por dënimi e konfiskimi i pasunisë, sado i math që të jetë, nuk asht aqë i math e kurrë në barasim me 

trathtinë e madhe e mjerimet e mëdhaja që i ka i sjellë ky Shtetit Shqiptar. 

Pra un jam i mêndjes që të bâjmë dy gjâna: parlamenti të vendojë unanimisht, të ngrehet një shtyllë 

e zezë me gjith shenjat e des-aprovimit moral në qendrën e kryeqytetit të soçëm dhe t’ardhmen, ku të 

shkruhen me shkronja të skalitme të zeza, punët që me fjalët e mallëngjyeshme i tha shoku i jonë 

Z.Osman Myderrizi, e ky monument i zì të jetë ndër sytë e ç’do shpirt-ligu, ç’do trathtari, e të shofin 

gjithë bota se si Shqipnija i dënon trathtorët. 

(Duertrokitje.) 

Duhet që Parlamenti t’a dënojë Esadin edhe mbas vdekjes, e të kuptojë gjithë bota se Parlamenti 

Shqiptar i jep dënimin trathtorëve dhe pas vdekjeje, që të kuptohet që trathtija nuk mbetet kurrë pa 

dënim. Rreth atij vêndi të shtyllës së trathtorit brezi i ardhshëm do të hudhë gurin e anatematìsë (të 

truemet në djallin). Ky âsht dënimi që meriton t’i jepet Esadit, i cili âsht: mâ i vlefshëm se 100 miljona. 

Por në tjetrën anë të shofin bota e qytetnueme, që Parlamenti Shqiptar me gjithë sëkëlldinë e madhe e 

gjithë idhënimin e tronditjen e shpirtit nuk rrëmbehet, por jep respektimin mâ të plotë ligjevet e të 

Statutit, e të marrin vesht bota se mbi të gjitha në Shqipni mbretnon nji Statut, nji lirì e ligjevet që ashtë 

aq i patundun sa ungjilli. 

Prandej tue respektue Statutin, si thaç edhe mâ parë, të ngrihet ai monument i zi e të vlejë si 

shembëll për durimin dhe dënimin që meriton, dhe çeshtja të dërgohet në drejtësi dhe s’duhet të kemi 

frikë se gjoja nuk po fiton shteti, pse tradhëtitë, gjakderdhjet, grabitjet që janë ba prej Esad Toptanit, janë 

kaq të mëdhaja, sa nuk e besoj kurrë që gjykatoret të jenë aq poshtë nga morali tue mos i njoftë të drejtën 

shtetit. 

Pra në asht se kemi besim në gjykatoret tona duhet që çeshtja t’i dërgohet gjyqit. Pse zotëni t‘i kemi 

frikë gjykimet a nuk asht ky gjyqi kombëtar? 

 

 

Mbledhja 30 – 21-IV-1923 

 

Z.V. XHUVANI: Pika e cila na bani me humbë kohën e çmueshme tonë, qe pika e pagesës 

proporcionale e cila ka të bajë me ministrinë e P. Botore, dhe u paraqit si i vetmi shkak për me hjedhë 

responsabilitete P.Botore, dhe u paraqit si i vetmi shkak për me i hjedhë responsabilitetin edhe 

Z.Ministrit të Financavet, që mos të themi përgjithërisht Qeverinë. Vendimi i parlamentit që flet mbi këtë 

pikë u këndue pardje dhe sot. 
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Mbas këndimit t’atij vendimi u pa ndër shkoqitje që përmbledh ai vendim se nuk e perkrahte 

opozitën dhe atëhere thashë se sa për pjesën e milionit që i takon Ministrisë së P.Botore, kjo nuk asht nji 

arësye, apo nji shkak, i cili të na shtyjë me thanë me të vertetë se Z.Ministri i P.Botore Koleka asht lanë 

keq edhe asht veprue jashtë urdhënit të Parlamentit. 

Ai vendim i Parlamentit ka mbrenda fjalën “në qoftë se paraqet nji kontratë për të nisunit e nji 

pune”. Dhe fjala në qoftëse i rrëzon të gjitha shpresat që kanë pasë ata, që donin të përfitonin nga ai 

vendim për me i ngarkue barrën Qeverisë. 

Po nuk u muer para sysh qëllimi i ndryshëm edhe puna e shfaqun këtu në parlament, si prej Z. të 

tyne ashtu edhe për fat të keq prej deputetit që e la luftën dhe iku, prej deputetit të dekretuem 

t’Elbasanit Z.Mehdi Frashërit nuk u muer vesht edhe nuk u zhvillue, dhe çeshtja vazhdoi deri në ketë 

orë, e bisedimi rrotull e për qark u suell mbi çeshtjen e proporcionit. 

Z.Ministri i Financavet e shpjegoj mirë këtë çeshtje, dhe besoj se të gjithë u bindën, se sa për 

milionin, për me u dhanë këto të holla Ministrija e P.Botore duhesh të paraqiste nji kontratë për të 

bamunit e nji pune. Pas shpjegimeve që dha Z.Ministri i Financavet u kuptue se ai kondisjon që 

urdhënonte pagesën e milionit nuk u ba, kështu që mbasi kontrata nuk u paraqit edhe premtimi apo 

realizimi i asaj kondite, pagesa ekspres vinte natyrisht që mos t’u bante, ashtu sikur nuk u ba. 

Z.Vinjau e të tjerë shokët e tij insistojnë ke kau. Mirë. Po neve kët ka e përmendim e kau janë urat e 

Gjoles si edhe sa sende tjera që përmban interpellationi, tue lanë mb’anë disa ura të vogla t’Elbasanit të 

cilat mbeten shkret edhe shpenzimet e udhës Elbasan-Durrës shkuen kot se udha po prishet dhe 

mundimet e popullit të asaj krahine shkojnë kot. 

Pagesën e pjesës së proporcionit e cila u ba skandal sonte e që na shkaktojë humbjen e kohës së 

çmueshme, edhe çeshtjen besoj e muerëm vesht të gjithë, e nuk asht pse nuk kuptojnë, po nuk duen të 

kuptojnë. 

Zotni Vinjau e shokët e tij nuk duen të kuptojnë se kredija e dhanun prej Parlamentit nuk asht 

akoma mbushë për asnji ministri, dhe Zotnitë e tyne t’opozitës janë tuke u bazue në nji gja fare të 

paqenme, për të cilën nuk ka èlementet e duhuna për me gjykue mbi çdo vendim e veprim të Ministrisë 

së  Financavet. Kur nuk asht pague edhe mueji i Frorit nëpunsavet e të tiervet, shpenzime as në nji 

Ministri tjetër, qysh mund të thuhet e të kërkohet pse nuk asht mbajtë proporcioni, kurse kredija e 

dhanun për ministritë e ndryshme nuk i asht pague as ndonjenës mbi se do gjykojmë për pagesa 

propocioni të ligjshme as të pa ligjshme. Pa dyshim mund të gjykojmë mbi padrejtësi të bame kur të 

kemi para sysh nji pasqyrë të plotë e të shofim se ministrive tjera i janë dhanë të holla e Ministrisë së P. 

Botore jo aq të holla sa ka të drejtë. Atëhere tuke ba nji barazim të tillë me dokumenta në dorë kemi të 

drejtë të flasim por kjo punë nuk ka ngjamë, dokumenta për me gjykue s’kemi, se nuk ka marrë fund 

pagesa e dy muejvet të fundit të kredisë tremuejshe për të cilën flet vendimi i parlamentit dhe bajnë fjalë 

zotnijtë. 

Çeshtja financjare nuk àsht teori, as theologji, as avokati, për të cilën cilsi mburret e ka të drejtë dhe 

të mburret Z. e tij Stavro Vinjau, por çeshtja financjare asht nji çeshtje numrash llogarie, që tre e tre bajnë 

6 dhe jo 6 e 411. 

Z.VINJAU: Kjo nuk asht financë por kontabilitet. 

Z. VISAR XHUVANI: Në çeshtjen e financës nuk due të flas ma pse kjo u shkoqit mjaft mirë prej 

Z.Ministrit të Financavet, sa mund të mburremi se edhe unë që nuk jam i Financës, i kuptoj. Po dhe 

kontabiliteti asht nji degë e Ministrìsë Financavet dhe prandaj përmblidhet n’at titull. Por Z. jote nuk je 

as kontabilist as financjer. 

Tani due të përmendi a ka ndonji arsye tjetër të bahet responsablë nji ministër apo i tanë kabineti? 

Tjetër shkak për responsabilitet të përbashkët, për me pasë kështu nji shkak dorëheqje të 

Z.Kryeministër e sikur e deklaron deputeti i ri Z.Ali Këlcyra nuk shoh të ketë, Zotnija e tij nuk rrëfeu 

asnji shkak tjetër të vertetë, veç se urrejtjen e rreptë për dorëheqjen e Z.Kryeministër për me i zanë 

vendin këtij, dhe pikëpamja e vetme e kundërshtimit asht shkoqitë, dhe duket sheshazi se kush e ka 

responsabilitetin. Të përbashkët përgjegjësì në çeshtjen e Z.Min.P.Botore nuk ka as pak. Sa për personin 

e Z.Min.P. Botore mendimin t’em e kam shfaqë radhën e parë të bisedimevet për këtë çeshtje, personin e 
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tij e çmoj tepër si nji nga ma të rrallët dhe ma të ndershëm si nji shqiptar i mirë që asht e ka qenë që në 

vogëli të tij, dhe thamë atëhere se Zotnija e tij në tjetrën anë nuk ishte nga ata njerëz, që të qe aqë budalla 

sa të mos kuptonte ftohtësinë dhe nji mosmarrëveshtje në mes të zotit Kryeministër, Kryetarit tij, dhe nji 

bashkëpunim jo me kënaqësi që ishte duke vazhduem në mes të Z.S.Kolekës edhe të Kryetarit të kësaj 

Qeverije. 

Dhe kështu kishte qenë i detyruemun me u largue me kohë për nji herë Z.Koleka tuke dhanë 

dorëheqjen zakonisht. Më vjen keq që u ba shkak i këtyne ngatërrimeve sonte pa nji dobi. 

(Duertrokitje) 

Edhe arësyja asht në shesh, Z. Kryeministër asht nga ata njerëz që i do punët e verteta e të 

dukëshme, dhe prandaj Zotnija e Tij Kryeministri, për nji kohë kaq të gjatë pati rastin me vue re se 

veprimet e Ministrìsë P.Botore nuk qenë ashtu sikur u dëshironte. Zotni Ministrit P. Botore u tha se nuk i 

kanë dhanë benzinë. Por sonte për fat Z.Ministri i Financavet, na tregoi se Ministrija e P.Botore ka marrë 

mjaft pare. Me ato pare çka bani? Nuk shofim tjetër gja, veç se udhën Durrës-Tiranë, që asht tue u mbytë 

bota në baltë., Ndreqja e udhëvet në kompetencen e cilit asht? të Kryeministrisë apo të Ministrisë së 

Financavet? Pa dyshim asht në kompetencën e Ministrisë së P.Botore. Kjo udhë për tre vjet po goditet, 

po kurrë s’po mbarohet sa me t’ardhun turp prej të huejvet që vijnë e nuk shofin tjetër veç puntorë në 

ketë udhë dimën e verë e udha asht gjithnji e pandreqme. U dëgjue tash nji fjalë këtu tuke folë unë: pse i 

dhe deri sot votëbesim Z.Kolelës? Dhe kësaj fjale i përgjigjem shpejt kështu: Sikur se tha nji ditë nji 

deputet këtu punët e Shtetit nuk janë si këmishat por janë lidhun shumë njena me tjetrën si mbrenda dhe 

jashtë për interesat e pergjithëshme. Harmonija që duhet për këto interesa të nalta shtetnore e ka lypë 

deri sot të tolerojë e të mos baj za, se qeverinat nuk janë si palltot e petkat që heqim e i ndrrojmë për ditë 

ose për javë, as si rrobet e dimnit e të verës. Këto janë gjana që tregohen me punë e s’janë ashtu si ligjet 

sui generis që ban Z.deputet i Gjinokastres S.Vinjau tuke kopjue nga disa libra andej këtej në minutë. 

Interesat ma të nalta të pergjithshme shtetnore e kan lypë që të mos i ndërrojmë ministrat si mbreti gratë. 

Më takon edhe mue si pjesëtar i kësaj qeverije që i kam dhanë votë besimi për me i përgjegjun Zotnivet 

të tyne, më takon t’i kujtoj se kjo qeveri ditì me fitue besimin e botës së qytetnueme, e kjo provohet me të 

ardhunit e kapitalistëvet të vërtetë të huej me marrë koncesjone me randësi prej katër anëvet të botës, e 

se deri sa nuk kishte ardhun në fuqì kjo qeverì, e cila e rrëfeu veten me të vërtetë të zonjën, nuk kishte 

ardhë as nji kerkesë për koncesjon të vlefshëm, përveç nji koncesjoni të cigarevet të duhanit, të cilën 

shoqëni Z.M. Frasheri e mbrojti me gjithë fuqi e u shqye për tê sikur me qenë nji avokat ma i miri i asaj 

shoqnije, i cili koncesjon ma në fund u tha se ishte falso. Sot po vijnë prej katër anëvet të botës së 

qytetnueme shoqnina të njoftuna në gjithë botën e po i japin qeverisë garancina me qindëra mijëra 

frangash për punë që do të çelin ndër ne. Pra dëshiroj, tue qenë me ballë nalt, tue qenë se jam dhe unë 

përmbajtësi i kësaj qeverije, t’i jap pergjigje Zotnísë së Tij, reklamistit Z.Vinjaut, i cili kritikoi fletoren 

“Shtypi” tue thanë se ata që përkrahin këtë qeveri, e cila quhet përkrahësja e asaj fletoreje, janë pa 

dyshim monarkista ndërmjet nji oligarkije fantastike. Më duket se harron Zotni e tij se të gjithë bota 

mbarë shqiptare, këtu dhe jashtë, asht tue na shikue ne deputetnit me nji sy të rreptë për mospunimin e 

humbjen e kohës së florinit, të cilën kohë populli asht tue na e pague me flori shumë shtrejt. Dhe po e 

humbim nga shkaku i Z.Vinjaut dhe shokvet të tij, po e humbim me theorina të kalbta e damprumëse të 

tyne që s’kanë tjetër qëllim veç për me pasë dorëheqjen e qeverisë, si e tha Z.Këlcyra sonte. Po na 

humbin kohën e punës së parlamentit për ditë. Nji shtrigë plakë në shtëpì prish gjithë terezìnë dhe 

rregullin dhe fatbardhësinë shumë herë. Në këtë mënyrë jemi tue u ba lodra e botës, e se nuk mjaftojnë 

fjalët e thata e theorinat e kalbta, po lypet punë. Populli na shikon me nji sy zemërimi dhe me nji shpirt 

moskënaqësije të madhe dhe mjaft po na duron. 

Z.A.KELCYRA: Zotnija e tij kurrë nuk ka ardhë nëpër komisjone. 

Z.V.XHUVANI: Zotnija e tij A.Këlcyra, le të pyes kryetarin e komisjonit të financavet dhe antarët 

dhe ka me kuptue se as nji ditë nuk kam mungue prej komisjonit në të cilin mu ka caktue detyra prej 

parlamentit. 

Tash Zotnija e tij S.Vinjau tha se ka nji rrymë oligarqije e cila do të na çojë në monarki. Në qoftë se 

populli Zotnij deputetë, dëshiron nji gja të tillë, nuk asht nevojë të bahet fjalë në parlament, se kjo 
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monarki atëher asht vullneti i tij. Por u rrëfye se populli shqiptar sot ma nuk duron asnji minutë 

monarki. Ky popull e ka rrëfye me prova të gjalla e me punë idealin e vullnetin e vet, dhe se, kur pak, 

për nji orë u shkel statuti, u ngrit në kambë për nji minutë i gjithë populli dhe në katër anët e Shqipnisë 

edhe luftoi tash pardje, e mbani ment, kundra atyne njerëzvet që dojshin këtij populli t’i imponojshin 

vullnetin e tyne, luftoi kundra Prishtinasit me shokë dhe kundra Këshillës së naltë të tyne dhe fitoj. 

Kështu që Z.Vinjau me ato fjalët që tha u rrëfye i vogël, pse ato janë fjalë të njerëzve të vegjël ose të 

vajzavet plaka shtriga dhe frikacake të këqija. Dhe shtyhet Zotnija e tij nga inati se nuk mori deri sot 

ndonji sandallije ministeriale edhe ky. 

Z.S.VINJAU: Në duel nesër. 

Z.V.XHUVANI: Po, mos ki frikë, duelin e pranoj këtu në parlament me fjalë të arësyshme dhe me 

ligjë dhe me bisedime të ligjëshme. Me vjen shumë keq se Zotnija e tij Ali Këlcyra s’e çpalli qëllimin e tij 

sikur se asht me të vertetë, por e mshefi të vërtetën. Zotninë e tij nuk e akuzoj shumë se asht i ri dhe ka 

xhelozi, ka zili. E sheh me të vertetë se Z.A.Zogu, sikurse asht rrëfye në të gjithë botën, asht i zoti por 

Zotnija e tij Këlcyra, të cilit i rrofshin paret që ka harxhue në shkollën italjane, nuk do vetë të shofë tjetër 

gja veç se shkatërrim se nuk e len ndeza që ka. Por ata që analizojnë punën shofin se z.Zogu për 

zhvillimin e mbarë të popullit nuk ka kursye, as mund, as kurrgja. Kapaciteti Zotënij nuk asht me 

teorina të thata por tregohet me vepra të gjalla, nuk asht me romantizëm dhe fantazina, por tregohet me 

trimni e me djersë. Z.A.Zogu po punon edhe të kremtevet, kur e gjith bota pushon. Pra më duket se 

puna u zhvillue mjaft, shpjegimet u dhanë dhe u kuptue se disa njerëz s’kanë tjetër gja në krye veç si të 

gjejnë nji okazjon për me atakue Qeverinë me shpifje e me intriga, si bani mbas zakonit të tij deputeti 

dezertues Z.Mehdi Frashëri. 

Z.VISAR XHUVANI: Nuk asht e vërtetë, nuk kam kurr frikë njeri, kam punue kundra mbretënve e 

imperatorvet, dokumenta kam në shtëpi t’ime, mund të ju rrëfej, ejani kur të doni, nuk i jam përulë asnji 

fuqije, as ndonji rreziku. Lirinë e ndergjegjes s’ime e kam mbi të gjitha sipër. S’kam nevojë për njeri, 

prandej jam kallogjer pa fëmij. Unë indipendencën t’ime e kam ruejtë në kohna kur këtu në Tiranë nuk 

mbretnonte kjo qetsi e sotshme, kur nuk mbretnonte kjo rregull dhe nuk gjindesh ky Parlament kështu, 

kur dhe udhët ishin plot me pushkë private, dhe kur në shtëpi t’ime kanë ardhë njerëz me kobure në 

dorë natën për me më shtërngue të flas edhe të votoj në Senat pas qefit të tyne, por nuk jam përulë, nuk 

kam pasë frikë, dhe për kët mund të ju rrëfej kur të doni dokumenta edhe dëshmi dhe shembëlla se 

njerzit që i kanë pa e janë gjallë këtu, pra s’kam pse të kem frik kryetarin e Qeverisë që un’përmbaj me 

votën t’ime. 

Kështu shpjegimet u dhanë, dhe perfundimi, që kundërshtarët tjetër qëllim nuk kanë, veç si të 

bajnë turbullina, si të sjellin këtu anarshi për me dërmue ministrin, Z. e tyne, nuk rrëfejnë veç nji vepër 

demagogjizmi, por më kot, se s’ka dobi. Pra propozoj çeshtja të vihet në votë tue shtue edhe nji 

propozim të vogël me që deputetnit kundreshtarë të pakicës po shkaktojnë demoralizimin e parlamentit 

dhe humbjen e kohës së çmueshme si dhe humbjen e të hollave të shumta që po prish populli tuke na 

mbajtë ne këtu, të mbyllet ky Parlament dhe të shpërdahet përgjithësisht e mos të mblidhet ma kurr dhe 

të bahet vendim e t’a fusim në fuqi ket propozim që do të baj tash, dhe të zgjidhet nji Parlament i ri ose 

Asemble. 

ZANA: Jashtë temës. 

Z.VISAR XHUVANI: Nuk ju pelqeka, Z.Kryetar mbani qetsi. Nji pra nji proponim i jem asht ky. 

Z.VINJAU: Që të martohen priftnit. 

Z.V.XHUVANI: Shum mirë: Z. Kryetar je kastravec që nuk mban qetsinë dhe fajin e kan ata që të 

kanë vue ty për kryetar, je kastravec. 

Z.N.KRYETARI: A po rrini rehat apo ju qes jashtë. 

Z.VISAR XHUVANI: Mbani qetsinë ju them se prandej jeni aty. Proponimi i jem asht ky: 

Parlamenti nji orë e ma parë të pranojë ligjën e Komisjonit ligjë-gatitës, dhe të formojë kët 

komisjon, dhe të formojë Komisionin dhe ligjën e Cours des Comptes (Kontrollimit financjer), dhe të 

shpërndahet Parlamenti nji orë e ma parë, pse nga shkaku i pakicës kundërshtimtare sui generis, ky 
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Parlament u ba për dam të shtetit ma. Turp! Të bahen zgjedhjet të reja se ky parlament e qelbi ma këtu 

kështu. 

Z.N.KRYETARI: Merrni fjalën pas. Protestime nga të gjitha anët. 

Bahen 5 minuta pushim e mbas pesë minutash mbledhja hapet, nën kryesinë e Z.Eshref Frashërit. 

Z.LEONIDHA FRASHëRI: Z.Kryetar u lutem, Z.Xhuvani t’a marrë fjalën mbrapa. 

Z.VISAR XHUVANI: Jam gati t’a marr fjalën mbrapa, në qoftë se Zotnija e tij deklaron se nuk asht i 

zoti për atë karrigë… 

Z. LEONIDHA FRASHËRI: Ja të marri fjalën mbrapa Z.XHUVANI, ja të mbyllet Parlamenti. 

Z.KRYETAR: Nji vend që zgidhet me shumicën e parlamentit lypet të jetë nderue nga të gjith 

deputetët. 

ZANA: Prej të gjithë anëve. Doemos. 

Me fjalë të fyeshme nuk shnderohet kryetari apo nënkryetari, por karriga që asht e popullit 

shqiptar. Prandej i lutem Z.Xhuvanit t’a marri fjalën mbrapa. 

Z.VISAR XHUVANI: Për respektimin ma të math që kam dhe çmoj kryetarin e krejt të popullit që 

asht ai fron, fjalën të cilën përdora, fatëkeqësisht me idhnim, në kohë të valimit të shpirtit t’im, si mbas 

zakoneve parlamentare e thashë vetëm me kuptim, që m’erdhi nga trubullimi i fjalvet që ndigjova. 

 

 

 

 

Mbledhja 34. 

 

 

LIGJA PËR KOMUNITETET FETARE 

 

I Pas disponimeve të statutit të Shtetit Shqiptar, gjithë fetë të njohuna janë të lira pa aspak 

ndryshim me njena tjetrën. Pra besimi, kulti, çfaqja e saj jashtë, proçesioni dhe gjithë zakonet fetare që 

nuk kundërshtojnë moralin e pergjithshëm janë të lira edhe të sigurueme brenda në kufitë të Shtetit 

Shqiptar. 

II. Liria e ndërgjegjes plotësisht asht’ e Lirë. Ç’do Shqiptar a i huej që ndodhet brenda në Shqipni, 

asht i lirë të ndërrojë fenë e të pranojë atë që pëlqen. 

III. Formalitetet e mbetuna nga regjimet e hueja permbi ndrrimin e fesë që nga dit’ e botimit të 

kësaj ligje janë të ngrituna. Pos ai që ndrron fenë, kur ndrron edhe emnin, vetëm per ketë pikë mas ligjës 

së Shtetit Civil me dy deshmues, sillet para zyrës kompetente edhe regjistron emnin e ri. 

IV. – Të vegjëlit që nuk kanë arritun moshën e pjekun (të maturitetit), të çmendunit dhe ata që 

ndodhen në tutelë të tjetrit, pas ligjës përjashtohen. 

V. Gjithë fetë që ndodhen në Shqipni d.m.th. Katolikizma, Orthodoksizma, Musulmanizma dhe 

bektashizma janë të lidhuna me nji kryefetar: 

Katolikët nen kryesin’ e nji Kardinalit, Orthodoksët nën kryesinë e nji mitropoliti, Bektashitë nen 

Kryesin’ e nji Dedejt, Musulmanet nen kryesin’ e një Kryemyftiut. 

VI. – Gjithë këto autoritete, për sa i perket lidhjes së tyne me autoritetet Shpirtnore që ndodhen 

jashtë Shqipnisë, do të caktohen me një konkordat midis Shtetit Shqiptar më njanë dhe më anë tjatër të 

Patriarkatit; Selis së Shenjte, Çelepiut Haxhi Bektashit. 

VII. Marrëdhanjet e autoritetevet të sipërthanë të Shqipnisë me Romën, me Stambollin e me Haxhi 

Bektashin, kufizohen vetëm me çeshtje dogmatike dhe shpirtnore. Për kete gja janë të lirë të kenë edhe 

korrespondencën. 

VIII. Per pikat e tjera janë të lidhun te Ministria e Gjyqësisë. 

IX. - Kryefetarët që u përmendën në nyjet e sipërme kanë nga një këshillë të shenjtë edhe nga një 

këshillë laike. 
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Këshilli' e Orthodoksëvet perbahet prej Kryemitropolitit e katër mitropolitëve të tjerë që ndodhen a 

në detyrë a jashtë detyrës; Kardinali dhe katër Ipeshkvi; Dedej dhe katër Baballar; Myftiu dhe katër 

Ullemsh. 

X. - Këshillat laike perbahen prej katër parijë të zgjedhun prej komunitetit të çdo feje. 

KAPTINA E II. Menyra e emnimit të Kryefetarëve 

XI. - Kryefetarët zgjidhen me vota të fshehta nga an’ e të dy Këshillavet fetarë dhe laike, të 

bashkuem në formën Asamble dhe me vota të fshehta zgjedhin tre kandidatë edhe ja bajnë të njohun 

Ministrisë se Gjyqësisë e cila njenin prej këtyne ia paraqit Këshillit Ministerial edhe ky Këshillit Sovran i 

cili qet dekretin e emnimit. 

XII. - Kleri i gjithë feve, i math e i vogël, në ç' do shkallë që të jetë lipset të ndodhet nënshtetas 

shqiptar edhe pak së paku prej brezash nga kombësija Shqiptare. 

XIII. - Mitropolitet, Ipeshket, Myftinjtë, Baballaret, zgjidhen nga an' e Këshillavet të shenjta, 

vertetohen nga Ministria edhe Konfirmohen me dekretin e Këshillit të Naltë. 

Pos këtyne kleri që vjen në shkallë ma të vogël, emnohet drejt për së drejti nga kryetarët e feve pas 

zakonit të ç' do feje. 

XIV. - Në ceremonit zyrtare të parashikueme i perket atij që asht ma plak se të gjithë nga mosha 

edhe të tjerët vazhdojnë në ketë menyrë. 

XV. - Çdo komunitet fetar quhet nji person juridik edhe ka të drejtë të ketë pasuni, të blejë e të 

shesë, të përfaqësohet në autoritete civile e gjyqësore, ashtu dhe të drejtën të pranojë dhurata dhe vasiete 

per komunitetin që perfaqëson. 

XVI. – Autoritetet fetare kanë per kompetencë pikat e poshtshënueme: 

a) Fuqit disiplinore për klerin që kanë nën urdhen. 

b) Kanë të drejtë të formojnë gjykatore fetare për të gjykue martesat dhe ndamjet. 

 c) Te disponojnë kishat, manastiret, strehat e varfanjakëve, spitalet, strehat e pleqve të krijueme 

prej komuniteteve. 

XVII. - Gjithë komunitetet kanë të drejtë, pos shkollavet fillore të krijojnë shkolla të theologjisë, 

seminare, medrese, dhe të tjera shkolla, pas gjuhës që flet populli që ndodhet në juridiksionin e ç’do 

ngastre. Në ato katunde ose qytete ku flitet në familjen e tyne tjetër gjuhë veç Shqipes, munt të krijojnë 

shkolla në atë gjuhë, si greqisht, sllavisht etj, duke iu shtue ligjit edhe programit të Shtetit. 

XVIII. - Këtej e pasandej asnji autoritet fetar s' ka të drejtë të mbledhë taksa nga populli duke qenë 

se kjo detyrë i perket Qeveris, pos dhuratavet që u përmendën në nyjën e posaçme. 

XIX, - Këshillat laike shikojnë pasunitë e vakufeve, organizimin dhe administrimin e veprave 

filantropike edhe formojnë e kontrollojnë buxhetin e çdo komuniteti. 

XX. Gjithë kleri paguhet nga të ardhunat e pasunisë së tyne edhe nga ndihmat që ka për t’i dhanë 

Arka e Shtetit proporcjonalisht pas sasisë se popullsisë të ç’do feje pa kurrfar ndryshimi. 

XXI. – Kleri i math e i vogël i gjithë feve asht i ndaluem të bajë propaganda politike, për ndryshe 

dënohen pas ligjes. 

XXII. – Ç’do komunitet fetar asht i lirë të goditë Kisha, Manastire, Xhamia dhe medrese e teqe 

vetëm duke iu shtue ligjës për drejtimin e rrugëve, ashtu dhe Ministrisë së Gjyqësisë për të regjistrue 

ndërtesën në një regjistër të posaçëm. 

Formalitetet e mbetuna nga regjimet e hueja përmbi këtë pikë këtej e tutje janë të ngrituna. 

XXIII. – Martesat midis burrit dhe grues që ndodhen në fe të ndryshme në mos pranohet nga an’ e 

autoriteteve fetare, burri dhe grueja kanë të drejtë të venë para bashkisë e të bajnë kontratën e martesës. 

XXIV. – Kryetarët largohen nga detyra kur të dy Këshillat së bashku me shumicën e dy të tretave, 

edhe duke deftye arësyet legale dhe fetare kërkojnë largimin i cili pëlqehet nga Ministria e Gjyqësisë 

edhe pranohet nga Këshilla Ministeriale edhe nga Këshilla Sovrane. 

XXV. – Kleri që vjen në shkallën e dytë d.m.th. Ipeshkë, mitropolit, Myftiu, dhe babaj, munt të 

largohet nga detyra pas ankimit të këshillave që ndodhen në qarkun e tyne edhe me pëlqimin e 

Kryetarëve duke marrë mendimin e këshillave që i kryeson, vendos largimin e tij dhe lajmëron Ministrin 

e Gjyqësisë duke i deftye arësyet. 
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XXVI - Kryetarët e feve edhe ata që vijnë në shkallën e dytë pas këtyne kanë të drejtë pensioni, kur 

plaken, nga arka e komunitetit edhe nga ndihma e Shtetit. 

– Qarku i juridiksionit të ç’do fetarit në shkallën e dytë caktohet pas traditës së vjetër edhe pas sasisë së 

popullit nga an’ e të dy këshillave laike dhe fetare edhe pëlqehet nga Ministria e Gjyqësisë. 

 

Z.V.XHUVANI: Nuk do të flas mbi pikpamjen fetare se s’bisedojmë se si rregullohen fetë, por per 

sa i përkasin Shtetit në relasjonet e kryefetarvet me Zyrtarët e shtetit. Zotnijtë thanë se kjo çeshtje s’i 

përket Parlamentit por Asamblesë. Çudi! Asambleja për të zgjidhun çeshtjet fetare do të mblidhet? Jo 

zotnij gënjehemi, ajo ka nji qellim ma të interesançme. Ka për të caktue formën e Shtetit. Ajo ashtë 

kompetente për këtë çeshtjen e kësaj ligje të Komunitétevet sa dhe Parlamenti, pra unë them se me gjith 

që kemi shum çeshtje ma të nevojshme si punët ekonomike duhet të bisedojmë dhe të vendojmë, se 

interesa e Shtetit asht të rregullohen këto çeshtje dhe të jetojë bota sa asht e mundun ma rehat dhe t’mos 

ketë ngatërresa. Të gjith e dimë që çeshtjet fetare kanë qenë e janë gjithnji të ngatërrueme këtu. Të gjithë 

e dimë se sa i kanë kushtue Shtetit. Mos e dhante Zoti të bahen vegla dhe për t’arthmen. 

Z.S.VINJAU: S’është e mundur kurr. 

Z. V.XHUVANI: S’mund të përgenjeshtrojmë historinë se shumë herë fetë kanë qenë shkak për 

përmbysjen e nji Shteti. Dhe shum herë historia përsërit faqet e saj. 

Z. K. TASI: Pa dyshim! 

Z.V.XHUVANI: Politikanët e Evropës dhe shum prej shqiptarvet tue qenë se arsimi mungon nga 

populli, gjithnji kanë qenë në nji frikë se ky tue qenë i ndamë me tri katër fe me an të këtyne mund të 

bahen vegël per shkaterrimin e Shtetit, duhet pra të rregullohet kjo çeshtje sa ma parë. Pas mendimit 

t’em ç’asht ma me randsi që do të duhesh të kishte qenë e rregullueme nga Parlamenti dhe t’u vihet 

ksisoj garth gjithë ndodhinavet të këqia që mund të ngjasin prej çeshtjevet fetare, jo nga pikpamja feje po 

nga pikpamja politike. Z.Sh.Myftiut të ndershmit deputetit Peqinit i them se nuk asht as çeshtje 

myslimanismes e as kristianizme, as Bektashizme as per budizme, as per atheizme, as per Pantheizme… 

(Duertrokitje dhe të qeshuna). Tani të merremi vesht. Parlamenti nuk asht tue rregullue çeshtjen e fevet 

nga pikpamja e dogmës së besimit t’fes aspak. Nuk merret aspak me dogmatizmën fetare sot me ket 

ligjë. As s’themi ç’asht sunizma, bektashizma, katolisizma apo orthodoksizma etj. U këndue ligji dhe e 

ndëgjuem mirë. Ne duhet të rregullojmë veprimet e Qiverisë se për sa i perkasin ekzekutimit të 

vendimevet administrative të kryetarve të Feve dhe çdo sekt të tyne se po s’u perkrahnë prej Shtetit 

vendimet e kryefetarvet s’vihen dot në zbatim, dhe s’bajnë para atherë. Pra duhet të kete nji ligjë ku ti 

jepet e drejtë Qeveris që t’perkrahin këto Ne shofim se fetarët po kerkojnë ndermjetsin e Qeveris per me 

muejt me vepruem kleri tue vue në zbatim vendimet e veta. Pra kur fetarët e kerkojnë ketë perkrahje, 

natyrisht që Shteti do t’u thotë që hajdeni të bajmë nji marrëveshtje: të dijmë qartas, se kur do t’u përkrah 

dhe si dhe kur nuk do t’u-përkrah. Le të kuptohet pra mirë këtu në Parlament dhe jashtë në gjith 

popullin se un tash nuk po flas as për ndonji fe, as per ndonji degë të harrueme. Parlamenti me Qeverinë 

po bisedojnë dhe nuk po vendosim për punë feje, po vetem për marrëdhanjet e zyrtarvet të fesë me 

Shtetin. 

Tani Z.Kryetar a do të flasim tue gjykue në barazim të dy projektet njanin me tjetrin apo mbi të dy 

në blok pergjithësisht. Besoj po flasim se cili projekt asht ma i mirë i Qeveris a po i Komisis? Z.Kelcyra 

foli mbi të dy dhe shpjegoj gjanësisht arsyet e ndryshimevet. Z.Mehdi Frasheri perkrahu projektin e 

Qeveris po nuk dha shkoqitje. Nji pikë Zotni deputet që i çquen njenin nga tjetri ma shumë nga ç’do 

tjetër, asht emnimi i kryefetarvet, rreth kësaj pike do të flasim tyke thanë se cila pikpamje asht ma e mirë. 

Nderhymja e Qeveris asht e dobishme apo jo. Zotnijt e tyne kanë frikë të madhe nga Qeverija. 

Nderhymja e kësaj nuk u pelqen edhe kur asht per interes të kombit. Me fjalë të tjera gogolin e kanë 

perpara gjithmonë dhe si ato fëmijët që u-a sjellim perpara per t’i trembun me çeshtjet fetare. Me graden 

që ndodhet populli sot, asht doemos e nevojshme shum që të ketë mbi to ca të drejta Qeverija që t’mos 

bahen vegla. Duhet të dij Shteti nga hyjnë e nga dalin këta fetarë te pakten per kohen deri sa populli të 

marrë nji edukatë dhe të mos bahet veglë. Disa prej atyne që kan lakmue kundra indipendences dhe 

kundra tansìsë toksore të Shqipnisë dhe ma mir me thanë të gjith këta nuk kanë hek dorë me gjith shpirt 
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prej këtyne lakmimeve dhe me metodat e para duen t’ja mbërrijnë qëllimeve të tyne se nuk ju ka mbushë 

mendja se Shqipnija indipendente do jetë e përjetshme që e dëshiron shqiptari. Mos harroni se disa 

ngjarje Fetare të freska në Veri mund të përsëriten. N’asht se disa çfaqin frikë nga Qeverija, Populli e di 

se shumica e perfaqësuesvet të tij e mbajnë këtë Qeveri në fuqi dhe ka besim të plotë tek ajo. Duhet 

vetëm të dimë se si do të ketë të drejtë Qeveria të hedhë dorë mbi këto institucione dhe t’i ndalojë të 

përdoren për qëllime të tjera. Kjo Zotnij bahet me ligjë, se ndryshe nuk mundim t’vemë garth 

ngatrrimevet Fetare. Duhet me do e mos t’i apim komptencën e duhun Qeveris. Tash jet puna se me rasë 

veprimi të fetarvet kundra Shtetit ose në rast të nji mosmarrveshtje Fetare që janë të damshme per Shtet 

dhe që prish qetsin ose knaqsin popullit t’onë do të çohen në gjyq shkaktarët a po do të nxirren jashtë. 

Kur na vjen këtu nji Fetar i huej antishqiptar ç’do bajmë të veprojmë dhe si Fetarë kur me sherbimin fetar 

të përzihen edhe sherbime të tjera të parapame ose të prapapame. 

N'asht se do t’i dënojmë, duhet të kemi një ligjë. Kam bisedue me gjyqtarët dhe prokurorët mbi 

shum kësisoj çeshtjesh dhe më thonë që s’kemi ligjë që duhet per kohen e soçme. Në se në Shqipni shum 

thonë dhe e kuptojnë të tanë se nji punë të tillë duhet denue por per kësi hollinash nuk kemi ligjen e 

posaçme që të veprojmë dhe kështu nuk mund t' japim nji vendim. Pra ne kemi për barrë t' a bajmë dhe 

ketë ligjë. 

ZANA: Bravo! bravo! (Duertrokitje). 

Z. V, XHUVANI: Nji pikë tjetër.Po s' patem nji ligjë, në bazë të ç'sendi do t' i themi nesër nji fetari 

të huej se s' ke të drejtë të jesh fetar aktif këtu?  

Z. B. OMARI: Ka ligjë. 

Z. V. XHUVANI: Qeverija thotë se s' ka dhe ka paraqitë projektin e soçmë dhe kërkon pelqimin 

t'onë, pra s'kemi dhe mos qeshni se puna asht me randsi të madhe fort. Nuk due të besoj se ka njeri këtu 

që nuk dëshiron indipendencen e kryefeve në Shqipni, nuk besoj se ka njeri këtu që nuk dëshiron që dhe 

fetarët ti sherbejnë misjonit të shtetit shqiptar. 

ZANA; Kemi ligjet e Turqisë. 

Z. V. XHUVANI : Mirë ligjët e Turqisë, po ne do të bajmë ligjët t'ona. Pra Ligji i Turqisë per çeshtje 

Feje nuk mund në Shqipni të jetë asnji orë ne veprim se asht per nji shtet që kishte Fe zyrtare 

Muslimanizmen dhe ishte shtet Fetar me kalifin kryetar shtetit dhe për kristiantët kishte ca nome ca të 

drejta eksepsiona ose ata quheshin zogjt, punë që këtu s'ngjan të perkrahë projektin e Qeveris dhe 

proponoj qe ky të merret per bazë në bisedim se asht me të vertet i vetmi që mundet t'u vejë garth 

kryengritjevet në t’arthmen. Nuk e mohoj që projekti i Komisionit asht liberal, po une them se kjo 

liberalizme që pelqejmë të gjithë, per të miren e Shtetit t'onë dhe te popullit Shqiptar, asht e mirë të vijë 

pas 50 vjet se gjer atëherë do te jetë çdukun ç' do gja që mund të ngjallë ngatrresa. Kjo ásht arsyeja që më 

shtyn të jem kundër që deri atëherë s’duhet t' i lemë pa fre... 

Z.L. GURAKUQI: Fetarët 

 (Të qeshuna) 

Z, V. XHUVANI: Mos qeshni po gjykoni due të them pa kontrol. 

Sa per influencen e Qeveris që thonë Zotnijtë, e kuptova se ku e kanë qellimin. Mos pandehni 

vetem se Qeverija, tue mos pasun miq fetarë, nuk do të fitojë në zgjedhjet deputet që do të jetë perkrahës 

i saj. Jo zotnij tregoini punë popullit, dhe ay le t’u zgjedhë, po jo me fjalë se ay nuk beson ma. Deri sot 

janë bamë kaq zgjedhje, kush prej jush ka pamë që të bahen vegla fetarët? Une që kam shetitun vend më 

vend gjith Shqipninë s' kam degjue asgjakund që u-ba vegël ky i apo ai fetar për t’i ndihmue njanës parti 

apo tjetrës. 

Z. S, VINJAU; Shemblla m'e mirë zotrote. 

Z. V. XHUVANI: Ke të drejtë zotni, po kush të njihte ty? Të muerën si një copë baltë dhe të vunë 

këtu. Kjo duket të shtyn që t’i pandehsh të gjithë si vetëhen. E persëris që nuk asht bamë vegël i Qeveris 

ndonji fetar, per interesa politike, unë jam qeveritar ose antiqeveritar në detyren t’eme politike si deputet 

ase senator kam qenë, po si zyrtar Fetar perpara askurr. 

Z.S.VINJAU: Vetëm ti. 
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Z.V.XHUVANI: Por edhe nuk do me thanë veglë e Qeverisë nji fetar kur perkrah Qeverinë per të 

miren e pergjithëshme, dhe interesat shtetnore. Tani që do t’a dëgjojë Z.Vinjau nuk e di në do t’i pelqejë, 

po kjo asht nji fakt dhe s‘mund të bahet dyshim. Ca kohë ma parë kur u dergue në Lidhjen e Kombeve 

nji shkresë e nënëshkrueme prej fetarvet, bani nji pershtypje shumë të mirë dhe shërbeu në interesat e 

shtetit. Ata fetarë që nuk kishin relacione me qeverinë, mohuen të nenëshkruejnë ketë shkresë të 

dobishme per Shtetin dhe popullin shqiptar. Nji pra Zotni diferenca e fetarit me fetarë. 

Sot populli s’ndëgjon fetarët dhe këtë jam në pozitë t’jau tregoj me fakte. Populli do bukë dhe 

punë, qetsi dhe drejtesi. E muert vesht. Juve s'dini me të vërtetë se cilin keni frikë. Kujtoni se jeni në kohë 

të Turqisë, se per ndryshe nuk do të kishit kaq frikë të madhe. Po keni hak se jeni të ri e pa praktik e nuk 

dini gjendjen e mbrendshme dhe psihologjinë kombtare. Tash ndoshta flas per disa gjana që ndofta s' më 

pëlqen perseritja e tyne dhe prandaj do t’a pres fjalen tue perserit që projekti i Qeverisë asht ay që i 

garanton Shtetit sigurinë ma të plotë dhe ma të fortë, asht ai që duhet, po mund të ketë dhe ndonji të 

metë të cilen tyke e votue nyje për nyje kemi me i ndreqë. 

 

Vijon diskutimi për fenë. Kërkohet të përcaktohen drejt se cilat besime fetare janë lejuar nga shteti. 

 

Nuk due të flas për çeshtjen mbasi shkoqitjet që i dhamë pardje më duket se mjaftojnë vetëm due 

t’i përgjigjem pak Z.deputet Salih Vuçiterni, për perseritjen që ban, tue dash me ba nji pershtypje në 

parlament. Z.Salih nga fjala e të cilit kuptohet kur ne jemi tue bisedue per ca punë që ne nuk kemi të 

drejtë por vetëm për sa thashë herën e parë. 

Z. e tij thotë se fjala synizëm nuk përfshin fjalën myslimanizëm. Unë nuk thom se synizma asht ose 

nuk asht fe, vetëm pas bisedimeve që rodhën u kuptue se nën këte fjalë perfshihet myslimanizma. 

Nëqoftë se Z. e tij kujton se fjala synizëm nuk do me thanë myslimanizëm, atëherë pa dyshim këjo 

fjalë asht nji shpifje, dhe unë atëhere jam i mendjes që kjo të ngrihet e në vend të saj të vihet fjala që 

duhet, në qoftë se asht àshtu si thotë Zotnija e tij 

Z.VISAR XHUVANI: Këtë ligjë e votojnë të gjithë deputetnit e Shqipnis e s‘ka të drejtë kerkush të 

thotë se s’kam të drejtë, prandej Z,Kryetar urdhënoni të mos më pritet fjala, jam gjall vetë. Ulu pra. 

Z.KRYETARI: Fjala asht e lirë, dhe secili ka të drejtë të flasi si të dojë, vetem fjàlët i adresohen 

Kryetàrit e kerkujt tjeter. 

Z. V.XHUVANI: Më vjen shum keq Z.Kryetar se këto fjalë do të bajnë nji përshtypje në popull 

përjashta i cili nuk ka àrdhë hala në shkallë me gjykue si duhet, e me përmbledhë nji kuptim të kjartë 

mbi bisedimet që mbahen në proces-verbalet, kështu që kur të botohen këto fjalë kam frikë se populli 

nuk do të jetë i zoti me i dhanë kuptimin e vertetë, kështu që tingllimi edhe përshtypja jashtë do të jetë 

krejt ndryshe e jo si asht e verteta. Më duket se Zotnija e tij me fjalët që thotë asht tue pregatitë nji 

përshtypje krejt të kundërt. 

Prandej nuk due të flas mbi ketë çeshtje që mos t’interpretohen ligsht fjalët e mija, mbasi radhen 

tjeter e shkoqita mendimin t’im, vetë do të flas, a mund të pranohet propozimi që ban Z.Zavendësi i M. 

së Mbrendshme i cili u përkrah prej shumë vetave. 

Z.Bedri Pejani tue përkrahë mendimin e Z.Zev. Min. së Mbrendshme thotë së do t’ishte ma mirë të 

thuhet me nji fjalë generale e cila permbledh të gjitha fetë, besimet apo sektet. Kjo formulë do t’ishte e 

pranueshme, në qoftë se nuk do të kishte kundërshtim nga an’ e parlamentit, por me që kjo pikë 

generale nuk kënaq nji shumicë deputetnish, nuk me duket se i përgjigjet qëllimit për të cilin kemi ardhë 

këtu për me bisedue mbi ketë ligjë e se ne nuk mund t’a bajmë kështu me nji llafe, po duhet ta ndriçojmë 

e zhvillojmë këtë pikë. 

Në Statutin t’onë asht që çdo fe apo besim asht i lir, e se na me këtë ligjë nuk bajmë tjeter gja veç se 

zbërthejmë ma mirë atë pikë generale që përmbledh mendimin e përgjithshëm në Statut. 

Pra, opozita e Qeveris, për generalizimin e çeshtjes nga shkaku se nuk kënaq nji shumicë 

deputetnish, nuk asht e pranueshme.  
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Sa për mohamedanizmën ja la Z.Mas-har Këlliçit e shokvet muhamedanë, zotnit e tyne le ta 

shpiegojnë dhe le t’na japin te kuptojmë ma mirë dhe ne po ja pranojmë propozimet e tyne, sa për 

katolicizmën shokvet të mij katholikë e sa për orthodoksizmën, jam unë bashkë me shokë të tjerë. 

Pra përsëris edhe nji herë që 4 komunitetet fetare të përmenden, e se sa për besimet tjera që mund 

të ketë, për me dhanë nji kuptim të plotë, të thuhet: e të gjithë fetë e dogmat e ndryshme që janë të 

njoftuna zyrtarisht në botë.  

(Bahen 5 minuta pushim e pas pesë minutash mbledhja mbeshtjellet prap.) 

Z. V. XHUVANI : Mue me duket se në fjalën që mbajta herën tjetër mbi ket çeshtje, kam thanë se 

nuk duhet të hyjë ma as ndonji prej nesh në hollsinat e fevet. Po këtu po shof se shum ndër zotnijt 

deputetët po thellohen e po bisedojmë çashtjet që s' u perkasin aspak. 

Ketu po flitet çiltas mbi ndamjen é bashkimin e do degave të fés myslimane. Me të vertet, si kristjan 

që jam, nuk më perket te flas mbi fenë myslimane, po mbasi nuk jam një deputet i SuIltan Hamidit, por i 

popullit shqiptar, due të flas mbassi edhe unë do të votoj mbi këtë ligjë. Disa thonë që Bektashijtë të 

ndahen prej bashkvllazënve të tyne muhamedanve të tjerë Shqiptar. Ne këtu nuk kemi asnji kompetencë 

as të drejtë të vendosim mbi ket ndamje, këta mund t'a vendosin vet po të duen e jo këtu në parlament 

me anen t' onë po jasht parlamentit në mbledhje të posaçme kompetente fetare. Këtu asht mbledhja e 

perfaqësuesve të popullit per ligjë e punë shtetnore e jo fetare. Ne nuk mund të thomi se formojnë e nuk 

formojnë Bektashinjët nji trup të veçant ose nji komunitet fetar në vedi, nuk mund të themi. Ne ketu nuk 

po deklarojmë se Bektashinjt e Synit etj, muhamedanë të bashkohen as të ndahen, po kemi të drejtë të 

themi nji pikë vetem që çdo fé e çdo dogëm fetare asht e lirë të funkcjonojë në detyrat e saja fetare. 

Bektashinjt vllaznit t' onë në kjoftë se duen t'administrohen veçmas nga vllaznit e tyne muhamedanët e 

tjerë ne s’kemi të drejtë as t'i bashkojmë as t’i ndajmë me ligjë parlamenti. Le të mirret vesht mirë këjo 

punë që të mos humbim kohen kot. Une kam nderin t’jem nji deputet i kombit shqiptar. Kombi i ynë ka 

ndër vedi muhamedanë që janë gjithfarë degash, Syni, Bektashi etj. ka Kristjanë me degat e veta 

t'orthodoksisë, e katholicizmes, prandej nderim dhe simpathi kam njisoj për të gjitha degat e fevet edhe 

fet e ndryshme, dhe kështu shoh vetëm nji të drejtë edhe nji detyrë temen, sa per ket ligjë. Sot shteti i ynë 

nuk ka fe zyrtare as tjeter as' muhamedanizmen si e kishte perpara Turqija.  

Prandaj ligja mbi çeshtjet fetare të Turqis nuk mund të jetë kurr në veprim sot këtu në Shqipni se 

ajo ligjë ishte per nji shtet muhamedan, prandaj qeverija ka të drejtë mos di se çfarë të bajë edhe mos të 

ketë se ç' të bajë kur i del nji çashtje fetarësh e ngatrrueshme në mes. Per shembull nji prift ose nji 

Episkop ose nji hoxhë ose nji sheh a baba thotë se unë jam i zoti i kësaj Kishe o kësaj Xhamije ase kësaj 

Teqe, vjen e del nji tjeter fetar me ca njerëz tjerë prapa e përpara dhe thërret e thotë: une jam i zoti, une 

kam të drejtë me përdorë kët vakuf ose ketë lagje o qytet dhe jo ai tjetri. Të dy fetarët që i kundershtojnë 

njeni tjetrit mund të kenë ose mos të kenë edhe ndonji shkresë në dorë që i perket çashtjes së tyne. 

Të dy kundershtimtarët fetarë qëndrojnë e kerkojnë ndihmen e qeverisë, morale edhe materjale, 

dhe lypin me futë në veprim qeverija me forcen e saj të drejten e tyne fetare, dhe në qoftë se qeverija nuk 

perzihet dhe i len duke mos marrë anë atëherë mund të bahet shkak ngatrrese, mundet të vriten njerëz 

kështu bahet nji anarshi në nji vend të shtetit, anarshi e vogël ose e madhe e cila do të jetë pa dyshim per 

dam të Shtetit e prish qetsìnë e rehatinë e Shtetit. Prandaj si gjith Mbretnitë e tjera edhe neve duhet të 

bajmë nji ligjë vetem me dy pika, veç lirìsë që i ka dhanë statuti i Shtetit fevet në Shqipni. Edhe nji. E 

gjithë kjo ligjë duhet të ketë vetëm dy nye. Nye e I cakton cilët fetarë të çdo feje edhe dogme fetare duhet 

të njofi në veprim të detyravet të tyne fetare qeverija. Në këtë nye caktohen edhe cilësitë e fetarëvet në 

pikpamje t’interesës së Shtetit, d.m.th. të jenë nenshtetas edhe shqiptarë edhe njerëz të njoftun sigurisht 

që nuk mund të punojnë kundra interesës së Shqipnis. Edhe këta duhet të kenë nji dekret prej kryetarit 

të çdo qendre të naltë që gjindet në Shqipni mbi çdo fé e dogmë fetare. Kjo vetem asht pika e parë. Pika e 

dytë të ketë nji ligjë qeverija e sidomos gjykatorja e Shqipnís ku të dihet cilat janë kompetencat të drejtat 

e detyrat e çdo fetari dhe këshille fetare në Shqipnì që asht e rregullueme pas Statutit të mbrendshëm të 

sajë të secilit komunitet fetar, pas Statutit të mbrendshëm të tyne i cili do të jetë i pranuem ma parë prej 

Qeverís sipas ligjës së shoqnijavet të posaçme në Shqipni. Dhe kështu Qeveria mund të dijë mirë për se 

dhe kur ka me shtie në veprim vendimet e fetarvét tyke i njoftë këta. 
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Po t’i kërkojnë qeverisë fetarët përkrahje dhe ekzekutimin e vendimeve të tyne që nuk caktohen në 

ket nyen e posaçme të këtij ligji, qeverija u thotë rrini në punë tuej se nuk kemi të drejtë të perzihemi në 

nji punë që nuk ju ka dhanë të drejtë ligja e po të vinë nji fetar që s’ka cilsitë e caktueme në nyen e parë 

qeverija ka të drejtë t’i rrëfejë udhën. Veç këtyne s’na duhet gja tjeter neve në parlament të bajmë. Për me 

mbyllë punën e për me u largue nga bisedime që janë vetëm për fetarët e jasht Parlamentit themi se s’ka 

të drejtë Z.A.Kelcyra po Z.S.Vuçiterni.  

Këto gjana t’i lamë në njenën anë e mos të vazhdojmë ma fjalë per fe, se këto e kanë vendin në 

Kishë, në Xhami e nëpër Teqe e nëpër Shkollat fetare. Mos t’i vijë keq njeriu. 

Në ket artikull që po bisedojmë të vihet kështu: Çdo fé e çdo dogmë të jet e lirë në veprimin e 

çeshtjeve fetare e në qoftë se vihet në veprim proponimi i Z.Vuçiternit, unë sa per pjesën muhamedane 

nuk do të flasë ma se nuk kam se çka të shtoj me gjith që mue më pelqen që vllaznit muhamedanë të jenë 

të dashun, të vllaznuem, dhe të bashkuemun ndërmjet tyne, me gjithë degët e tyne fetare Muhamedane 

që të jenë nji si muhamedanë që janë. 

 

 

Mbledhja 39, e merkurë 1923. 

 

Vijon diskutimi për fenë.  

 

Z. Vizarion Xhuvani: Kleri i të gjithë fevet i shkallës së parë e të dytë, si Arqipeshkëv, Kryemyfti, 

Ipeshkëv, Myfti, Kadi, Kryetari i Baballarve dhe Babaj etj., duhet të jetë nënshtetas shqiptar; dhe pakë së 

paku prej dy brezash nga kombësija. 

Sa për klerin e shkallës së tretë e të katërt, si priftnij, hoxhë, dhjakonë etj, ata nuk ka nevojë të jenë 

prej rracës shqiptare. Mjafton të jenë nënshtetas shqiptarë.  

Secila shoqatë, komunitet dhe institucion fetar si xhami, teqe, kishë, manastir etj, njihen person 

moral dhe përfaqësohet si mbas rregullavet të tyne. Këtu unë them të shtohet sipas rregullavet të 

mbrendshme të tyne të caktueme në Statutin përkatës, se po s’e banë kështu puna ngatrrohet dhe ne 

athere jemi tyke u përzimun në punen e të tjervet ku nuk kemi të drejtë. Parlamenti nuk mund të 

perzihet në rregullimin e pasunisë së vakëfevet se këto kanë këshillat fetare të pergjithshme dhe lokale. 

Ne më duket se nuk kemi të drejtë të caktojmë se si do t’administrohet pasunija e vakëfevet në ketë 

mënyrë ase m’atë mënyrë po vetëm kemi të drejtë të vendosim të drejtën e kontrollimit që mos të bahen 

abuzime. Pra sikurse thashë në fillim, jam i mendjes që ky paragraf të ndryshohet e të formulohet 

kështu: secila shoqatë, komunitet dhe institution fetar si xhami, teqe, kishë, manastir etj, njihet person 

moral dhe përfaqësohet dhe administrohet e disponohen simbas rregullavet të caktueme të Statutit 

përkatës. Pra ne kemi të drejtë me anë të qeverisë të kontrollojmë vetem t’ardhunat e të prishunat e tyne, 

po tjetër gja nuk mund të themi se ndryshe kapërcejmë kufinin e detyravet t’ona. Mirëbamësit kanë lanë 

pasuninë e tyne për qëllime të caktueme dhe kanë caktue edhe kush do t’i vejë në veprim deshirat e 

tyne. Tash responsabilitetin e kanë ata që i përfaqësojnë mirëbamësit sipas testamenteve të lanuna prej 

mirëbamësvet. Vetëm populli vetë dhe perfaqësuesit e instituteve fetare dhe kongreset e tyne për 

formimin Statutevet le të hapin syt mirë, le të dërgojnë njerzit si duhet. Në qofshin budallej, le të 

dërgojnë budallej dhe le të vuejnë prej punëve të kokës së tyne. 

Z.V.XHUVANI: Në Shqipni shifet se shpijat që po goditen janë si ato që kanë qenë përpara me 

mure të ndamë njena nga tjetra edhe me mure të ndame nga udhët, oborret. Pra nuk janë si në Evropë të 

ndame me parmak ku duken njerzit e shtëpis në obor; kshtu pra kuptohet se kemi edhe nevojë, që si 

shtëpijat edhe në punët tjera, t’i ndajmë mirë punët. U dashka gardh edhe mur per me u rujtun interesat 

e mbrendëshme të kombit. Prandaj duhet të përkrahim që kleri i shkallës parë dhe i shkallës së dytë mos 

mundet të jetë i huej, se nji peshkop, nji baba, nji myfti ose kadi ka marrëdhanje të perditëshme me 

popullin. Ay hyn e del shpesh nëpër shtëpijat e parisë edhe ka rast të shartojë e të forcojë e t’i përparojë 

ndjenjat e shpirtit të familjevet me ç’do pikëpamje, me mënyren e predikimit shpirtnor të veçantë, po ai 

ka dhe rasën kështu të hedhë edhe helmin antikombtar edhe krymbin kundra themelevet të Shtetit. 
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Duke qenë se kryetarët e përgjithshëm të cilët te gjithë në Shqipnì janë tre a kater gjithsej, se kaqë janë 

komunitetet këtu, këtu ndofta mund të thuhet se janë ma pak të rrezikshëm se ata që u permend si edhe 

nga kleri i shkallës së tretë. Prandaj kryepiskop, kryemyfti dhe kryebaba (gjysh) mund të thuhet që 

mund të pranohet me gjithë që s‘asht e arësyshme, por të tjerët kurrë. Liberalisma deri me nji shkallë 

asht e mirë, nuk po themi që të mos sigurohen minoritetet, s’jam aqë kundra ovardallëkut të 

Z.A.Kelcyrës, po nuk due mbi çashtje kaq me randësì të perfitojë me reklamë në zgjedhjet e ardhme, si 

duket që po ban Z.deputeti i Gjinokastres, i cili harron se mbas statutit s’kemi të drejtë të flasim per 

krahina të veçanta që përfaqësojmë, po përgjithësisht. 

Kur vemi ne në Greqi dhe bahet ndonji prej nesh nenshtetas grek, por edhe pa u ba nenshtetas 

grek, asht e ditun se ata nuk na quejnë ndryshe por vetëm grek (helen). Dhe prandaj atje mundet me 

ligjë mos perjashtohen të tjerë dhe mjaft të jetë vetëm njeriu nënshtetas atje që të mbërrijë në gjithë 

shkallët ma të nalta edhe të fes, me gjithë që me shpirt i ruhen mjaft atyne që jane nenshtetas po jo prej 

rracës së tyne. Atje nuk asht puna per minoritete, po këtu çeshtja që po bisedohet asht per minoritete 

kombësije dhe feje. Per ata që i kanë thanë vetes të huej edhe kanë guxue edhe me anën e të huejve të 

marrin disa të drejta të veçanta , ne u themi që le të heqin deklaratat e veçanta që kanë ba me anën e të 

huejvet tërthorazi në Lidhjen e Kombevet dhe atëhere mund të vendosim këtu ndryshe. Por edhe 

privilegje (pronomia) të veçanta të sigurueme posaçërisht prej Lidhjes së Kombevet, edhe më tjeter anë 

të tjera eksepsione këtu kjo duket nji punë e tepërme se e drejta asht njisoj për të gjithë dhe atëhere 

s’kanë vend të drejtat e sigurimit me anë të huejvet a se mjaft i kanë ato që kanë marrë. Edhe kusur 

duhet? 

Me këte nuk duem të themi se janë të dyshimshëm, përkundrazi kemi besim të plotë, se tashti e 

dijmë se e duen Shqipnínë me gjithë shpirt, se une kam prova që u ka mbushë mendja se ma mirë jetojnë 

në Shqipnì me Shqiptarët se ndryshe. Prandaj me çdo rasë i kam përkrahë minoritetet ndërmjet kufinit 

që duket edhe i simpathizoj me gjith mend dhe shpirt të ketushmit, me gjithë që bashkombësit e tyne 

mund të themi se duhet t’i kemi mëni se mbi mue kanë shkrepë pushkë edhe thikë, po kjo s’ka të bajë se 

i kemi harrue të gjitha sot për mbrojtjen e Shqipnisë. 

Tashti puna vjen veçanërisht për atë pjesë të orthodhoksëvet që flasin nji gjuhe që ka të bajë me 

latinishten. Due të themi per ata që disa u thonë vlleh. Këta me të vertetë kurrë ndonji herë nuk janë 

sjellë liksht. Këta kurrë ndonji herë s’kanë nda fatin e tyne prej t’onit, kurrë ndonji herë s’janë ba shkak 

ngatërresash, as ndonji dam prej tyne s’ka pa shqiptarizma si prej ndonji minoriteti tjeter. Kurrë ndonji 

herë nuk kanë kërkue privilegje të veçanta. 

Kurrë nuk kanë përdorë mjetet e hueja me forcë për me marrë ç’do send që kanë deshirue dhe 

dëshirojnë. 

Kanë kërkuemun kisha në gjuhë të ndryshme dhe i kanë marrë lirisht kudo në Shqipnì edhe kurdo, 

sepse s’e kanë kerkue me ane të fuqive të hueja, dhe me qellime të liga, po kanë qenë gjithnji të sinqertë. 

Këta vllehtë ne nuk i konsiderojmë si të huej e i kemi pasun, i kemi dhe do t’i kemi vllazën nji bashkë me 

ne, së bashku në sofrën t’onë do shtrohen si kanë qenë shtruemun në të mirat dhe në të këqijat t’ona, por 

edhe ç’do send të veçantë që të lypin, këtyne me krah hapun ia japim, se e dijmë që nuk kerkojnë gja 

kurrë per dam të Shqiptarizmës edhe të Shtetit t’onë Shqiptar. Per ata që s’dijnë të sillen, po me mënyra 

trimnore e me fuqinë e huej duen të marrin vendet ma të naltë dhe delikate e besim të posaçëm, unë due 

të ve ndalime të arësyshme edhe gardhe si duhet. Pra duhet të shënohet me nji vendim të posaçëm se 

për vllehtë s’ka perjashtim. 

Kur mbas 10 a 15 vjet shpirti nacional do të zhvillohet  plotësisht e shteti do të jetë i organizuem 

edhe i forcuem si duhet që të mos ketë frikë as nga nji mikrob, unë atëhere, po të jem gjallë e të kem 

nderin të jem këtu në ketë vend, do të përkrah mendimin ose estimatologjinë e z.A. Kelcyrës. 

Z.V. XHUVANI: Z. K.Tasi gjith fjalët e veta i bazoi mbi nji nye të Statutit që u këndue, por duket se 

përgjithsisht vertetohet kuptimi i kundert që do me i dhanë atij nyji Z.K.Tasi, kështu që asnji fjalë të Z. së 

tij nuk mundet të na ndrrojë mendimin, po jemi të detyruemun me i mbajtë arsyenavet të Z. së tij në nji 

rezervë, mbasi duket se nyei i posaçëm i Statutit ka nevojë per nji interpretim të posaçëm prej 

parlamentit, se tash u duk se nuk pranohet prej të gjithëve proponimi që i jep vet Z.K.Tasi ati nyei. 
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Z.H.Mosi këndoi këtu nji nye të deklaratës t’onë në Lidhjen e Kombeve per minoritetet dhe kërkon me 

anë të kësaj pjese që këndoi të perkrahi mendimin e vet. Mirë po do t’ishte ashtu si thotë Z. e tij në qoftë 

se do t’ishte e gjith deklarata. 

Kjo deklaratë per me u kuptue duhet mos të këndohet e coptueme por e gjithë. Kur të këndohen 

edhe nyet që vazhdojnë atëherë do të kuptojmë plotsisht ç’rrjedh prej asaj. Pjesa tjetër e deklaratës që 

harroi Z.deputet i Shkodrës asht këjo: “Çdo minoritet fetar kombtar organizohet edhe rregullon çeshtjen 

e fes edhe t’arsimit të vet lirisht si do vetë.” E kështu atë që kanë dashtë e kanë marrë. Ne më duket se në 

ket nye gjith të drejtat e pakicavet komtare në Shqypni do m.th. të tjetër kombevet dhe të tjeter-gjuhëvet 

ja kemi sigurue në çdo mënyrë edhe nuk asht nevoja të bajmë fjalë ma të posaçme këtu. Tashti duhet 

edhe kusur, mue nuk më pelqen kjo gja. Mjaft kanë sa u permend dhe as nji nga ata që u permend nuk 

na ndalon ne të perkufizojmë punët t’ona si duhet pas nevojës dhe interesës shtetnore dhe kombtare 

shqiptare. Z.L. Gurakuqi thotë se kleri orthodoks i Shtetevet fqinj e tjerave balkanike ka ndihmue shum 

dhe ka qenë nga inicjatorët e livizjes dhe perlindjes nacionale andej. Po këtë punë duhet pasë para sysh, 

Z.deputet i Shkodrës deklaroi nji nderim te posaçëm mbi klerin orthodoks pergjithsisht. Tash unë më 

duket se kam detyrë jo si kler pjestar i atyne të huejve, por vetem si orthodoks me e falënderue Z. e tij 

per simpathin që rrefen per fetarët e orthodoksisë. Nashti a duhet ne si thotë i ndershmi deputet i 

Shkodrës, të çelim ketu portat e gjith vendevet të klerit orthodokës që nuk janë shqiptarë pse ka ndodhë 

të rrefehen kombtar këta klerikët e huej nga kombësija, mue nuk më duket as pak punë e arsyeshme. 

Nuk asht as pak mendimi per pranimin e tyne të arsyeshëm me gjithë që Z.Gurakuqi e rakomandon. Pse 

ata kanë punue per mbarvajtjen e forcimin e Shtetevet të veta, prandaj do të punojnë edhe per të miren e 

Shtetit shqiptar po të jenë këtu në veprim, ketë punë nuk e besoj t’a pranojmë prej nesh. Në qoftë se 

Orthodoksizma ka mjaft nji frym perkrahese nacjonalizmi n’organizim dhe në veprimin e saj, kjo nuk do 

me thanë se ne duhet t’i lamë në dorë të huejve kryesitë e fesë? Jo, por ne per me fitue nga ky shpirt i 

Orthodoksizmës në landën e interesavet nacjonale shqiptare duhet të shpresojmë të shohim shërbime të 

vlefshme në pjesen e klerit orthodoks, vetem prej atyne fetarëve të rij që do të dalin prei gjiut të kombit 

shqiptar dhe prej zjarrit të votrës së shqiptarizmës edhe jo prej të huejvet. Tash pse kleri orthodoks ka 

punue për Greqi, Bullgari edhe Sllavizem prandaj edhe ne duhet t’a mbushim vendin t’onë me fetarë 

grekë, sllavë e ku di unë? Pa dyshim jo. Kështu dhe mendimet e deputetit të Shkodrës, të ndershmit 

Z.L.Gurakuqit më duket se bien edhe kuptohet se ne deputetët këtu sot kemi detyrë medoemos të 

marrim para sysh sa ma shum sigurimin dhe interesin e Shqiptarizmës. Se këso rasash nuk na vinë për 

ditë. 

Tash vimë mbi të thanëmet e deputetit të Gjinokastrës Z.Vinjau. Nji pikë vetëm due nga këto të 

shkoqis pak. Si kam thanë asht e ditun se nji pjesë e popullit orthodoks, e pakët ose e shumë këtu në 

Shqipni, flet nji gjuhë që ka të bajë me latinishten e këto janë ata prej nesh që i quejnë disa vlleh, këta 

kurdoherë e në çdo rast as ndonji shqiptar privat, as ndonji zyrtar i Shqipnis kurrë nuk i ka 

karakterizuemun për të huej. Duhet shenue mirë këtu dhe posaçërisht se këto kufij që dishroi që t’i vemë 

për ata që s’janë shqiptarë nuk i perkasin aspak as nuk përmbledhin edhe vllaznit t’onë të dashtun që 

flasin dialektin që thamë se ka të bajë me latinishten, se këta janë krejtë prej gjakut edhe shpirtit t’onë 

pellazgë. Thaniet e ushtris vjetër romane të latinizmës, kur shkuen kendej, lanë mbi këta vllaznit t’onë, 

Vllehët, gjurmat e gjuhës vjetër t’asaj ushtrije, si ngjau dhe me ushtrinë Trajane në viset e tjera të dituna. 

Pra s’ka dyshim se ne kur propozojmë eksepcjone për fetarët në shtetin t’onë, nuk kujtojmë edhe atë 

pjesën e dashtun të bashkatdhetarëve t’onë të cilës i thonë disa Vllehë. Këta i kemi pasë edhe i kemi 

gjithmonë në sofrën t’onë pa i nda në të gjitha punët. Ata, prej tyne që dëshirojnë të ndame të veçanta 

edhe eksepcjone të ndryshme minoritetizmi, ne pa ndonji vështirsi, po të kenë të drejtë kurdoherë jemi 

gati t’i plotsojmë çdo deshirë të arsyeshme dhe legale. Prandaj jam i mendimit që kleri i shkallës së parë 

e i shkallës së dytë të jetë me gjak dhe me shpirt shqiptar vetëm. Se nuk ka për t’administruemun 

fetarisht nji lagje ose katund minoriteti nga nji kombësi joshqiptare si kleri i shkallve të tjera, kështu u 

kuptue se ata që flasin dialektin e quejtun vllahisht të jenë të qet edhe të sigurtë se këta kanë të drejtën të 

bahen edhe të shkallës së parë e të shkallës së dytë si edhe çdo shkallë klerikale, dhe të çdo nëpunësie 

shtetnore çë prej Këshillit të Naltë e teposhtë. 
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Z.VISAR XHUVANI: Në qoftë se presim që të vijnë të huejt e të proponojnë nji gjâ për të bâ punë e 

pastaj t’ua marrim atyne e t’ua apim Shqiptarëve, kjo më duket nuk âsht nji gjâ morale. Në âsht se duem 

t’ua apim Shqiptarëve, duhet që këta të paraqesin kondita mâ të mira. 

 

 

Mbledhja 40, 1923 

 

Z.V.XHUVANI: Sado që kam nji simpathi të madhe për institutet mirëbamëse, si asht edhe spitali, 

jam i shtrënguem të them se për organizimin e mbrendshëm asht me faqe të zezë ky spitali i Tiranës, ku 

hyjnë pak të sëmunë e dalin të vdekun. Ai s‘asht nji spital po nji turp për shtetin t’onë. Nuk i asht 

tërhequn as nji herë vërejtja ndonji për shrregullimin që mbretënon në tê. Unë i them që a t’a bajnë spital 

të ndershëm a t’i venë çelsin fare. 

Z.V.XHUVANI: Rregull s’ka as pak. 

Z.Sk.POJANI: Më duket se mbas Statutit nji gja që asht bisedue në nji sesjon nuk mund të përsritet 

po n’at sesjon. Çeshtja e taksës së bereqetit asht bisedue në sesjon tjetër prandej këte të miellit mund t’a 

bisedojmë sot. 

Z.V. Xhuvani: Mue më vjen mirë t’a përkrahim popullin e Korçës po më tjetrën anë më vjen keq se 

këta po i japin nji okazjon që të kerkojnë po ja da eksepcjone per qytetin e tyne. Në kjoftë se Korça nuk 

mundet me e prue grunin nga Greqija le t’a bien nga Jugollavia e duke prue grunë e jo miell, mbrojmë 

edhe fabrikat e vendit, të cilat në rasë të përkundërt kishin me mbetë pa pasë se çka me blue e kështu do 

të mbesin pa punë. 

 

Mbledhja 42 – 1923. 

 

LIGJI PËR TOKËN 

 

 

Z. VISAR XHUVANI: Mbassi nji shumicë e popullit Shqiptar ka tokë edhe nji shumicë shumë mâ e 

madhe âsht bujk, unë këtë ligjë e shoh nji çik të ngutshme dhe nuk mund t’a votoj për pa e studjue. 

Prandej jam i mendjes që përpara se t’a bisedojmë në princip të shtypet, ta studiojmë të gjithë me kohë 

dhe pastaj të bisedojmë. 

 

 

 

Mbjedhja 46-1923. 

 

LIGJI PËR TOKËN 

 

Z. VISAR XHUVANI: Proponova pikë së parit që kjo projekt-ligjë të shtypet e të përndahet e pastaj 

të bisedohet, por nuk besova kurrë që kjo ligjë me rândësi kaqë të madhe do të vij për 3-4 orë para nesh 

dhe tash po bisedohet. 

Z.S.VINJAU: Kjo asht tash sa ditë në bisedim e Z. e tij ka pasun mjaft kohë t’a studiojë. 

Z. VISAR XHUVANI: Ne si dhe gjith depytetvet kjo ligjë na âsht shpërnda pak para mesditës njaty 

m’ora 11 edhe s’kemi pasë kohë kur t’a studjojmë; Z. e tij s’ka pasë nevojë ndofta për studim se e ka bá 

vetë ketë ligjë, po ne të tjerët kemi nevojë. 

Unë përkrahì plotsisht se duhen sigurue të drejtat e këtyne njerësve të mjerë, të cilët me djersë të 

tyne e me mund të math janë tue punue në diell e në shi për me muejt me jetue gjallë e nuk kam dëshirë 

aspak të favorizoj njenën apo tjetrën pjesë të popullit Shqiptar, d.m.th, bujqit apo propritarët, vetem due 

që nji punë që të bâhet, të jetë e drejtë jo vetem në pikëpamje njerëzore por edhe në pikëpamje të gjendjes 

s’onë popullore, se ç’do ligjë duhet bâ mbas psykologjís të popullit e mbas evolucionit, e se nji ligjë âsht 
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e dobishme vetem atëherë kur âsht në dobi të dy palëve. Sikurse thashë herën e parë, nuk âsht e 

mundun kurrë të japim nji vendim si duhet kështu në kambë e në dorë pa pasë studjue hollësisht 

çeshtjen. 

Fjalët e mija, Z.Kryetar, nuk due t’interpretohen me lotë krokodili apo me esthimatogi hypokrizike 

si bani Z.Vinjau. 

Z.S. VINJAU: Nuk jam hipokrit pse nuk jam prift. 

Z.VISAR XHUVANI: Njeri pa edukasjon. Pra themi se në ketë çeshtje me kaqë rândësi duhet të 

ndodhet pranë këtu edhe Ministrija e Bujqësis, dhe fjalët e mija kan për qellim edhe nderin e 

Parlamentit, që të mos bajm gjâna që s’i përgjigjen dinjitetit të Parlamentit. 

Pra për me muejt me dhânë nji vendim si duhet, për bisedimin e çeshtjes në princip, lypet nji kohë 

për me formue nji mendim të plotë dhe duhet marrë veçanërisht mendimi i Ministris së Bujqësisë.  

 

Z.V.XHUVANI: Këtyne refugjatvet Shqipnija u hap kraht e gjithnji i kujton. Moskujdesja e jonë 

bahet shkak për ca prej vellezenvet t’ane që të mos vijnë në votër të tyne po të sillen rrotull, ashtu si 

dikur, se e do nderi i vendit t’onë. Them që të paraqitet nji ore e ma parë projekti në fjalë. 

Pranohet që të bisedohet projektligja në fjalë. 

 

Z.V. XHUVANI: Unë ketë e shof nji pikë të randë. Me i futë nen hundë njeri kontraktuesit me 

duket gja e fështirë. 

 

Z.V. XHUVANI: Asht e arësyeshme që të shtohet dhe nji nen tjeter me të cilin të thuhet se ata 

bujqën që janë sot në ket çiflik mos t’i nxjerrin jashtë. 

 

Z.V. XHUVANI: Përgjithësisht bashkohem me sa thanë kolegët e ndershem të tjerë, veçansisht 

dëshiroj të shtohet që bujqt të paktën të gëzojnë gjith të drejtat që kanë pasun deri sot. Se bujqt mund të 

mos i dëbojnë drejtë per drejtë, po u sjellin kaq pengime dhe ngatërresa si i shtrengojnë që këta të 

largohen. Sot asht Z.Erikson, njeri shumë i ndershem dhe nuk kemi frikë që të ngjasë këjo, po nesër 

mund të vijë nji tjetër i cili i shtrengon që të ikin bujqt e shkretë. 

 

Z.V. XhUVANI: Këtu u ba nji ngatrresë nga shkaku i proponimevet. Mbasi foli Z.K.Tasi mbi ket gja 

gjithashtu due edhe une të flas po pak ma pak se Z. e tij e them se ne që kundërshtojmë bashkohemi me 

proponimin e Z.Z.Frasherit e të B.Omarit, po jo me akuzimet që duen të bajnë Z.e tyne. Këtu janë dy 

gjana që ne u akuzuem se jemi kundra mbrojtjes së bujkut. 

Z.KRYETARI: A do të bani bisedim apo proponim? 

Z.V.XHUVANI: Proponimi i êm ka nji shtesë e nuk do me thanë se ne jemi kundra e duem të 

refuzojmë projekt-ligjen. Nuk po e refuzojmë pse duen disa me sofizëm të tyne t’a paraqesin proponimin 

t’onë si refuzim. Ket gjâ nuk e bajmë, po këtû âsht vetem çashtja politike që të marrim informata mâ të 

mira nga qeverija. 

ZANA: Proponim e jo bisedë. 

Z.V.XHUVANI: Proponimin e bamë prej atyne dy zotnive që përmenda e pranoj e jo vetëm që e 

pranoj po edhe po them se asht edhe legal. Proponimi nuk asht kundra rregullës.  

 

 

Mbledhja 49 30.5.1923. 

 

 

Z.V. XHUVANI: Nji dëshirë dhe nji dyshim u shpallën këtu. Dyshim prej Z.S.Vinjaut dhe 

pjesëtarëvet të tjerë të opozitës se mocjoni i ministrit mbledh dhe nji herë parlamentin me 15 gusht, ky 

asht për parlamentin nji ilusjon, se për me realizue ketë Këshilla e Naltë asht e lirë t’a thërresë ajo. Zotnijt 

e tyne kanë dyshim se kjo s’e ka për të venë në veprim. Kësisoj i kundërshtojnë realizimit të këtij 
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mocjoni. Mendimi i Z.M. Frashërit dhe të ndonji tjetër deputeti antiqeveritar qe se ky parlament asht 

vazhdimi i senatit e se duhet të vazhdojë deri sa të zgjidhet çeshtja e kufijvet. 

Sa për dyshimin e parë s’ka dyshim se që kur u shpallën Zotnijtë e tyne në opozitë, tjetër gja këtu: 

në parlament, e në çdo rasë si dhe në rasën e bisedimevet të zgjanimit të statutit të Lushnjes nuk bajnë 

veç se dyshime dhe sospekte karshi qeverisë dhe Këshillës së Naltë. Këta këtë e shfaqin gjithënji këtu. 

Prandej mbassi kjo gja u kuptue qartas përgjithësisht, s‘asht ma nevojë t’a zhvillojmë, se këta jo me fjalë 

po as me nji mirakull s’mund t’a besojnë. 

Tash vij ke çashtja e dëshirës së zgjatimit të kohës së këtij parlamentit. Dje prej Z.A.Këlcyrës e sot 

prej Z.M.Frashërit po ndëgjojmë se ne kemi të drejtë të vazhdojmë deri në caktimin definitiv të kufijvet, e 

ket e përkrahin me arësye tue thanë se mbassi ne jemi vazhdim i senatit duhet të rrijmë këtu deri sa të 

bahen kufjitë. Zotni e tij me gjithë oratorin, Z.M. Frasheri, s’foli gjatë si mbas zakonit, po u mblodh e tha 

se e vetmja arsye asht se jemi vazhdimi i senatit. Mbasi përmendet kjo arsye, jo vetëm si deputet, po dhe 

si senator, kam dije të plotë si vanë punët atëhere. Senati ishte i authorizuem prej mbledhjes së Lushnjes 

të vazhdojë deri sa të mbaroheshin kufit. Ay senat pat atë detyrë. Per ketë gja s’ka as nji kundërshtim. E 

ky senat e pa se populli s’qe i kënaqun, dha dorëheqjen per me prue të tjerë në vend të tyne. Ata ketë 

detyrë e lanë tue marrë para sysh psikologjin e popullit që donte nji parlament tjetër. Po për me qenë 

zavendës i tij? Po. Mirë po né s’duhet të ndrrohemi kurse ata u ndrruen? Veqili i ynë na dha të drejtë të 

lajmë dhe në veqile të tjerë. Pra si ay senat i a la detyrën e vet nji parlamenti tjetër, kështu dhe né t’i a 

lajmë nji tjetri me shpresë që t’a kryejë ma mirë dëshiren e popullit. Pse të vazhdojmë, si thonë Z.M. 

Frasheri, deri sa të mbarohen kufit, kurse kemi nji urdhen fundamental të statutit? 

Thonë se statuti thotë të qëndrojmë. Tani qysh mund të vazhdojmë kohën t’onë kur në statut kemi 

dy sende që na detyrojnë. Kur se në statut asht nji nen që thotë se, parlamenti i ri do të vazhdojë katër 

vjet, e veçanërisht ky parlament do të caktojë jetën e tij?  

Mue më duket se nga këta dy nene del qartas se nè jemi të detyruem tia lemë vendin t’onë nji pale 

tjetër. Statuti nuk thotë se duhet të vazhdojmë deri sa të caktohen kufijt. Pra kuptohet qartazi, se në 

zgjatet caktimi i kufijvet, ne sido që të jetë duhet t’i japim fund sa ma parë këtij parlamenti. Ky asht 

mendimi i em, e ndoshta juristët mund të më mbushin mendjen ndryshe. Nga pikëpamja morale unë 

s‘do të dal të lyp as vota, si s‘kam ba as ma parë, se as per rrogë të jetesës s’ime nuk kam nevojë. Vetëm u 

vertetue se bota nuk asht e kënaqun prej nesh, e né duhet të ikim. Punë kemi ba atë e dijnë proces 

verbalet. Nji e drejtë dhe e dukëshme asht që t’i pergjigjemi dëshirës së popullit. Nga ç’do anë na shofin 

me sy moskënaqësije. E shoh të arsyeshëm proponimin e Z.M. Tutulanit që ka ba përpara se të bahej 

minister. 

Këshilla e naltë do të ketë akuzimin ma të madh po s’na mblodhi në gusht. Po bani këtë do të ketë 

ba gafën ma të madhe, do t’i vejë vetes vulën e zezë. 

(Duertrokitje) 

Prandaj t’a mbyllim këtë parlament definitivisht e këto 10 dit të mbarojmë buxhetin. Kështu unë 

votoj mocjonin e Z.M. Tutulanit duke u mbledhun në ‘nji sesjon ekstraordiner nga 15 gusht deri më 14 

shtator. 

 

 

Mbledhja 52 – Mars 1923. 

 

 Z. KRYETARI: Këto observata t’i bani në kohen kur të bisedohet buxheti. 

Z.H.MOSI: Atëher per mos me bjerrë ket kohë të çmueshme, une po shkurtoj bisedën t’eme e po 

them të shtohet n’Art. 3 që këte kanë të drejtë nën kontrolin e Shtetit të mbajnë shkolla theologjijet, të 

mesme e fillore, tue i u shtruem programit arsimuer të shtetit t’onë. 

ZANA: Fillore jo. 

Z.V. XHUVANI: Ju lutem në asht e mundun të di a asht present qeverija. 

ZANA: Po, present asht. 
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Z.V. XHUVANI: Atëherë i lutem qeverisë si edhe kryetarit të partisë të deklarojnë, mbassi Z.Ivanaj 

asht pjestar i partis, a janë të bashkuem me të thanat e Z.Ivanajt apo jo. 

Z.KRYETARI: S’keni të drejtë të pyetni, se fjala në parlament âsht e lirë. Po të fliste kryetari i 

partisë, atëherë po mund të pyetni, po për tjerë deputet jo. Partija kur do me shfaqë nji mendim, ka 

kryetarin vet e me anen e tij e ban shfaqjen. 

Z.V.XHUVANI: E lyp interesa e qeverisë që të deklarohet kjo gja. 

Z.B.PEJANI: Unë si kryetar i partisë nuk i nap kërkuj shpjegime për fjalë që flet nji deputet këtu. 

Z.V. XHUVANI: Atëherë u kuptue se Z.Ivanaj foli në kokë të vet. 

Z. KRYETARI: Hyni në themë Z.XHUVANI! 

Z.V.XHUVANI: Kur ishte tue folë Z.Ivanaj, unë thashë edhe m’u zotue kryetari se do të m’epte aq 

kohë sa atij. Po unë nuk do të flas as çerekun e kohës sa foli ai, po mbasi u fol në nji mënyrë të ndryshme 

e u përmend veçanërisht kleri katholik, unë nuk do të flas si kler katholik se nuk kam nderin t’jemi i atij 

kleri, po jam i klerit orthodoks. Ato mendime që shpalli Z. e tij, ata që dijnë historìnë e Kishës së 

përgjithshme e të zhvillimit të kombevet t’Europës i njofin fort mirë ato persona që i permendi Z.e tij. 

Janë shkoqitë edhe pergjigje mbi sa foli Z.Ivanaj. Ata shkrimtarë, që i permendi ky zotni, nuk janë 

kurrgja tjeter veç se do njerëz të shtyemun prej interesash personale, janë inspirue e kanë shkrue si u 

permend prej Z.Ivanajt, po janë do shkrimtarë të tjerë të famshëm, që unë nuk due t’i permendi tash 

emnat e tyne të cilët s’i permendi Z.Ivanaj, që i përgënjeshtrojnë qartas. 

ZANA: Thuje ndonji. 

Z.V.XHUVANI: Këndoni historinë e pergjithshme t’Europës e keni me i pa. Pjesa e  atyne njerzve 

që permendi Z.Ivanaj, asht ajo pjesë që për fat të keq duke qenë me nji dituni të ndryshme, kanë qenë 

smue ndër mend prej modernizmit të madh per me ba reklamë modernizmi vepruen në ket mënyrë 

vetem per me qitë në pah vedin. Nga ky shkak edhe këtu po shohim se mundohet dikush të veprojë 

mbas mënyrës së tyne. 

 

K.A.KELCYRA: Ka filozofe e tjerë njerëz të mdhejë që kanë mbrojtë kristianizmen. Janë edhe disa 

poetë që i kanë kundershtue këtyne njerzve që kanë folë e shkrue si tha Z.Ivanaj. 

 

Z.V.XHUVANI: Sa per klerin katholik e ka vërtetue historija e botës se kleri katholik asht ai që ka 

shue barbarizmin e kohës se mesme(mesjetës) n’Europë e kà bá Europen që të vinë n’atë shkallë të 

ndritshme që ne sod jemi tue u mundue t’á imitojmë. Po t’a shikojmë historin, pa dyshim do të gjejmë se 

kleri katholik ká qenë shkaktari i civilizacjonit. Sa per çeshtjen e shkollavet që thotë Z. e tij se nxanësit e 

tyne nuk janë ushtarë të mirë, unë po i them Z.Ivanajt se gjith Europa mbarë asht msue prej klerit edhe 

sot hala ai kler asht që vepron nëper fusha e male vetem per me edukue popujt. Nuk e harroj kurr nji 

fjalë që me ká thanë i Nderti Z.Godarti i cili në kohen e luftes ká pasun me mija njerëz kler katholik e që 

qenë ndën urdhën t’tij. Aj vet më ka thanë se ká pasë rastin per me kërkue dekorimin nji shumicës të 

këtyne ushtarëve me medalje të nalta. Sa per klerin orthodoks. 

ZÂNA: Nuk tha gjâ per klerin orthodoks. 

Z.V.XHUVANI: Ai tha edhe per hoxhallarë. 

Sa per klerin orthodoks, të cilin kam nderin t’jemi pjestar edhe vetë, ka qenë e âsht shkaku i lirisë e 

i indipendencës së kombevet ballkànike, pra vepra e tyne duhet të merret në konsideracjon. Per klerin 

orthodoks nuk po flasë mâ, se mbassi jam edhe une nji pjestar i kti kleri, mos të pandehet se due të bajë 

reklama. Unë due të them vetem, se per shkolla, nuk duhet të bajmë konfuzjon, po duhet t’a rregullojmë 

çashtjen tue marrë para sysh edhe projekt ligjën që ká paraqitë Ministrija e Arsimit per shkolla private, 

mjaft që mos të jetë kjo në kontradicion me programet e shkollavet të Shtetit. Pra, fjalët e Z.Ivanajt mos të 

merren para sysh se ká rrahë n’erë. 

 

Z.R. MITROVICA (Min.Ars): Don të flási, po Z.V. Xhuvani tue ja ndalë fjalen thirret. 

Z.V. XHUVANI: Të lutem Z.Kryetar! 

Harrova Hoxhën! Këta kanë për bazë hylbi vatan, mineli iman prandaj…  
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(Duertrokitje) 

 

 

 

 

Mbledhja 52 Mars 1923. 

 

Z.V. XHUVANI: Z. Kryetar! Nuk ka dyshim se refuzimi i ksaj kontrate nuk asht tjeter veçse mos 

me perkrahë industrinë e vendit. Me dhanjen e kësaj kontrate, përveç dobìsë që ne kishim me sjellë nji 

artikull ma pak nga jashtë e paret t’ona do të mbesin në vend, kishte me u dhanë punë edhe atyne 

Shqiptarëvet që nuk kanë punë. 

Dhe nga pikëpamje tjetër ne nuk duhet t’a refuzojmë këtë kontratë, se Z.Ilias Vrioni kish ba telegraf 

edhe kish pyet mendimin e Parlamentit, e mbasi mori përgjigje se kjo do të pranohet, i pranoj 

ndryshimet që kish ba komisioni i Financavet, hyni në marrëveshtje të blejë maqinat edhe gjeti okazion 

t’i blejë tue u angazhue për këto. 

Formalittet që thotë Z.Vinjau, po të nisim ne këtu me avokatllëk kjo nuk do të gjej fund as për 100 

vjet, po duket që Z. e tij kundërshton nga shkaku se Z.Ilias Vrioni nuk e ka ba avokatin e tij. 

Z.V. XHUVANI: Masllahati asht pse Z.Ilias Vrioni nuk e ka ba avokat Z.Vinjaun. Unë kam nji letër 

në dorë ku Z. e tij thotë se po nuk më batë avokat unë do të kundërshtoj. Due të themi per çeshtjen e 

pasunis Shtetit. Duket se dhe tani atë qellim ka pasë që kundershton kështu me pasjon. 

 

 

Mbledhja 57. 

 

Z.V. XHUVANI: Z.Kryetar! Tani vjen për m’u vërtetue edhe nji herë fjala që thashë parë, se çdo 

veper e mirë, tjetër qëllim nuk ká veçse të dallohet nata prej ditës. Z.Vinjau me talentin e tij kritikues na 

dëshiron nji gja që me të vërtetë po t’ishte nuk do t’u largoheshe nga gjykimi pa asnji qellim tjetër veçse 

per me dhanë mjetet e duhuna qeverisë do t’ishte nji gja që lypte lëvdatë. Po nga shembllat që dha u duk 

se na bani të kuptojmë se vetëm për me folë e me u dukë në popull se asht nji njeri i lirë e me guxim të 

madh. Tash na po i thomi se me ato fjalë që foli desht me na piskue si nji mushkojë e mirë. Z.Kryetari i 

Administratës nuk i ká ato vepra e pallavra që foli Z. e tij se me këto desht të thotë se as nji punë nuk 

vete mirë. I lutem mos të m’i marri fjalët e mija për të keq se njeni e lëvdon e tjetri e kritikon Z.Kryetarin 

e administratës. Ky asht mendimi i im. Edhe Z. S.Delvina asht nji njeri i shkollës e tregoji veten e tij si 

njeri i shkollës, po megjithate populli thotë se ajo karrigë nuk e gjeti njerinë që duhet. 

Unë duhet të flas kjarisht dhe due të flas mendimin t’em. Edhe Z.S. Delvina qe kryetar i 

Administratës bashkë me Z.M.Frashërin. Po populli thotë ato fjalë që i përmenda. 

Z.M. FRASHERI: Tash po i thue se nuk të bani deputet. 

(Duertrokitje). 

Z.V. XHUVANI: Unë e kam ba atë deputet, po mos t’ishte kenë unë ai nuk do të merrte asnji votë. 

Ata që kujtojnë në Shqipni se janë të shkollës e me theori i pamë e vetë populli thotë që të vijë ai që erdh 

në sundim. 

Prandej ato argumenta që tregohen se duhet të jetë i shkollës, për nja 30 vjet në Shqipni duhet t’i 

lamë jasht. Këtu duhet zotsija vetjake. Njeni asht i zoti të bajë piktura, po tjetri nuk asht i zoti. Ai asht ma 

i zoti që ka mujtë t’i shtrydhin kryet mikrobavet. Z. Kryetari i Adminitratës së sotshme akuzohet pse 

nuk parashef kryengritje pra nuk qenka i zoti. Unë them se çdo mbret ka plot doktora. E pse smuhet pra 

nji mbret? Pse nuk ja parashef doktori smundjen e tij? Pse smuhen Mbretneshat? A nuk kanë doktora të 

vjefshëm? Pra parashikimi i ngjan këtyne doktoravet, e pra ai akuzim që i bahet pse nuk e parashikon 

kryengritjen asht nji gja e kotë e mos të themi ma budallalleket, se kryengritja nder né asht si nji smundje 

e deri që të shëndoshet trupi i atdhetarizmës, çdo nevojë që kemi për t’a plotsue nuk vjen nga qeverija, 

po nga kriza ekonomike e përmotshme. Kur shohim se drahmitë kanë qenë fr.ar e sot janë si llapushë e 
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misrit, ai popull pse ban kryengritje? Pse e dinë se çka mund t’i vijë nga qeveria kur të rranjoset kjo në 

popullin tonë e të mejtojë mirë, atëhere nuk do te ngjajne këto e atëhere shpresoj se nuk do të plaket Z.S. 

Vinjau e do t’i shohë Z. e tij na solli shembullin e nji farmacisti, po i bekuemi pse nuk na solli nji 

shembull tjetër ma të mirë. 

Pse nuk e shtini atë në zyren e shëndetsìsë, po n’administratë. 

Z.A.KELCYRA: Po Z. e jote pse merre me politikë? 

Z.V.XHUVANI: Atëherë duhet të mbyllim portat e parlamentit e të ja u lamë të hapun vetem 

avokatëvet se kështu i the edhe Z.F. Frashërit që ai nuk duhet të vijë këtu, d.m.th. vetëm ata që kanë dalë 

nga shkolla e avokaturës kanë të drejtë të vijnë këtu, e, kështu i bani ato reklama. Tue qenë se nuk 

figurojnë si Ministra e duen të figurojnë si njerëz të mdhej që kritikojnë. Këjo asht nji smundje e duhet t’i 

dërgojmë në shkollë të vegjlit të mësojnë. Masandej i vjen keq shum deputetvet të Gjinokastrës se per ata 

nëpunës që u banë fjalë në Parlament si per shembull per Z.Major Nasifin që u banë kritika ma të rrepta, 

Z. e tij mori detyrë ma të mirë. Kështu edhe per nëpunës të tjerë kur i ka ardhë rasti janë marrë në 

shërbim ose do të merren. Pastaj thonë se nëpunsit që janë bindun vetem ata përdoren. Unë gëzohem 

edhe nuk duhet të çuditemi mbi ket gja. Z. e tyne duke akuzue këtê d.m.th se duen të përdoren njerëz 

anarkistë, se po s’qenë të bindun në ligjët, do t’i kritikojë vetë Z.S.Vinjau. Pra unë gëzohem kur perdoren 

të tillë nëpunës se kur vete Z.Vinjau ose Xhuvani, u thonë shko në Parlament sikurse i ka ndodhë në 

Përmet Z.S. Vinjaut kur i ka thanë Nenprefekti në je avokat, shko në gjyq e në qofsh deputet, shko në 

parlament, se unë këtu kam nji ligjë. 

Z. e tij ka të drejtë të bajë kritika se flet vetëm për të folë. Po them persërì se janë tue ba do gjana jo 

se janë të nevojshme, po për me u dukë e per me i vërtetue këto fjalë duhen dokumenta. Po t’ishte ba 

ashtu si thonë ata, këtu do të na kishin ardhë ankime sikurse na kanë ardhë për nji fluturim pleshti, 

mbassi e dinë se e kanë këtu Z.Vinjaun që i mbron. 

Pa dyshim në asht se asht kështu do të kishim lutje e premtime, po mbassi këto nuk kanë ngja, nuk 

asht gja ajo fjalë që thotë për konkurs se janë marrë me padrejtësi nëpunësit, Pastaj thotë edhe per 

policë... 

Z.H.GOSTIVARI: Këjo policì e sotshme asht krijue 4 vjet ma parë në Durrës. 

Z.V.XHUVANI: Po të barasohemi ne me parlamentet e tjera ne jemi lule. Edhe policija e jonë me 

policìna të tjera ka nji ndryshim, po ku do t’i gjemë ma të mirë? Ne nuk kemi as mësues per të 

kompletue shkollat. 

Mbassi nuk kemi njerëz që do t’i ngjajmë, si asht Z.Vinjau vet? Kur e ka paraqitë Z.Vinjau nji listë 

per policë e që nuk asht pranue prej Ministrisë kompetente? Detyra e deputetit nuk asht vetëm me folë, 

po edhe me veprue. E vetmja pikë asht që pëlqehet që të rakomandohet qeverija per me paksue 

Prefekturat e Nenprefekturat se per kete edhe unë kam qenë në mendim. 

Z.S.VINJAU: Qenkemi dakord pra. 

Z.V.XHUVANI: E kam pasë edhe vet atë mendim edhe shum herë e kam vra mendjen t’eme mbi 

ket pikë, po shoh se asht kundra. E ç’ka mund të ngjajë.Po i paksuem qendrat, atëhere kemi ma pak 

doktora që të sherojnë smundjet. Unë jam antar, po vetem mbas pak vjetësh e me gjith se kemi nji nevojë 

të madhe për arsye të paksimit, nuk mund të futim atë që na rakomandon Z. e tij. Tani ju lutem të merrni 

para sysh nënprefekturën e Tiranës duke i shtue nji sekretar se me të vertet ka punë shumë se asht kjo 

zyrë në Kryeqytet e gjindet në çdo kohë gadi e jo si Nenprefektura të tjera. Këtu kemi nji kryetar bashkije 

që ka nji rrogë, me nenprefektin që ka nji mijë punë. Prandej Nenprefektura e Tiranës të konsiderohet si 

Prefekturë e të bahet me dy sekretarë. 

 

 

MBLEDHJA 70, 16 VI 1923. 

 

Z.V. XHUVANI: Unë bashkohem plotësisht me Z.Vinjaun, që shkollat janë me të vërtetë shumë të 

nevojshme, dhe do t’ishte ma mirë që nji vend, në vend që të ketë tri kisha, të ketë nji kishë, po të ketë 

shkollat që i bajnë nevojë, pse kishën mund t’a bajë njeriu edhe në shpi të vet. 
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(Duertrokitje) 

Po për fat të keq për me ja mrrijtë këtij qellimi duhet mjaft nji kohë e gjatë e nji evolucion i math, 

pse nuk na kuptojnë njerzit e mdhej (ministrat) 

(Duertrokitje.) 

Puna e arsimit asht nji çeshtje jetike për Shtetin, edhe mos të dhanunit randësi kësaj çeshtjeje asht 

nji vepër antiqeveritare e antishtetnore. Bashkohem edhe unë plotësisht me mendimin e Z.Vinjaut që të 

formohet nji opinion i tillë, që vakëfet e lanuna për misionet që kanë fetë, per deri sa të venë fetarët m’atë 

shkallë, pasunija fetare të përdoret për shkolla. 

Tashti vimë te çeshtja e gjuhës. Misjoni i Ministris t’Arsimit më duket se asht edhe të përkujdeset 

që të ja mrrijmë nji ditë, që i gjithë kombi të jetë i njinjishëm, në asht e mundun, jo vetem në çeshtjen e 

gjuhës; por edhe në çdo zakon lokal edhe në çdo ndijesi. Njisimi nuk mund të bahet ndryshe, veç se më 

anën e shkollës. Z. Vinjau më duket se asht impresionue prej se ka ba njisoj gjuhet panemitike sikur 

duen t'a bajnë në Greqi, nji sistem gjuhe i krijuem me të gjithë idilotizmat e çdo vendit. Neve nuk kemi 

nevojë të krijojmë nji gjuhe të re, e të bajmë nji gjuhë me gjithfarë leckash. Ne duhet të vështrojmë që nji 

mbret t' a veshim me petka mbretnish. 

Ne duhet të marrim si gjuhë letrare atë gjuhë që kanë pëlqye të gjithë albanologët ma të mdhej të 

huej e që e kanë gjetë ma të meritueshme e jo të kërkojmë të vazhdojmë me dy djalekte. Të gjith 

albanologët e huej e të gjithë shkrimtarët, si edhe.çdo kongres shqiptar e ka çmue ma të meritueshme 

gjuhen e Elbasanit. Po me gjithë këtë ne nuk insistojmë në ketë pikë, dhe në qoftë se arsimtarët që janë nji 

farë soj ma të zotët se na, tue u mbledhë në nji kongres caktojnë që gjuha letrare duhet të jetë gjuha e 

Gjinokastrës, ne me gjithë qefë e pranojmë. 

Nuk baj fjalë për abetarin e parë, por librat per landët tjera duhet të jenë në nji gjuhë të njinjishme. 

Ai ministër i cili ka me perdorë në librat e shkollës nji djalekt të ndryshëm, ka me pasë të gjith mallkimin 

e gjeneracionevet. 

Z. Vinjau ka të drejtë kur thotë se në provincën e Gjinokastrës në kohen e Turqisë ka pasë shkolla 

ma teper edhe sot ka ma pak. 

Kjo ja ngjan kësaj shembëlle. Marrim për shembëll Z, Kryetarin t' onë; i cili ka qenë në sherbimin e 

Qeverisë turke e ka pasë nji rrogë shum ma të madhe se ka sot dhe Z. e tij sot ban sherbim me rrogë të 

vogël. Asht e vertetë që shkollat e hueja kanë dhanë edhe nji mision tjetër, misjonin e propagandave. 

Asht e vërtetë që neve duhet të perkujdesemi për zhvillimin e shkollave t'ona, por sot në popull duhet të 

thomi, se jeni rehat në shtëpija t'uja, hani bukë e djathë sot e mos kërkoni bakllavë por kur të zhvillohen 

industrinat t'ona do të ju japim edhe njiherë ma tepër se kerkoni 

(Duertrokitje.) 

Per shkollen e mesme që kerkon Z. Ali Këlcyra në Gjinokastër bashkohem plotësisht me Z. e tij 

edhe i them Z.Ministrit t' Arsimit të marrë masat e nevojshme për çeljen e nji gjimnazi atje. Nuk due të 

baj reklamë, po ju siguroj se kam vajtun në Ministrinë e Arsimit edhe kam pyetë, ç' masa keni marrë për 

Gjinokastër? Më kanë thanë se do të bajnë nji rend gjymnazi. Kur kam qenë për Kongres të Beratit e në 

Gjinokastër, atje kam pa nji dëshirë të madhe me pasë shkolla të mesme femnore edhe mashkullore, e 

bile ato të shkretë më kanë thanë se duem të kemi shkolla me kuptim të vertetë, që të kemi besim të plotë 

me dërgue vajzat e djelmët t' onë. 

Tani vi në Prefekturen e Durrësit. Sikur e dini Z. Durrësi asht nji skelë që rapresanton Shtetin 

perpara të huejvet, pse atje asht nji qendër tregtare, ku të huejt vinë e shkojnë pa prâ. Atje ka nevojë për 

nji shkollë të mirë, ku të mësohen djelmt sidomos e të mund të zhvillohet tregtija m'atë shkallë sikur 

dëshirohet. Mjerisht në Durrës shkollat që janë sot nuk i përgjigjen aspak qellimit, dhe sa për asi 

shkollash asht ma mirë të mbyllen. 

(Duertrokitje.) 

Si deputet i asaj ane e kam me detyrë të kërkoj në pikëpamjen shkollore nji përmirësim radikal, dhe 

ketë nuk e baj për lokalizëm, po që të mundet si e qysh ma mirë të zhvillohet tregtija e atij vendit, pse 

djemt që dalin prej shkollavet qeveritare nuk dinë të shkruejnë asnji letër, e se me këto shkolla nuk jemi 

tue pregatitë tregtarë, po hamaj. Prandej i heq vrejtjen Z. Ministrit t'Arsimit të marrë masat e nevojshme 



 235 

e të hapin nji shkollë me mësuesa të zotët e t'aftë e që t'i përgjigjet qëllimit, pse sikur se thashë Durrësi 

asht nji qendër tregtare e përfaqëson Shtetin karshi të huejvet, pse asht skelë. 

Sa për masat që Ministri ka marrë për hapjen e shkollës normale në Tiranë e lavdëroj Z. e tij. "Ki 

mëni e foli hakun "Me gjithë që ndofta ka kjo nënprefekturë nji shkollë ma teper se prefekturat tjera, tue 

marrë para sysh shkallën sociale të popullit shqiptar përgjithësisht, them se në asht se gratë shqiptare 

janë mbrapa në çeshtje arsimi, ma mbrapa se në krahinën e Shqipnisë së mesme nuk janë kështu që unë 

hapjen e nji shkolle normale për femna në Tiranë e gjej me të vërtete të pelqyeshme, dhe bashkohem 

plotësisht me Z. Ministrin e Arsimit. 

Z.V. XHUVANI: Sa për normale mashkullore ndahem prej se nuk shof nji sinqeritet. Prova që kam 

dyshim asht këjo. Zotnija e tij Ministri i Arsimit cakton nji shumë për përmirësimin e normales t' 

Elbasanit e normalen e Tiranës bashkarisht. Këtu duket se do të bajë nji shejtanllëk, që me kohë t'a 

bashkojë normalen e Elbasanit me normalen e Tiranës. Pse nuk e shquen fondin se sa kërkon për 

permirësimin e normales t' Elbasanit? Në qoftë se me të vërtetë mejtimi i kësaj ministrije asht kështu, 

lypet të sigurohemi edhe t' a ndajmë shumën këtu se ndryshe do të bajmë mëkatin ma të math t' a lamë 

në dorë të nji njeriut që na ka mbetë në kurriz, i cili ka nevojë vetë m' u organizue. 

Sa për krahinen e Shpatit kerkoj edhe atje të bahet nji shkollë. Tani tuke perfundue po vi te nji 

çeshtje që ka randësi të madhe. Nuk jam i mendjes, dhe ketë mund të ju vertetoj, që t' i japim djemvet 

t’onë nji mësim fetar, por t' u japim nji mesim moral të vertetë, që të dijnë të mirën e të keqen. Kët e kam 

për parim, dhe e kam predikue sa herë në kishë. Sot po shofim se në konditat në të cilat gjinden shkollat 

t’ona, nuk përmbushin nji qëllim të tillë, të cilat po na kushtojnë flori. Asht turp të mbajmë të tilla 

shkolla pa nji moral, dhe ja të gjejmë njerës që kanë nji moral, e në mos paçim asht ma mirë t’i mbyllim, 

se nuk kemi ndonji dobi veç damit. 

Pra pêrfundoj tue i u lutë Ministrisë s' Arsimit të marrë të gjitha masat e nevojshme për mirëvajtjen 

e arsimit edhe i lutem të mos ja hajë hakun nji mësuesit të vjeter i cili ka ba shërbim si mësues i gjuhës 

frengjishte tash 30 vjet, ky asht Pjetër Shahini të cilin Ministrija e Arsimit e la pa punë, dhe të huejët e 

thirren me telegrafë. 

Seanca mbyllet n' ora 6.30 për m’u mbështjellë të Diëlen me 17. VI, 1923, ora 9.30 pará dreke. 

 

Z.V. XHUVANI: Edhe unë do të thoshe, se për sa kam ba hetime mbi shkollen e vajzavet me gjith 

mend bashkohem me thanëjet e Z.A. Kelcyrës. Tani kishe me dëshirue që Ministrija e Arsimit bashkë me 

Ministrin e Mbrendëshme të qitshin nji qarkore të rreptë për nxansit e shkollavet. Çeshtja asht me 

randësi, se kam pa nëpër Pazar djemt 5 a 6 vjeç tue pi duhan e unë me doren t’eme ja u kam hekë nja 

disa herë cingaret prej gojet, edhe ju kam djegë pak doren që t’a mbajnë mend. Kjo asht shum me 

randësi e shpresoj se Ministrija e Mbrendshme ka me i dhanë urdhën policisë për me ndalue këtë gja. 

Bashkë me policinë duhet që edhe mësuesit të veprojnë. Këto bajnë mirë me i thirrë shpesh prindët e 

fmive e me ju ba nga nji konferencë mbi edukacjonin e fmive. Duke pa çunat e shkollës nëpër kafe kjo 

asht nji degjeneracjon për kombin t’onë. Nxanesit duhet të ndalohen si nga mësuest ashtu edhe nga 

policija që mos të veprojnë këso dore. Kam marrë ca lutje prej disave nga Durrësi për nji kontratë që asht 

ba për nji godinë. Kontrata duhet të respektohet e duhet të caktohet deri ç’ditë ka vleftë. Në rasë të disa 

udhtimevet që kam ba nepër fshatna, kam pa se orari i shkollës rrallë herë respektohet. Ndër shum 

katunde mësuesit janë ba dembela. Shkojnë e dalin kur të duen nga shkolla e kur ka dasëm a vdekje, 

shkolla rri mbyllë. Këto shkolla nuk punojnë gjysmën e kohës. 

 

 

Mbledhja 74 17.VI.1923 

 

Z.V. XHUVANI: Kam nji lutje nga Kavaja. Atje asht nji bìnà e shtetit që mund të përdoret për 

arsim. Me gjith që ka qenë nji çeshtje e madhe e kësaj ndërtese, kjo mund të përmirësohet e të përdoret 

për arsim e për burg. Ajo a do të jetë e popullit apo e Shtetit. Kjo çashtje të marrë fund e të përmirësohet 

se po gremiset fare. 
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Z. V. XHUVANI: Asht nji rast i mirë ky Z. Kryetar që të marrim disa shpjegime te vogla po me 

rândësi prej. Z. Ministrit të jashtëm, veprime të cilat kanë ba nji përshtypje mjaft të madhe në opinionin 

publik. Due me thânë për Shqiptarët e Rusisë se a asht e vertetë apo jo. Na po duem me dijtë të vërtetën 

dhe kur të dalim jasht të dijmë se çka me kalue. Gazetat i kemi këndue të gjithë edhe e dijmë se cila âsht 

çeshtja që po pyes. 

E dyta âsht çeshtja e nji testamentit milionash të Terpos që i ka lânë Shtetit e Arësimit kombtar. 

Edhe për ketë desha të dij se ç’përfundim ka marrë. 

Veçanërisht due të lus Z. E tij për atë gjâ që na u zotue dje-pardje për çeshtjen e shkollave të 

kolonive. N’udhtimet që kam pasë rasën me bâ nëpër koloni, kam pa se Shqiptarët janë në rrezik tue u 

bullgarizue, tue u greqizue, tue u rumanizue e të mos themi edhe tue u turqizue, se ky rrezik âsht mâ 

afer. 

Gjuha âsht ajo që të bân edhe me ndie, e kur në kolonitë t’ona familjet që janë largue tash 10-15 vjet 

detyrohen me e çue fëminë e tyne në shkolla të Shteteve ku ndodhen dhe nuk kanë me pasë rast me 

mësue gjuhen amtare të tyne, pa dyshim se do të vijë nji ditë që këta kanë me e harrue detyrën e tyne 

dhe kanë me i bjerrë ndjenjat për atdhe. 

Sa të mundemi t’i largojmë propagandat e hueja. Nuk po thom për ato koloni që gjinden në 

Bullgari e në Rumani, se këto shtete kanë lanë nji liri, por për shtete të tjera si foli Z.Ali Këlcyra misioni i 

të cilëve asht shnacionalizimi i shqiptarëve. 

Shqiptarë nuk gjenden pak në Sofje, në Rumani dhe në vende të tjera, po edhe në këto rreziku ma i 

madh asht ai i greqizimit. Për shembell në Sofije fëmijë tonë, të ca krahinave të Korçës nga shkaku i 

gjuhës, afrohen pa dasht dhe bahen viktimë e atyne rrjetave të Greqisë. 

Tue dashun të mos e zgjasim ma dhe të shkojë koha në Parlament, duhet gjetun nji udhë e mesme 

në mes të mendimit të Qeverisë, të kryetarit të partisë dhe të Z.Ali Këlcyrës me të cilin bashkohem tepër. 

Për legatat tona të bahet sa të jetë e mundun, po edhe kambët tona t’i shtrijmë aq sa kemi jorganin, se për 

ndryshe na ftohen kambët. 

 

Mbledhja 9 - 13 gusht 1923 

 

 

Z.V.XHUVANI: Unë kur qesh dje në komisjon nuk ndigjova nga Z. e tij ndonji gja për ndertesë 

provizore, por muermë vesht se atje ishin krye nevojat e ajo kredi mund t’u pordorte për tjetër gja. Po 

mbassi këto nuk i ndëgjova, ndodhemi para nji ndryshimit mendimesh. Ne nuk na duhen gjana 

provizore po definitive se përndryshe do të ngelin gjith herë provizore. 

Unë them që Ministrija e Arsimit nuk do t’apin shkak që të hyjë në grindje në mes katundesh. 

Inspektorët, të cilët bajnë udhtime, caktojnë vet atje ku ta shofin që asht nevoja të ngrihet shkolla. 

ZANA: Bravo! 

 

 

Mbledhja 11-17 shtator 1923 

 

Z.V.XHUVANI: Z.Kryetar! Jam plotsisht i bashkuem me disa pika që i përmendi Z.Gurakuqi, 

mbassi disa të tjera u zhvilluen edhe në komisjon. Sa për çeshtjen ma me randsi që asht sipërfaqja e 

rrënimevet, me të vertet mund të themi se dy a tre vise mund të kenë nji gjanësi ma të madhe si 

Apolonija e Durrësi, e me tjetrën anë gërmime pa pikëpamjen historike si edhe pa mënyrën e kohën e 

rrëmimevet, këjo kontrate asht e metë. Z.L.Gurakuqi e quen nji gabim pse nuk u muer mendimi i 

organizatorit drejt për drejtë prej tij po me anen e Z.Ministrit. Unë këto mendime i lypa edhe në 

komisjon e përdora nji fjalë sa ma të randë pse nuk vlen organizatori, ky ndofta mund të jetë nji gabim 

po jo esencjal, se ato ma me randësi, si përmenda, u thanë nga ana e Z.Ministrit. Sa për ate të sipërfaqes 

mbasi na u çfaq mendimi i organizatorit në komisjon që të bajmë fushë edhe për tjera shoqnina që 

dishrojnë të paraqiten në vend t’onë e t’i dalin karshi asaj qeveris së madhe të Francës. Kjo punë na u 
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duk jo aq e fitimshme mbasi qeveria e Francës ketë konvencjon nuk asht që e ka kërkue tash dy muej e 

mos të kenë pasë kohë të paraqiten të tjera shoqnina, po qeverija e Francës për ketë asht në marrëveshtje 

tash dy vjet e prej asaj kohe deri tash nuk besoj se do të ketë paraqitë ndonji shoqni ofertat per me ba 

rrëmime, sikurse janë bâ oferta tjera për rrëmime toksore pasunish tjera. Mbas fjalës tepër të bukur e të 

vleftshme të kryetarit të komisjonit Z.Dr. Mjedës u kuptue edhe mâ mirë randësija e mënyrës e të 

rregullimit të arkeologjisë. Këto kanë nji interesë historike e në shkallë të dytë vjen ajo e artevet të bukra. 

Unë besoj se qeverija u sigurue edhe për këte, po për me u sigurue edhe mâ mirë lypset që t’a shtojmë 

proponimin e Z.Gurakuqit në ket nen. Qeverija e Frances ndofta mund të ketë dëshirë qysh mund të 

gjejë sende të tundshme e të pasunojë muzeumin e vet. Po të gjinden sende të patundshme si 

monumentet e tjera, të cilat sjellin nji fitim materjal pasi do të vijnë të huejt e t’a shohin e prandaj shtëpija 

e tempulla të vjetra që janë bâ ndër shekuj para Kristianismit t’i lam kur të vimë në nyen e posaçme, 

atëherë kemi me i marrë para sysh. 

 

Mbledhja 16-21 shtator 1923,  

 

Z.V.XHUVANI: Dëshiroj që të m’epet leja të baj disa vrejtje duke reservue kundershtimin t’im 

definitiv për në fund mbi ato pika që i përmendën parafolsit e mij. Nuk due të mbaj anën e qendrimit 

qeveritar, po edhe me tjetren nuk mund të them se jam bashkue në të gjitha pikat që i ka paraqitë 

komisjoni. Kur të bisedohet nye për nye, atëherë kam me dhanë edhe une mendimin t’im definitiv 

Nji pikë që flet se asambleja të ketë të drejtë të transformohet në parlament, due të baj disa vrejtje. 

Unë nuk shof as për Z. e tyne nji arsye të plot që të dalin jasht për nji pikë të tillë, po edhe qeverija nuk 

duhet t' insistojë në ketë pikë, mbassi parlamenti voton nji ligje për asamble e jo për parlament të ri. 

Prandej ketë pikë ka me e zhvillue asambleja e nuk i përket këti parlamentit. 

Une jam i mendimit që këtë nye mos t' a vemë aspak. E edhe sikur t'a vem na; asambleja tue qenë 

se ka të drejtë të ndryshojë Statutin, ka të drejtë t'a heqë, prandej kjo pikë asht e tepërme. Tani vjen pika 

me 100 banore të zgjidhet nji zgjedhës i dytë. Qeverija thotë në 500 nji po prej kësaj nuk ndigjuem ndonji 

arsye përse insiston ajo në këtë pikë. Me 100 nji a me 500 nji nuk asht nji ferk i madh. ZZ. Vinjau, A. 

Këlcyra e K. Tasi u mbështetën në pikpamjen e lirisë së popullit. Në qoftë se ka nji deputet që mbron 

lirìnë e popullit jam unë se jam mundue me ç' do gja t' a respektoj e t' i dali zot. 

(Duertrokitje). 

Besoni se në shpirt t'em nuk kam asnji derhem qeveritar ase antiqeveritar. Mendimi i im si thashë 

edhe ma parë e reservoj për ma vonë e nuk insistoj tash nder ato pika. Tash e dijmë mirë fort se në dy a 

tre muej nuk kemi me mujt t'i apim nè edukacjon tjeter. Aj do të bajë atë që e ka në mend. Une qesh nji 

herë naten në Shijak pa dijtun kerkush e as organet e gjindarmerìs e kam folë me disa persona. Me ketë 

due me thanë se mendimin e popullit e dijmë, po mos të rrejmë vehten duke shkrue 5 do të fitohet lirija e 

popullit. Populli ato nierëz që ka ata do t'qesë. Me ato dy numra 5 a 1 nuk do të garantohet lirija e 

popullit, këtë do t'a bajnë gjeneracjonet e nuk do të bahet për 10 a 15 vjet. Pra jam i mendimit 5 a 1 ata që 

do të dalin kanë me dalë. I lutem opozitës që t’i marrin para sysh pak edhe fjalët t'ona se nuk jemi larg 

me mendime. 

Tash vjen puna e gravet. Asht nji çeshtje që meriton m’u bisedue. 

Une jam i detyruem t' i përkrahi ma shumë se ju. 

ZANA: Bravo. 

Duertrokitje. 

Z. V. XHUVANI: Une them që po nuk patem nana të mira, s’ ka kush interesohet që të kemi 

kryetar të mirë të Shtetit. Pos kësaj arsye kam edhe nji tjeter që m' urdhnon aj Kryetar i Fesë s' ime i cili 

thotë të gjithë janë nji soj pra edhe grát do të nderohen.. Po sa grà do të kemi që dijnë me shkrue e me 

këndue? Ministrija e Arsimit nuk ka të tilla statistika. A ash't kështu, Z. Minister? N' atë sasin e gravet që 

dijnë me shkrue e me këndue edhe prej atyne nji e katertë nuk do të shkojnë me votue. Prandej për sot 

asht nji komedì votimi i gravet. 
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Për voten e detyrëshme të zgjedhsvet të dytë, që tha Z.K.Tasi që t’u vemë xheza atyne që nuk vijnë 

Z. E tij e parasheh që duhet t’a bajë se e ka me detyrë po me gjithatê puna e votimit të detyrëshem nuk 

ka mrrijtë n’atë shkallë, se edhe po t’a vemë na këtu a kujtoni se do të shkojë aj, po nuk deshtë? Puna e 

votës së detyrshme sikurse i kemi dhanë barren e zgjedhsit të dytë aj asht i detyruem të votoj. Unë e Z. e 

Juej që interesohemi për deputet si në kjoftë se vemi deri n’atë shkallë, i themi ma mirë mos të vejsh. 

Zgjedhsi i dytë po nuk shkojë me votue ka me pasë 1 a se 5 napoleona gjobë, aj për hater të mikut jo 

vetem që i paguen këto të holla, po rri edhe 5 vjet në burg. Prandej edhe këtu nuk del gja. 

Tash vjen ushtrija. Jam plotsisht dakord me Z.t’Uej. Edhe une votoj me ju e në ket pikë nuk do të 

reservohem. Ushtrija të rrinë e të bajnë qef atë ditë. Laqim gjindarmerija këjo asht nji nga arsyt ma të 

forta që me shtyjnë të përkrahi projektin e qeverís se asht i vetmi mjet që do të mbajnë qetsín e vendit. Po 

e pranoj për nji minutë që të mbyllet edhe gjindarmerija e t’i themi rri këtu se kemi frikë prej teje e pastaj 

i themi dil se janë kapun nierës fyt për fyt. E kush do të dalin po nuk qe gjindarmerija? Këtu, në ket rasë, 

nuk ka tjeter zhvillim veçse në bafshim nji gjindarmerí të përkohshme prej të dy anëvet. Unë kam pa në 

Greqi gjithashtu edhe në Rumani që kanë dalë njerst civila bashkë me gjindarmrinë për me ba 

propaganda. Kam pà vargun në mes të popullit votues, Z.A.Kelcyra mund të xehet me ndokend e kush 

do të vijë t’a shpëtoj? Prandej pa gjindarmerí nuk bahet se mund të xêhen dy vetë e policija vetem nuk 

mund t’a kryj ketë detyrë. 

Tash po vimë në çashtjen e saçmavet. Edhe mue më pelqejnë saçmat, por nuk e di a ka arrijtë 

populli që t’a kuptojë ketë system. Une nuk e kuptoj pse insistojnë Zotnìt e opozitës për ketë system. Ata 

e dijnë se populli e ka marrë vesht që flasin ma se fortit ZZ. A.Kelcyra, Vinjau e tj e prandej mos të kenë 

frikë Zotnít e tyne, populli në pastë mendjen me i zgjedhë, ka me i zgjedhë si me saçma si pa saçma. Aj 

katundari, për shembull po marr nji nga Vërça, ku do t’a mbaj emnin e atij për të cilin i asht thanë me 

votue. 

Z.S.VINJAU: A ke qenë në Greqì kohen e zgjedhjevet? 

Z.V.XHUVANI: Në kohë të zgjedhjevet do të dalin shum lista me emna kandidatësh. Njeni do t’i 

thonë katundarit voto për këtè, tjetri për këtê e nji tjeter përsri për nji tjeter, kështu nji katundari i duhet 

që të ketë jo vetem dy veshë, po gjashtë. Prandej them që këjo e saçmavet asht nji gja e zorshme e duhet 

që të gjindet nji mënyrë tjeter. 

Mbledhja mbyllet n’ora 12. 

 

 

Mbledhja 17, 22 shtator 1923. 

 

Z.VISAR XHUVANI: Fajin, më duket se e ka Qeverija e mâ tepër Z.Ministri i Drejtësís i cili erdhi 

këtu e deklaroj jo tjetër gjâ veçse sikur gjezan që deklaron kryetari i gjyqit; deklaroj kêtu “due kështu dhe 

ndryshe nuk ndërroj”, këjo mënyrë nuk âsht nji qëndrim parlamentar, nuk asht nji marifet. 

(Duertrokitje.) 

Detyra e nji Ministrit konstitucional kishte me qenë, kujtoj unë me gjithë që nuk jam i atyne 

punëve, të thoshte këtu Qeverija përkrah këto artikuj për e për ketë arsye, edhe këto artikuj nuk i 

përkrah për ketë e për ketë arsye. 

Z.Salih Vuçiterni thotë se si Qeverija si edhe komisítë arsyet e tyne i kanë paraqitë në raport; 

raporti këtu u bâ bajat dhe nuk e mbaj mend hiç se ç’përmban. Me gjithë raportin si na ka paraqitë Z. e 

tij, që sikundër thaçë âsht bâ bajat, do të kishin mâ tepër vleftë fjalët e gjalla të Z. së tij. Këjo gjâ me të 

vertetë më bân t’i lutem Qeveris, jo t’i lutem po t’i rekomandoj, që lypet që disa artikuj të komisìve t’i 

pranojë, në mos të gjithë e paka gjysmën a mâ shumë se gjysmën. Në ketë mënyrë nuk i vjen aspak dam 

Qeveris, hem mendimi i komisívet respektohet edhe Qeverija nuk bjerrë. 

Në nji pikë në të cilën mund të ndeshemi në kundërshtim, âsht puna e shasmave edhe e ushtëris. 

Nuk besojë që ushtrija atë ditë që të bâhen zgjedhjet duhet të rrijnë jashtë. Sa për punën e shasmave më 

duket se duhet gjetun nji mënyrë që të sigurojnë sa mâ mirë lirin e popullit, por nga ana tjeter edhe nji 

mënyrë që të jetë aplikabel. 
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Prandej jam i mendjes që Qeverija t’a uli nji çikë gurin, edhe t’a uli medoemos, edhe ketë nuk e 

them për kompliment ose oratori, por për sigurimin e liris së popullit nder zgjedhje, po më tjetrën anë 

edhe komisjoni duhet t’a ulin gurin e jo të thonë ja kështu ja s’bâhet ndryshe. 

ZANA: Oho, po flet kundra Qeveris. 

Z.VISAR XHUVANI: Un kam thanë që do të flas lirisht, s’jam as opozitë, as qeveritar. 

Në qoftë se akuzova Qeverìn mbi qëndrimin e djeshëm, kam të drejtë t’akuzoj edhe mâ tepër 

shokët e ndershëm të mij, të cilët me bane çudi se kapercyen qillimin e tyne tue thânë se po nuk u bâ 

këjo na do të dalim e hikim. Nuk thonë se ku do të shkojnë? Ç’do me thânë do t’ikim? Këto nuk janë llafe 

m’u folë. 

Z.Kryetar, më duket se bisedimet u zgjaten mjaft edhe jam i mendjes të nisë bisedimi i artikullit tue 

pranue ne pricip njanin prej dy projekt-ligjët dhe ato pika që kanë ndryshim esencial në mes të dy 

projekteve, do të shkoqiten gjânë e gjatë tue u tregue arsyet edhe neve mbassi nuk jemi bagëti, pas 

arsyenave do t’i votojmë. Unë për veten t’ime shumë pika të komisjonit kam me i votue edhe disa të tjera 

s’kam me i votue. 

 

MBLEDHJA 18 – 22 shtator 1923. 

Z.VISAR XHUVANI: Z.Kryetar! Më jepni lejen t’u lutem që të mos merren për të keq fjalët që 

duelnë nga goja e nji oratorit. Si ndodh shumë herë, në nxehtësi të fjalës mund të dalë nga goja e nji 

oratorit ndonji fjalë, e kësisoj edhe Z.Faslli Frashëri nuk besoj kurrë se ka pasë për qëllim të thotë se 

Gjinokastra nuk ka ndërgjegje kombëtare. Gjinokastra âsht ai qytet që ka marrë pjesë në mbledhjen e 

Lushnjës, ka mârrë pjesë në kongresin e Kishës Autoqefale, shkurt Gjinokastra ka qenë gjithmon ajo që 

ka mârrë pjesë mâ tepër në ç’do therori dhe nuk mund të jet prapa as nji qytetit. Kjo d.m.th. se 

ndërgjegja kombëtare valon edhe në Gjinokastër. 

Tani Z.Kryetar, nji pikë që ,’i intereson, âsht nji argument që perdori Z.L.Gurakuqi e i cili nuk âsht 

aq vërtetë. 

Tha Z. e tij se nji nga arsyet që duhet pranue projekti i komisjonit, âsht edhe shemblla që i solli se 

zgjedhjet u bane njiherë në kohen e shtet rrethimit në Durrës. Do t’a pranoja me gjithë qef këtë si nji 

arsye me qenë se këtu në Parlament do të na kishte ardhë ndonji ankim prej zgjedhësve jo të dytë po 

edhe të parë se këta u shtrenguen apo nji gjâ tjeter. Mirë po as prej nji qytetasi as prej nji katundari nuk 

ka ardhë ndonji kundershtim. Tashti pra mbassi n’atë kohë kur fjalët e opozitës kishin lirin e vet, nuk u 

ndigjue asnji kundershtim, këjo nuk mund të merret si nji argument i arsyeshëm. 

Nashti vî në çashtje. Unë, Z.Kryetar, fola mjaft sa nga ana e ime tash nuk due të flas mâ e të bâj si 

ato shtazë që përçapen prapë. 

Pastaj edhe Z.Ministri e çeli gojën e foli pak, d.m.th. se e bâni detyrën e vet. 

Unë dishiroj të bâj nji proponim. Lufta vazhdoj mjaft edhe të dy palët e thânë mendimin e tyne. Na 

po të vazhdojmë edhe 3 muej, gjithnji kështu do të shkojë. Prandaj, Z.Kryetar, unë nga âna ime e shoh 

t’arsyeshme t’a vini në votë që bisedimet mjaftojnë, due të merret për bazë ajo e Qeveris, po me rezervë 

që kur të vinë ato pika ku ka kundershtim mâ tepër, si për shasma etj. të bisedohen edhe ato të 

komisjonit. 

 

MBLEDHJA 19,  23 shtator 1923. 

 

Z.V.XHUVANI: Unë desha të ndrrojë punën e deshta të proponoj që sherbimi i atyne që do të vijnë 

të jet për 20 muej e ata që kanë sherbye deri tash të lirohen me nji herë. Unë e pelqej mendimin e 

Z.Gurakuqi që ata që duken të sherbejnë ma tepër se e kanë kohen e caktueme t’u paguhet po druej se 

kanë m’u ba abuzime nga ana e Ministrìs se Luftës, e nuk do të realizohet. 

 

 

MBLEDHJA 22, 25 shtator 1923,  
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Z.V.XHUVANI: Sido që të jenë kujtoj se gjithënji ka nji diferencë në mes të nëpunësave e 

t’oficierve. Unë për vehten t’ime them që oficierët duhet të hyjnë në Parlament. 

Në Parlament doemos shumë herë do të sjellen edhe ligjë që i takojnë direkt ose índirekt ushtëris e 

atëherë na duhet të kemi specialista e njerës të degës se për ndryshe kurrë nuk do të jemi të zotët të 

bâjmë nji ligjë si duhet. Prandaj Ministrija të jetë e detyrueme me i dhânë lejen. Sa për mbajtjen e 

uniformës nuk bashkohem me ato që tha z.Mustafa Maksuti. Gjithashtu nuk më vjen mirë të pelqej edhe 

proponimin e Z.Koprenckës, që nji komandant të ketë të drejtë me u zgjedhë në nji qark tjetër. 

Kemi për shembëll 2 komandanta, njeni në Shkoder e tjetri në Berat edhe këta të dy bâjnë alliance 

dhe i ndihmojnë njeni tjetrit ndë zgjedhje. 

 

Mbledhja 27 – 27 shtator 1923. 

 

Z.V. XHUVANI: Me vjen keq, Zoti Kryetar, që më ra rasa të flas mbas oratorit te rallë, Deputetit te 

ndershëm të Shqiptarve t’Amerikës. Kur erdha këtu sonte pata ndër mend, edhe pata vendosë, për 

kursim kohe, mos të flas; po tash ndij nevojë të flas. 

Due pra edhe un të baj detyrën t’ime edhe me fjalë në këtë minutë të fundit tuke mos përdorun 

vetëm për levdata vetën t’ime, po sa të jetë e mundun ma mirë për qortime, po t’arsyeshme, kështu që 

plagës t’i gjindet mjeti i sherimit për me muejt kësisoj t’i ndihmojë deshirës Shtetnore pa fare rreziku e të 

përmirësohen të gjith ato të metat e nevojat që janë. Nuk mund të them se plotësisht janë të verteta ato 

që parafolsi u mundue me i spiegue e me i paraqitë në nji mënyrë ma të dukshme e ma të çuditëshme që 

munt të paraqiten në Parlament. Me të vertetë se shum sende janë për të vu re por un nuk due të sgjatem 

tepër, pse koha asht e ngushte fort e çmuëshme. Sa për vehten t’ime a me i dhanë besim a mos besim nji 

Qeverije të Kryesueme prej Z.Ahmet Zogut, due me e rezervue ngjyrën e votës s’ime deri që të ndiej 

fjalët e tjervet po ma shumë të zotni Ministrave kur t’i përgjigjen gja këtyne kritikave. 

Tash po hyj Ministri për Ministri, tue çfaqun mendimin t’em, e ma par due të filloj nga kqyrja e 

Arësimit ku pregatitet baza e s’ardhmes, baza e shpreses Shtetnore. Arësimi Zotni Depytet tue lundrue 

ne shumë ujna të turbullta të cilat nuk dihet se ku do të na dërgojn, massi kanë aq rânë e shum balt 

mbrenda, a do të na e dergojë lundren atje ku duhet? Arësimi asht pasqyra së në ç’shkallë gjindemi ose 

ma mirë do të gjindemi nesër. Po, ç’ka shofim ndër Arësimtarë? Ndër gazeta për dita shofim grindje 

nder mjet tyne e ministri nuk ban kurrgja. Por vetëm shpërngulje të çuditëshme mos marrje ndër sy ose 

përbuzje zotësinash dhe mos kujdesim për as ndonji jetëshkrim si n’emnime ashtu edhe ndër bursa. 

Vetëm nji ngushellim kam prap, se prap gjindja nuk asht aq e deshprueshme si kur se e përshkroj i 

ndershmi deputeti i Shqiptarve t’Amerikës: Po zotni kryetar, përmirësimin e presim shpejt prej të rive jo 

vetëm prej pleqvet të zot. Kemi shpresë së do të vijë nji ditë e gëzueshme të shofim arësimtarët tue 

lulezuem në punë e me dorë të fort e pa dyshim se shumë shpejt kan me e zanë vendin që duhet të 

meritueshmit nder poste të nalta Arësimtare, se nga Ministri i sotshëm, i pa fuqishem nuk pritet punë, 

jam i sigurt se shumë shpejt ka me ardhë dita që secili ka me qenë në vend të vet, kemi me pasë nji 

administratë serioze n’Arësim, dhe ketë shpresë due t’a kemi dhe duhet edhe prej Kryetarit të kësaj 

Qeverije që asht rraja e ç’do shprese: 

Por edhe Zotnija e tij Kryeminitri për të metat e Arësimit ka mjaft përgjegjësi. 

Tani vimë në Minitrinë e P.Botore. Këtu do të them pak gja se Ministri asht i ri në ketë detyrë e jo 

në moshë. Fat keqësisht dhe prej këtij nuk kam shumë kënaqsi, se nji ndodhje e fundit në nji kontratë që 

ajo e pyjeve të Shqipnis së epërme me Francezët, që shqyrtuem dje na ep të dyshojmë dhe mbi zotësin e 

këtij Ministri. Si e mbani ment kur u paraqit kontrata e pyjevet këtu, dhe njani nga kolegët pyeti Zoti 

Ministrin se ku janë kufit e këtyne pyjeve. Zotnija e tij nuk mundi me u përgjegj. Kjo tregojë qartas 

vleftën e pakët të Ministrit të ri në punëra të vjetra si janë pyjet që numërojnë jetë shekullore, u duk mos 

kujdesje mbi gjanat që i përkasin drejt për së drejti Zotnisë së tij. Nuk doja të flitsha kësisoji për Ministrin 

e P.Botore, po qysh të baj kur se edhe Zotnija e tij ka mjaft muej në ketë Ministri po nga kjo detyrë as nji 

kilometro rrugë nuk asht ba po jo vetëm rrugë po as urat ma të vogla që jan jo ma tepër se nji o dy metra 

të gjana ose të gjata, nuk janë meremetue e asht rrezik që edhe kali i vorfen tue kalue të thyjë kambet sot 
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ndër to. Këto mund të mos i dijë Z.Ministri, se për me shkue n’Elbasan massi nuk shkohet ne për udhë 

ndoshta mundet të ketë përdorue udhëtimin me Aeroplanat e Tiranës sa për vehten e tij, kur shkon për 

banja në Elbasan, e prandej s’i shef udhët as urat e sidomos të voglat fare se nuk duken këto prej s’nalti 

ku qindron Zotnija e tij. Por le të kemi shpres se pas gjithë këtyne, Zotni Ministri i yn i ri, do të sqohet 

prej gjumit edhe do të baj pak punë. 

Nji vërejtje pas radhës per Ministrinë e P. të jashtme. Nuk doje t’a merzis Zotni Ministrin, por e do 

radha e punës. Ç’bahet në këtë Ministri? 

As gja më duket. Zotni Depytet, e dini se shumë herë nga nji minutë vetëm kur asht i zoti ta 

perdori Ministri i Jashtëm mvaret ndriçimi ose errësimi i të gjithë Shtetit. Politika e jashtme asht punë 

minuti i cili munt të madhoj ose të vogëloj nji shtet a po t’a vorfënoj ose t’a begatoj. Dhe minuti s’pret po 

fluturon shpejt. Prandaj Ministri i Jashtëm duhet të ketë katër palë sy e katër palë veshë dhe t’jetë i 

shkathët pa masë. Duhet të ketë zotësi të rralla të permbajë miqtë e shtetit që janë politikanët e Europës 

të shekullit XX dhe duhet me çdo mënyrë t’i shtojë kombit miq të tillë diplomatë me vlefte. Nuk asht 

puna që qysh të ruejmë hatrin e miqësinë e shokëvet t’onë ndërmjet nesh këtu që e njofim mirë njani 

tjerin. Politika jashtme lyp nji delikatesë dhe zotësi të jashtzakonshme dhe karierë dhe nuk ban pare në 

ketë Ministrì të ndalë të shofim ose tërhiq e  mos e këput. Dhet në ketë Ministri të jemi qutë natë e ditë se 

na rrethojnë krijim ngatërresash të ndryshme e të pa pritme ose humben okazione që i gjejmë 100 vjet. 

Politika përgjithësisht e si do nder fqinjt t’onë pjell mare. Prandaj un e shof të damëshme dhe shumë të 

rezikshem gjumin e lumtun dhe akullin Siberjan që mbretënon në Ministrinë t’onë të jashtme. T’me 

ndjejë Zoti Ministër se e di vetë Zoti Pandeli Evangheli. Po ç’te baj duhet të kemi shpresë dhe po 

mundohem të frymzohem me shpresë se ka me u zgjue nga gjumi dhe ka me nis nji gjallni e vogel 

dobare. Asht e ditun se në këto punë asht e ndalueme simpathia personale dhe respekti, prandaj flas 

kështu. 

Tash vimë prap mbi veprimet e Ministrisë së P. të Mbrendshme. Tue qenë se Ministri i P. të 

Mbrendshme asht edhe Kryetar i Kabinetit e quej për detyrë t’i baj nji rekomandim, dhe ky asht që t'i 

qortoj pak nëpunësit e vet që të sillen nji soj kundra çdo nenshtetasi Shqiptar. Nuk due të tregoj këtu 

disa punë trashanike, gabime serioze fort të damshme që kanë bamun disa nga Qeveritaret e 

provincavet dhe mbrenda në qytete intelektuale si dhe nër krahina dhe për te cilat punë kam dhe 

dokumentat e posatshme, po them përgjithësisht që te mos i përdorin njerzit si anmiq. Dhe duhet te mos 

ven re as pak partizanije zyrtaret, as politike as personale. 

ZANA : Thuej çiltas Thuej çiltas. 

Z. V. XHUVANI : Un them atë që due dhe më pelqen, dhe jo ate që doni juve, se nuk due t’i za 

vendin as ndonji Ministrit si ata zotni që lypin dorëheqjen që te hypin vet si Zotnija e jote, e more 

përgjegjen, pusho nashti se at herë ka edhe ma për Zotnin tate Zotni Ali Kelcyra. 

Them pra se nëpunësit e administrates në qytetet e ndryshme si dhe nder krahina te Shqipniës 

duhet te mos kenë asnji grimë fanatizmi, të perjashtojnë edhe gabimet ma të vegjel të fanatizmës,' 

paskëtaj duhet të veprojnë me urtesi të plotë dhe delikatese. Tash po'vim me Ministrinë e Luftes per të 

cilën do t’ishte shum ma mirë t' u kishte bâ me kohë ashtu si pata nderin e propozova vete në senat kur 

u formue Ministria e Luftes, D.m. th. Paksimi i ushtërisë dhe shtimi i gjendarmërisë. Më vjen keq, që në 

shërbimin e ksaj Ministrie gjinden njerëz që nuk do ishin të zot as për me mbjellë pras dhe sot janë 

oficiera dhe marrin rroga të bollshme. Dhe në këtë pikë kam parasysh batalionet e udhëvet. Shum nga 

Oficierët që gjinden ne këto batalione veçse lozin bixhoz dhe pinë raki tan ditën edhe natën s' bajnë tjetër 

gja. Jane bamun udhet nji mihonexhihone e bixhosçihone e madhe e pafunt për me marrë për fat-keq 

edukacionin ma të keq kështu ushtarët t' onë fisnikë. Rrugët mbetën si janë, po prishin edhe udhën e 

Perendis, ushtarët pioner jan kur me buke kur pa bukë po gjinden per herë te çveshun e te zbathun, e 

presin si me qen qerozë e sakatë derman me sot e me neser. Pra un jam i mendimit që këto batalione të 

shkatërrohen po nuk u ndreqën dhe përsa i përket pjesës tjetër t' ushtris miqsisht rakomandoj Z. 

Ministrit të ri të kujdesohet pak për mirsimin e gjendjes tyne e sidomos dhe për kontrollimin e mirë, me 

pa pertim dhe paansi që mos mirren ma 38 vjeç njerez si 25 o 20. Asht me të vërtetë mëkat që të prishen 

kaq të holla e ushtria e jonë të jetë ne këte hall e sidomos në pjesën e batalionavet te udhëvet. Nuk due të 
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marrë me te mirë njanin ase tjetrin që nesër kur të bahen zgjedhjet e reja të më ndihmojnë, jo aspak nuk 

due të vijë përsëri në këtë vend tue penguem detyrën teme as tuke lam e tuke lym as tuke përkëdhelë 

këto nuk i kam ba kurr. Un ndonse nuk e kam detyrë si nji inspektor i emnuem por me gjith këtë mbassi 

kam barrën e gjith kombit për kontrollimin e veprave qeveritare kam bamun shpesh herë në gjith 

Shqipnin si edhe jasht  nëpër konsullatat kontrollime të ndryshme pa e ditë asnji se e kam pa të 

nevojshme për interesën e popullit. 

Z. Kryetar, më ipni leje t’i ap lavdata Ministrit të Drejtësis se asht me të vertetë nji njeri që 

drejtësinë aq e mbron sa askush. Shum raste me randësi vërtetojnë këtë cilsi te Ministrit të ri liberal dhe 

serioz që meriton për at pozitë që mban. Por un due edhe pak t' a qortoj se kështu i baj ma mirë. Dhe jam 

i sigurt se Z. e tij do të më api leje të shpall çudin teme dhe rakomandinimin tim për me mos persëritë 

prishje dekretesh të naltë gjoja nën formën të ndo nji pikpamje antikonstitusionale por për nuk di përse, 

po ndofta nga ngatërrimi i ndo nji sekretarokopisti t' interesuem. 

Por lutem te m'ipet leje të qëndroj pak edhe mbi nji përgjegje të cilën duhet t'jap njanit prej ZZ. 

parafolsvet i cili për çudi përmendi prap zgjedhiet e Durrësit. Asht per të qesh qysh Z. e tij dhe përse 

nuk i harron dhe i përmend kaq shum zgjedhjet e Durrësit vallë përse fitojnë ato zgjedhje dhe nji fetar-

folsi, si asht edhe Z. e tij vetë? Nuk e besoj me të vertetë. Dhe duhet mos e besoj. 

Z. së tij parafolsit t' im duhet t’i them dy fjalë sa për zgjedhjet e Durrësit, të cilat më përkasin edhe 

mue. 

Këto u banë krejt mbrenda ligjës, as që duhet me bamë ma të paktin dyshim. Ishim atëherë të gjithë 

këtu në Parlament, se ishte Parlamenti çelë, kur u banë ato zgjedhje, dhe nuk u banë nën asndonji forcë 

dhe rrethim, po krejt lirisht, dhe provë se populli votoj me knaqsi dhe indipendencë të plote asht se edhe 

n'ë ketë zgjedhje si dhe në zgjedhjet e perparshme të kësaj prefekture, po neve na nderoj, dhe mb' anë 

tjeter asnji qortim e ankim prej asnji nenshtetasi nuk erth asnjiherë këtu në Parlament për ta, por edhe 

mb' asnji zyre tjeter kontra këtyne zgjedhjevet. Pra, asht mirë kur të kritikojmë, të kritikojmë, me vepra 

të qenme dhe me arësye të verteta e te plota. Persa i perket drejtoris së Post-Telegrafavet m' ipni leje se 

due të sjell disa shembulla mbi veprimin e saj. Fjala vjen kam në xhep nji telegram nën të cilin 

nenshkruhet në vend t' emnit t' im asht nënshkrue Jegji Sandri. Si e shifni ky emen asht shumë larg prej t' 

imit. Nji tjeter ka marrë nji telegram ku në vend të fjalës “rrobat e reja” asht vumun fjala “kumbara”. 

Nji telegram tjeter që e kam edhe këte në xhep, në vend të Fjalës "presim shpejt ardhjen,, asht vue 

“Petrin shpejt”. Tashti vrasin mendjen bota ç’asht ky Petri .... Gjithashtu ka edhe tjera shembull që s' 

falen, të këtilla dhe ma të këqija. Këjo tregon zotësinë e pakët që kanë nëpunsit në ketë drejtori, dhe mb' 

anë tjeter pengimet e mdha dhe shumë herë teper të damshme e sidomos për tregtin që mund të sjellë nji 

pazotësi e këtillë. 

Dikush sikur qesh, po këto sende kanë randesi të posaçme dhe duhet të merren pakë me seriozitet 

se shumë herë mvaret edhe jeta, jo vetem interesë ma e madhe e nji njeru prej nji telegrami. Pra, në vend 

që të merren praktikanta çilimi e analfabeta, krushq dhe të sympathizuem etj që të losin me maqinat e 

telegrafit, do të jetë ma mirë të qëndrojnë nëpunsit respensable mbi tê, dhe mos sillen këta tutje e tehu të 

losin bixhos e të pinë e neper ahenge tuke lanë punen në dorë të praktikantavet. 

Po dhe ma zi! Mjerë sekretet! Pa e marrë telegrafen i zoti e din të gjithë bota se çka mbrenda, pa e 

dhanë urdhnim qeveritar zyrtari e din ma perpara pazari! Mbi kete i kam terheqë verejtjen e dhe 

inspektorit të përgjithshem të Post-Telegrafavet, po nuk bani asgja, me gjithë intelligencen që ka. Po pse? 

nuk e dij. Ministri pa dyshim e di. Zotninj pra, pastronje Shtetin prej këtyne që janë tuke shperdorue 

besimin dhe djersen e kombit. Rregulloni oficjerët e pa-zotët dhe me cilësi të pa pajtueme me titujt e tyne 

si edhe çdo nëpunës të ulët. U këput populli, nuk mban ma. 

Kemi dhimbsuni mbi djersen e tij e sidomos sot kur nuk asht tue fillue asgja me mundimet ma të 

mdha. 

Pas fjalvet të Z. Kryeministrit mbi shendetësi përgjithësisht u gëzova, e falënderoj dhe e përgezoj, 

per këte janë fjalë që kanë të bajnë me sende për neser dhe duhet te presim te shofim veprat e pastajme. 

Mbasi asht bamë adet që deputetët t’apin këshilla e të bajnë lutje edhe unë po baj këte lutje, që këte të 

kryhet, po jo sikur ka ndodhë disa herë, janë thanë e nuk janë ba, se shendeti i popullit mbi te gjitha. 



 243 

Pak mbi sistemin e shumë zyrtarvet. Po t' i shikojë për nji çeshtje nji njeri pa randësi fare dhe nga 

zyrtarët e shkallës së funtme ose nga privatet, por gjithnji me nji moral prototip, njeri i tillë i çuditshëm, 

këtij i merret lutja para sysh shpejt, dhe i kryhet deshira, dhe me çudi shofim punen e mbarueme, punë 

të cilën burra Shteti nuk kanë mujtë me e krye, se kanë qenë burra të mirë e seriozë, Perse ? Kush e di se 

ç' lidhje kanë ata ndërmjetësit që përmenda me zyrtarët e parë e të dytë, dhe kështu e bajnë punen. Të 

gjithë duhet të dinë se janë të gjithë nji karshi Shtetit njisoj e gjithashtu para ligjës. 

Përgjithsisht Z. Kryetar m' ipni lejen t'i paraqis Z. Kryeministrit këto lutje dhe rakomandime. 

Z. ALI KELCYRA : Për me dhanë dorëhjeqjen. 

Z. V. XHUVANI: Puna e dorhjekjes asht nji punë tjetër kjo mund të lypet prej Z. së tij që do t' i zaj 

vendin. Po un atëherë kujtoj se vjen anarshi dhe prej kësaj kataklizmi. 

U përmend shpesh herë dhe ne mënyra të ndryshme mosqenja këtu dhe largimi i Z. Bedri Pejanit 

dhe disa shokvet të tij nga partia qeveritare e jonë ka qenë mbështetë mbi Bedrin vetëm sikurse 

pretendojnë kundërshtarët ase disa shokë të tij. Kjo parti përmban njerëz të cilët njihen mirë prej popullit 

si do mos këta janë me të vërtetë udhëheqësit e kësaj partie. Hikën nji Bedri vjen nji tjeter Bedri a Hasan 

e Dhimitër e Hysen. Nji hesap. Puna s' mbet pa mbarue e Zogut krahët nuk i priten. 

Po u-hoq kjo Qeveri cila do të zajë vendin ? Dikush thotë këtu afër tuke pëshpëritë: u ata që luftojn 

për lirimin e kulltukvet dhe lypin dorëheqjen. Un themi se, neve që mbajtëm kaq herë ket Qeveri po 

t'ishim ashtu si na akuzon Z. Parafolësi, pa fjalë se mundshim të hekim këta Ministrat e sodshëm edhe 

me radhë t’a bashim të gjith Ministrinë me Deputetë indipendant si dhe të partis popullore për të cilët Z. 

Parafolësi tingulloj gjithë ata tituj me pompë aqë të madhe e cilësit të cilat desht të na ngjisi neve këto i a 

kthejnë prapë le t' i mbajë për vehte. Z. e tij kapërceu shumë dhe desht të na përshkruej me shume ngjyra 

të ndryshme, se kur nuk asht rritë në mest t' onë dhe rrëfen ndofta se nuk e njeh popullin dhe gjithë 

jetëshkrimet e secilit prej nesh. Në ballë të cilit deputet janë shkruem ato ofiqe dhe dëshira që përmendi 

Z. e tij. Nji deputet i Elbasanit, nji të Durrsit, të Gjinokastres, të Beratit etj. pleq e të ri në ballë të cilëvet 

shkruhet vetëm mirënjohtje kombtare për mundimet atdhetarë të se cilit, për interesat ma gjallnore të 

Shtetit e të popullit. Akuzon parafolsi përmbajtsit e ksajë Qeverije në menyrë që çuditet çdo njeri dhe 

shkakton fjala e tij vetëm illaritet me gjith respektin dhe simpathinë e plotë e fare të vertetë që kam mbi 

patriotin Deputet të Shoqënis së Vatrës Amerikës dhe due të kem. Dhe tue mbaruem fjalen t'eme, jam i 

detyruem të vërej e të shenoj se tash pak dite në kohen e pushimit të Parlamentit, pata rast të piqem me 

shumë politikanë të mëdhej të huej të shtetevet ndryshem të cilë't dyke udhëtue vetë unë n' Europë 

shumë herë me përsëritën besimin dhe simpathin që kanë mbi ket kryesi dhe shpresat që ushqejnë për 

mbarëvajtjen e Shtetit t'onë, në qoftë se vazhdon të komandojë Qeverija e Z. Ahmet Zogut, në Shqipni. 

Por gjith ket përshtypje kam ndi edhe nga shumë diplomatë lë huej, përfaqsonjës të shtetevet mbëdhenj 

dhe t' interesueshem për ne sinqerisht kur kam pase rast te' llafosem me ta nder relacionet e mija 

miqsore me ta të cilat mundohem me gjith fuqi t'i shtojë e t'i forcojë per të mirë e Shtetit dhe të kombit, 

ata që gjinden këtu ndër ne si përfaqsonjës zyrtar të Shtetevet Europjan pregatisin edhe të jashtmit të 

tyne. Por nuk asht për t' u mos përmendë se jam mundue të kem rast të di mendimin dhe gjithë atyne 

shqiptarvet nga krahina të ndryshme dhe qytete të cilët nuk kanë asndonji interes nga politika e 

partinave, por janë njerëz të ndershëm e puntor që mundohen me tregti dhe mjeshtrit e tyne të 

ndryshme edhe bujqësin, me djersen e tyne të rrojnë si kanë jetue deri sod pa pasun shpresa të marrin 

as-ndonji nëpunsi. Këta shpesh herë deri me ket orë me kanë thanë, edhe thanë duhet të vazhdojë edhe 

mjaft kohë kjo Qeveri e Z.Ahmet Zogut se ndryshe nuk besojmë vazhdimin e forcimin e atyne të mirave 

Shtetnore që jemi dyke pam prej saj. 

Thash pra Z.Deputetë, nga gjith kto pikpamje që nuk janë me randsi të pakët, edhe detyrojnë çdo 

Deputet t’i peshojë e t’i mendojë mirë, më duket se duhet t’a quejmë për detyrë të them se afrohem për 

votë besim të Qeveris së kryesueme prej Z.Ahmet Zogut. 

 

Mbledhja 27,  27 Shtator 1923. 
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Z.V. XHUVANI: Z.Kryetar! Nji gjâ për me vu oroe asht kur nji nga parafolësit deputeti i Shkodrës 

Z.H. Mosi foli mbi disa detaje tuke përgjithësue kritiken e tij ushtarake. Para Z. së tij edhe unë paç folë 

mbi çâshtjen e disa oficerëvet por nuk pata ndër mend edhe nuk desha të për-mênd veçse 4-5 oficerë a 

mâ pak. Por tash në pushimin e bamun tuke folun me disa zZ. Kompetent u siguruesh e u gëzuesh se 

mora vesht se Z.Z. oficerët të cilët unë nënkuptoj tash janë në pushim të plotë në shtëpijat e tyne, janë 

jashtë sherbimit ushtarak, kështu që tash duhet të kujtojmë dhe të dijmë se oficierët t’onë meritojnë 

lëvdata dhe nderime edhe janë asish që në trimni kanë shok Meleq Frasherin. 

M’epet rast të bâj dy rekomandime të vogla tue shpejtue fjalën nga mungesa e kohës. Më ka qëllue 

shumë herë t’udhtoj në liman të Durrësit, por edhe populli i Durrësit shumë herë m’u ka qa sikunder e 

kam pa vetë për mungesën e fenerëvet në liman. Vaporët nuk mund t’udhtojnë dhe shumë herë kur asht 

natë e vrânt mbesin përjashta limanit. Tregtija kështu damtohet dhe shteti turpnohet. Pra lyp prej 

Qeverisë që me doemos të vejë fenerët që duhen në limanin e Durrësit si edhe me ç’do liman tjetër ne 

âsht se mungojnë. 

Shumë nji punë e madhe me rândësi për qytetin e Durrsit për tregtìn e të cilit âsht e domosdoshme, 

punë të cilën në qoftë se s’e ka marrë parasysh deri tash Qeverija, âsht krijimi i nji banke të pakën me 

kapitale të vegjël, nji bankë lokale për gjâna mâ të përditëshme të popullit tregtar të Durrësit. Nji herë 

tjetër përsërì pata bâ këtë rekomandim, për të cilin të gjithë populli i Durrësit prêt me padurim. 

Në rastin e votës së besimit herën e për parëshme Z.Kryetar, tuke folun mbi Ministrin e Arësimit, 

spjegova sa munda nevojën e madhe për themelimin nga ana e kësaj Ministrije në Durrës të nji shkolle 

tregtije elementare. Thash se populli Shqiptar përgjithësisht e sidomos ai i Durrësit âsht në nji rezik 

tregtijet, nga mos-pasja këtu në Shqipnì t’asnji shkollë të tillë. Femìt e tregtarëvet nuk do të jenë të zotët 

tuke dalë prej shkollave t’ona të sotçme të zânë vendin e të vazhdojnë punën e baballarëve në tregëtì. 

Ç’do prind nuk ka mjete me e dërgue femin e vet përjashta Shqipënis për me e pregatitë pak a 

shumë në mjeshtrin e tregëtis, po edhe ata që mund të dërgojnë jashtë, moralisht te shumtit dâmtohen. 

Pra nji shkollë e vogël pregatitore në Durrës kishte me qenë shumë sherbyese për zhvillimim e tregëtìs 

edhe n’atë shkollë tregtare edhe qytetet e tjera të Shqipënis mund të dërgoshin djelmet e tyne. Këte e lypi 

prej Ministris t’a venë në veprim. 

I lutem Z.Ministrit t’Arsimit që të respektojë nënshkrimin që ka vû prefekti i Durrsit n’emen dhe 

për hesap të Ministris s’Arësimit ne nji kontratë të bâme ndermjet përfaqësìs së mëhallës (lagjes) 

orthodhokse të Durrësit dhe të Ministris s’Arësimit mbas shumë lutjesh të kësaj Ministrije për mârrjen 

me qira të nji binaje të lagjes së përmendun, të cilën ndertesë e përdor Ministri i Arësimit për nevojat e 

saj. Edhe nji herë tjeter kam pasë folë mbi këtë çâshtje këtu në Parlament, po as njeri nuk verdhet as nuk 

kuqet nga ata që janë përgjegjës. Kurse asnji ligjë e re nuk ka ndërmjetue prej datës së formimit të 

kontratës e deri sot dhe ásnji ligjë e vjetër nuk gjindet që t’i japi të drejt Ministris s’Arësimit të mos 

respektojë nënshkrimin që ka vû n’atë kontratë, pse nuk paguen qiranë e duhun që zotohet në kontratë? 

Kështu ruhet digniteti i Shtetit? Kështu mbrohen të drejtat e pronësisë së popullit? Shumë mirë mund të 

thoshte në qoftë se s’ka të holla simjet, t’i paguej mot, po jo të vazhdojë tash dy vjet në këtë mënyrë 

shnderimi. 

Durrësi tue qenë qendra e tregëtis e që ka mârrëdhânje me mija Napolonash, ‘ka gjykatore të 

gjykojë sipas nevojës së vendit po vetëm deri me 7-80 Nap. dava. Kështu detyrohen Durrësakët tregëtare 

për punët e tyne tregëtare, të mbyllin dyqanet e tyne dhe për ç’do dava 100 e ca Nap. Të vijnë të 

shpenzohen kot nëpër Tiranë. Pse të mos i jipet nji kompetencë gjykatores së Durrësit për me gjykue pas 

nevojavet të popullit që nuk âsht nji detyrë që e ka Qeverija për me lehtësue mbârëvajtjen e tregëtis dhe 

për mos me shkaktue ndalim punimi tregëtarëve, edhe këte përmbushje të kësaj nevoje insistoj që 

Ministrija e Drejtësìs t’a kryej me të shpejtë dhe më vjen keq që deri tash e ka lanë më këtë shkallë, tuke 

qenë se gjallnija tregëtare e Durrësit mbush nji pjesë të madhe t’arkës shtetnore. 

Edhe pagesat në Durrës janë tuke u shtrënguemun populli me i pague për 7-8 vjet e për 10 vjet për 

njiherë. Nuk âsht e drejtë as nuk âsht e mundun të kryhen këto punë më ketë mënyrë po duhet vepruem 

si mbas gjendjes ekonomike të keqe që àsht sot populli. 
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Veçanërisht due me hjek verejtjen për Shijak. Atje bota ka nevojë e madhe për nji gjyq e ka lypë se 

sa herë gjithë populli. Shumë arsye me randësi e kanë vertetue këtë nevojë për Shijakun, e ndìej për 

detyrë tash për herën e fundit t’a lypi edhe unë tue kritikue Qeverinë pse s’e ka mârrë deri tash parasysh 

kur ka qenë koha e posaçme. 

Âsht e vertetë se Shijaku lëngon edhe nga nji e metë tjetër. Katunde që janë 5-6 orë larg Shijakut 

vinë në Shijak, katundarët me pague taksat ligjore, po s’ka njeri aty me i pranue dhe kështu katundari i 

mjerë detyrohet për me pague 0-15 franga ar Shtetit, detyrohet edhe aqë për me fjet nepër hotelet e hânet 

e Durrësit e të këthejë në shtëpi të vetë duke humbë edhe 2-3 ditë kohë ma tepër të nevojshme për 

puntorin, shumë mâ e keqe se të gjitha âsht se këthehet në shtëpi të vet dhe shtrîhet në rrogoz, i smuem 

paskëtaj prej ethevet të Durrësit. Duhen me u shikue me doemos këto nevoja e duhen plotësue: 

Bashkohem plotësisht me mendimin e Z.Hil Mosit për pullat që përmendi që s’kushtojnë kurgjâ. 

Duhet nji ditë e tânë për me breth nepër zyrat e gjymryqeve të tjera nji njeri që ka nevojë të bajë nji lutje , 

për me pagumun ½ koroni të pullës. Pse s’ka pulla dhe fukarajt duhet t’i bijnë kambët për dhe e të pyesi 

300 vetë deri sa të gjejë vedin se ku duhet vulosë lutja për ½ e koronit që do të japi. Mos mâ keq. 

Unë jam plotësisht i bashkuemun me deputetin e ndershëm të Shkodrës Z.Hil Mosi për sa foli 

kundra Arësimit. Tash e quej për detyrë të lypi me gjithë fuqìn t’ime qe Qeverija të kujdesohet pakë mâ 

shumë për nevojat e qytetit historik të Skender-Beut, Kruen, si edhe për nevojat e Shkodrës së 

famëshme, popujt e këtyne dy qyteteve shumë sende kanë lypë po asnji s’u âsht mârrë para sysh: 

Veçanërisht due të shpall idhnimin t’im se kur hyni në Ministrìn e P.të Jashtme nji prej 

dyqanxhivet të Shqiptarëvet të Rumanìs Z. Pandeli Evangjeli, kujtuem se Rumanija do të jetë e para që 

do të dërgojë perfaqësonjës në Shqipni dhe relacionet t’ona zyrtare me Qeverìn Rumune kujtuem se do 

t’ishin në shkallën mâ të mirë, mbassi qeveritarët edhe populli Rumun kanë qenë gjithmon miqt mâ të 

mirë edhe përkrahsit e shqiptarizmës, po për fat të keq Shtetet e ndryshme balkanike etj. dërguen këtu 

përfaqësonjësit e tyne dhe Rumanija as e fundmëja nuk âsht tuke dërgue. Pa fjalë kuptohet se Ekselenca 

e tij, Ministri i Jashtëm i joni nuk përdori kompetencën e tij diplomatike si duhet duket. Por shumë âsht 

për t’u vuemun oroe dhe për me u çuditë se Z.Pandeli Evangjeli që e di fort mirë çeshtjen e 

testamentevet me rândësi që kanë lânë këto testamente pa kujdesin e posaçëm me gjithë që atdhetarët e 

kolonìsë Shqiptare të Bukureshtit si atdhetari i rrallë edhe fort i ndershëm Z.Eftimi Kantili etj. shumë 

herë me fjalë edhe me shkresa të posaçme e kanë lypë veprimet e duhuna Z.Pandeli Evangjelit edhe në 

kohen kur ka qenë kryetar i kolonìsë atje edhe pasandej kanë bâ kërkesat e duhuna pranë Qeverìs s‘onë. 

Këto janë punë miljonash edhe e di fort mirë Z. e tij se po dalin mururit (po bâhen mururi zaman) apo i 

len punët prapa me qellim që të humbin vleftën testementet? Unë edhe në Senat kam bamë fjalë mbi këtë 

çeshtje hollë e gjatë po edhe herat e tjera në Parlament i kam kërkuem të veprojë Z. e tij. 

Tuke perfundue në këtë rast shpall me gëzim mirënjohtjen e plotë t’imen ndaj kryetarin e Qeveris 

të Z.Ahmet Zogut për deklaraten që bâni për sa i përket mikrobevet antishqiptarë që vijnë nga qendrat e 

tyne të fqinjës jugore. Kështu dha të kuptohet mirë se nuk ka mâ vend për intriga në Shqipni. Vepr’ e tij 

që permendi kontra klubevet antishqiptare në Greqi, nderon shumë Qeverìn t’onë dhe më bân ta 

përgëzoj. 
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Homazhe Visarion Xhuvanit (1887 – 1965) klerikut elbasanas, atdhetarit që mendoi e veproi me sa 

mundi për përparimin e vendit, duke vënë parimin kombëtar përpara atij fetar, duke bërë dhe përpjekje 

të lavdërueshme për shkollën shqipe. Edhe në predikimet fetare, edhe në diskutimet parlamentare, ku 

ishte zgjedhur si deputet i Durrsit deri në vitin 1924, Arqimandrit V. Xhuvani do të theksonte rëndësinë 

e edukimit dhe të arsimimit me bindjen se përparimi i kombit është i pandarë nga ngritja e nivelit 

kulturor dhe arsimor, veçanërisht të fëmijëve. Prandaj dhe u bashkua më 1920 me revoltën e 

bashkëqytetasve elbasanas që kundërshtonin sidomos mbylljen e Normales, madje hodhi poshtë dhe 

argumentet e ministrit të Arsimit, kërkoi interpelancë të tij në Parlament dhe fitoi. Fitoi me forcën e 

argumenteve, se ajo shkollë e çelur me përpjekje e sakrifica, kish kaluar me sukses vështirësitë e 

pushtimit austriak – italian, të Qeverisë së E. Toptanit, se ajo ishte vatër e përgatitjes së mësuesve në 

gjithë hapësirën shqiptare, hidhte bazat e gjuhës së njësuar, etj. Fjalët e tij në Parlamentin Shqiptar: “ Më 

mirë të kemi 3 kisha më pak, po një shkollë më shumë e për të qenë, sepse kishën njeriu e bën dhe në 

shtëpinë e vet” (1924), janë shprehje me ndjenja e përgjegjësi qytetare të një kleriku atdhetar të 

emancipuar. I shtojmë këtyre dhe idenë tjetër, që të ardhurat e vakëfeve që ende nuk kanë personel, të 

kalonin në favor të buxhetit për arsimin se kështu i shërbehet më mirë Kombit, atëherë bëhet më e 

kompletuar figura atdhetare e tij.  

V. Xhuvani shqetësohej për disiplinën e shkollës, për përmbajtjen e teksteve shkollore, për futjen e 

përpunimin e gjuhës së njësuar, si një bazë e njësimit të Kombit dhe parandjente mallkim brezash për 

ndonjë orvatje që të hartoheshin abetare të veçanta krahinore e dialektale. Brenda dhe jashtë faltores 

preokupimi i këtij bariu ka qenë edukimi i shëndoshë i fëmijëve, forcimi i edukatës qytetare në mënyrë 

që edhe Kombi ynë të mund të rradhitej me kombet e tjera më të qytetëruara të Europës. 

Për këtë kërkonte shtimin e gjimnazeve, ngritjen e shkollave të specializuara, si dhe të një shkolle 

tregtare në Durrës për nevojat gjithnjë në rritje. Ai përshëndeti edhe çeljen e shkollës pedagogjike për 

vajza në Tiranë. Si duhet të jetë shkolla, private apo shtetërore? Ishte edhe ky një problem që ka ngjallur 

mjaft diskutime në shoqërnë shqiptare në gjysmën e parë të shekullit tonë. Kur V. Xhuvani vërejti se 

shkollat private, sidomos ato fetaret, për përgatitjen e klerikëve, si pa u ndjerë, nisën të largohen nga 

qëllimi kombëtar, ai mbështeti idenë për mbylljen e tyre edhe në Shqipëri të kishte vetëm shkolla 

shtetërore ku mund të jepej edhe edukatë fetare nga njerëz të përgatitur mirë. 

Ç’gjuhë të huaja duhet të jepen në shkollë? V. Xhuvani, kryepeshkop i Kishës Autoqefale 

Ortodokse të Shqipërisë, do të pohonte se latinishtja, greqishtja dhe arabishtja, u duhen vetëm atyre që 

përgatiten për klerikë, kurse fëmijët në masë duhet të mësojnë gjuhët e mëdha të kohës, anglishten, 

frëngjishten, gjermanishten, italishten, të cilat i shërbenin lidhjeve e komunikimit me vendet e 

përparuara të Europës me literaturën dhe arritjet e tyre. 

Ja me këto pak shënime modeste nderojmë kujtimin e klerikut atdhetar, dëshmojmë se në kujtesën 

popullore në histori ruhet me kujdes çdo vepër e dobishme në shërbim të Kombit! 

Kostaq Shelcanaku 

Gazeta “Kombi” 

 

 

 

“NA MAHNISTE OPTIMIZMI I TIJ” 

KUJTIME TË NJË ISH TË BURGOSURI POLITIK PËR IMZOT VISARION XHUVANIN 

 

Hirësi, kështu e thërrisnin të gjithë të burgosurit Visarion Xhuvanin, të dënuarit politikë 

antikomunistë. Me hirësinë  e tij jam njohur në burgun e Burrelit, ku kaluam bashkë në qeli disa vite me 

radhë. Në këto kushte shumë të vështira, ku çdo ditë luhej me tortura dhe me vdekjen, njeriu tregon 

vetitë e tij të mira dhe të këqija, aty shpejt vihen re veset dhe virtytet, optimizmi dhe pesimizmi, e për më 

tepër bindjet politike. 

Visarjoni atëherë i kishte lënë të gjashtëdhjetat dhe po shkonte drejt të shtatëdhjetave. Pamja e tij 

e jashtme qe e përkryer, shtatlartë e shpatullgjerë, me një shikim të ëmbël, gjithnjë dashamirës me të 
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burgosurit, veçanërisht me të rinjtë. Flokët e bardhë, mjekra, pamja e vrarë nga torturat, të linin 

përshtypjen e një shenjti, sidomos kur e shihje në dritën  e paktë të qelisë. Zoti kishte harmonizuar 

pamjen e tij të jashtme të mrekullueshme me shpirtin e tij të madh, me virtytet, dashurinë për njerëzit, 

optimizmin që kushtëzohej nga bindjet fetare, nga kultura e gjerë dhe përvoja e jetës. Ai argumentonte 

gjithmonë se e mira ka fituar mbi të keqen, drita mbi erësirën dhe e drejta mbi padrejtësinë. Ky qe një 

mesazh i vazhdueshëm që ai përhapte midis bashkëvuajtësve, herë me fjalë e herë me shikim, herë me 

bekimin, por shpesh me sjelljen e vet stoike e të papërkulur. 

Tek ai, gjatë pesëmbëdhjetë vjetëve që qëndroi në burg, mbizotëroi fryma patriotike (ose siç e 

quante ai, shqiptarizmi). Kjo e kombinuar me bindjen fetare, e bënin atë që të qe optimist për vete dhe 

shpresëdhënës për të tjerët. Qëndrimi dhe bindjet e tij antikomuniste qenë të argumentuara në mënyrë 

bindëse. Ai e njihte komunizmin si teolog, si njeri me kulturë të gjerë dhe njohës i historisë. E quante 

komunizmin të përkohshëm, fatkeqësi të njerëzimit, sepse baza teorike e tij qe lufta e klasave dhe 

diktatura e proletariatit. Quante të padrejtë mohimin e bindjeve fetare dhe persekutimin e klerikëve, si 

dhe orvatjen për të krijuar një fe të re, në krye të së cilës do të qenë udhëheqësit e tyre. Nuk pajtohej me 

mohimin e lirisë së mendimit dhe të predikimeve, veçanërisht të atyre fetare. Akuzonte si shkaktare të 

luftës civile dhe të vëllavrasjes ideologët shqiptarë që drejtonin atëherë. Ishte i bindur se dikur idetë 

komuniste do të vdisnin si ide që janë kundër njerëzimit. Ai i ndjente vuajtjtet e klerikëve rusë, që qenë 

dëbuar e keqtrajtuar, vetëm se nuk pranuan idetë e bolshevizmit leninist. 

Shpesh hirësia fliste edhe kundër fashizmit. Këtë rrymë që kishte pushtuar njerëzimin ai nuk e 

pranonte, gjithmonë i nisur nga bindjet fetare, nga njohja e teologjisë. Fashizmin dhe nazizmin ai i kishte 

denoncuar në vitin 1936 në konferencat ndërkombëtare në Angli dhe Zvicër. Nuk pajtohej me idenë e 

kufizimit të të drejtave të klerikëve dhe luftën që ju bë atyre në Itali dhe Gjermani. Ajo që na mahniste të 

gjithëve ishte optimizmi i tij dhe kujdesi për të rinjtë e burgosur. Shpesh ai thoshte : “Këta janë engjëj që 

do të përhapin të vërtetën e kësaj errësire, të këtij ferri”. Ai sillej me shumë dashuri ndaj tyre dhe i 

këshillonte bashkëvuajtësit intelektualë që t’i mbanin pranë. Disa të rinj mësuan prej tij gjuhë të huaja, si 

frëngjisht, anglisht, greqisht. Sjellja e barabartë dhe dinjitoze ndaj të gjithë të burgosurve e bëri atë një 

figurë të respektueshme, aq sa të gjithë të dënuarit nuk ktheheshin në qeli pa i puthur dorën e djathtë 

dhe pa marrë bekimin shpresëdhënës. Nuk dua të kujtoj torturat që i bënin. Ai kishte vuajtur nga 

hetuesit në Vlorë dhe në Tiranë. Vetëm një prej tyre duhet t’ua bëj të ditur brezave. Hirësinë e zhvishnin 

lakuriq dhe e linin shtrirë në çimenton e oborrit të degës së punëve të brendshme në diellin përvëlues të 

korrikut  dhe të gushtit derisa i binte të fikët. Dua të kujtoj dhe dy raste të vogla. Njëherë në darkë ai 

provon supën. Siç ishim në rresht na thotë: qenka e ftohtë. Për këtë fjalë gardiani ja derdh duke i thënë 

shko në qeli të gjesh të nxehtë. Njëherë tjetër protestoi për sjelljen barbare ndaj një të riu. Për këtë 

ndëshkohet të rrijë i mbyllur pa tesha në qeli, në çimento. Po të mos zgjatemi me këto, të nënvizojmë 

optimizmin dhe besimin e tij se dikur e vërteta do të ndriçojë. Pas shumë vitesh kjo profeci e tij u bë 

realitet. Unë sot e kujtoj me respekt dhe e quaj me të drejtë figurë të merituar kombëtare. Jeta e Visarion 

Xhuvanit nuk duhet lënë në harresë, ajo meriton të studiohet dhe të paraqitet ashtu si është në të vërtetë, 

sepse kështu historisë së kombit tonë do t’i shtohet dhe një faqe e bukur. 

 

Hysni Alimerko 

(Marrë nga gazeta “ Rilindja Demokratike”)   

 

 

SOT PËRKUJTOHET 29 VJETORI I VDEKJES 

 

VISARION XHUVANI APOSTULL DHE PATRIOT 

 

 

Sot besimtarët ortodoksë të Elbasanit dhe gjithë elbasanasit basimtarë të mirë dhe patriotë do të 

përkujtojnë vdekjen e Dr. Visarion Xhuvanit që u kurorëzua kryepeshkop i parë i Shqipërisë më 1929. Ai 
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filloi veprimtarinë klerikale si predikator në vitin 1919 në Manastirin e Shën Gjonit në Elbasan. Kongresi 

i Lushnjes i ngarkoi Visarion Xhuvanit të organizojë Kishën Shqiptare. Me përpjekjet dhe organizimin e 

Visarionit më 1922 në Berat u zhvillua Kongresi i parë ortodoks për Autoqefalinë e Kishës Shqiptare. 

Mbas largimit të Nolit në vitin 1924 dhe deri më 1929 Kisha Ortodokse Shqiptare kaloi vite të vështira 

por gjithmonë pati përpjekje nga ana e klerikëve patriotë për ta kristalizuar atë plotësisht si kishë 

shqiptare në shërbimin shpirtëror, moral dhe patriotik të kombit tonë. Në këto vite gjithë përpjekje 

shquhet Visarion Xhuvani që u kurorëzua i pari kryepeshkop shqiptar më 1929. Në Qershor të këtij viti 

në Korçë mbahet Kongresi i dytë kishtar që aprovoi statutin definitiv të Kishës Ortodokse Shqiptare. Ky 

akt i madh që i vinte në ndihmë e plotësonte pavarësinë politike të arritur nga patriotët tanë më 1912, u 

përshëndet nga i gjithë populli ynë brenda e jashtë shtetit tonë. Megjithë kundërshtitë politike që kishin 

mes tyre, Noli në librin “50 vjet të Kishës Autoqefale Shqiptare në Amerikë” shkruan kështu për 

Visarionin : “ Në të vërtetë Visarioni ish ndër peshkopët më energjikë që ka patur Shqipëria, ishte i pari 

që organizoi Kishën e Shqipërisë si një kishë shqiptare. Ai bëri shumë që të organizojë kishën e cila 

faktikisht ishte nën influencën greke kur Shqipëria fitoi pavarësinë më 1912”. Ky apostull i Kishës 

Shqiptare në moshën 57 vjeçare dënohet nga regjimi komunist me 20 vjet burg dhe kalon 15 vjet i 

mbyllur në ferrin e Burrelit. Bashkëvuajtësit e kujtojnë dhe e nderojnë kujtimin e tij me këto fjalë që i ka 

shkruar për të At Artur Liolini: “Fjala e tij e ëmbël, pathyeshmëria para torturave dhe besimi i tij për të 

ardhmen na frymëzonin që të qëndronim në atë ferr të përbindshëm. Fatkeqësisht edhe sot këtij martiri 

të kishës e të kombit nuk i është bërë një varr i denjë, ku besnikët e patriotët të venë e të bëjnë homazhe”.  

Edhe sot kur kanë kaluar kohë nga shkrimi i letrës e ashtuquajtura Kisha Autoqefale Shqiptare 

me seli në Tiranë nuk është kujtuar për një gjë të tillë. Visarion Xhuvani ditët e fundit të jetës pas daljes 

nga burgu i kaloi në manastirin e Shën Gjonit në Elbasan. Ai vdiq më 15 dhjetor 1965 dhe u varros në 

rrethinat e kishës pa ceremoni dhe nën një survejim famëkeq të diktaturës. Për të zhdukur çdo ndikim 

shpirtëror në popull, varri u rrafshua që të mos dukej si varr dhe nuk u lejua të vendoset as kryqi me 

emrin e tij. Pas disa kohësh një njeri i mirë, kujdestari i varreve të fshatit Shën Gjon përdori me zgjuarsi 

një dredhi për të mos humbur varri. Kryqin e varrit të një prifti tjetër e vendosi në të Visarion Xhuvanit. 

Është e pamundur të shuash nga kujtesa e besimtarëve dhe e mbarë popullit tonë individë të shquar si 

Visarioni, që njëkohësisht janë apostuj dhe patriotë. 

 

Dhimitër Tavanxhiu 

(Marrë nga gazeta “Rilindja Demokratike”, 14 dhjetor 1994) 

 

 

MEDITIM RRETH DY FOTOGRAFIVE 

 

Kushdo që i sheh këto fotografi të rralla mundohet të kujtojë një histori të veçantë e duke 

përmbledhur e sistemuar të japë tablonë e plotë të historisë së kishës sonë të shenjtë, histori që ka shumë 

vuajtjte, shumë martirë, edhe pse jo e shenjtorë të veçantë, të cilët ne duhet t’i kërkojmë e t’i vëmë në 

vendin e merituar. Këto fotografi të sjellin ndër mend vitin 1929, vit në të cilin kisha jonë e shenjtë ka 

sinodin e parë të përbërë nga titullarë patriotë, që iu përkushtuan kësaj çështjeje.  Arqimandritë të 

shkolluar e me tituj e grada të larta fetare. Veç kësaj aty ka dhe patriotë e zyrtarë të lartë, priftërinj e 

ortodoksë besnikë të fesë sonë e të idealeve kombëtare. Midis tyre një vend të veçantë zë kryepeshkopi i 

parë shqiptar me origjinë nga Elbasani, Visarion Xhuvani, i cili studimet e mesme  dhe të larta teologjke 

ika kryer në Athinë, dhe më vonë në Angli mbron titullin e doktorit në teologji. Më 1926 është dorëzuar 

episkop. Nga ky vit si dhe më parë gjithë aktivitetin e vet, jetën e tij ia kushton lëvizjes për pavarësinë e 

Kishës Shqiptare nga Partrikana Ekumenike dhe ajo greke. 

Krahas Visarionit një veprimtari të gjerë ka kryer edhe imzot Agathangjel  Çamçe nga Korça, i cili 

ka shërbyer për disa vjet në Amerikë, duke shkuar qytet më qytet për të kryer shërbesat fetare në gjuhën 

shqipe. Në vitin 1921 vjen në Shqipëri dhe më 1922 merr gradën e arqimandritit dhe më 1929 hirotoniset 

nga Visarioni dhe emërohet episkop i Beratit. Po me këtë meshë hirotoniset dhe  Ambrozi nga Elbasani 
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dhe emërohet episkop i Gjirokastrës, Delvinës e Himarës. Kështu, duke pasur tre titullarë me gradën e 

arsimin e duhur fetar, në mënyrë solemne shpallet i formuar Sinodi i Shenjtë Shqiptar. Në këtë 

veprimtari nuk ka asgjë të kundraligjshme, antikanonike, nuk ka asnjë shkelje të rregullave fetare, vetëm 

ka një gjë: ka këmbëngulje për të plotësuar një aspiratë të vjetër kombëtare për pavarësinë e kishës sonë 

të shumëvuajtur e të  martirizuar, ka dëshirë për të qenë të pavarur nga kisha nënë a motër, ashtu siç 

vepruan ata që u përpoqën të pengojnë. I ftojmë ata të shohin historinë e tyre dhe të kujtojnë se me sa 

vështirësi e fituan pavarësinë e kishës. 

Për t’u bërë më e qartë kjo ide, po japim një vendim të datës 18.II.1929 të Kryesisë së Këshillit të 

Lartë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë drejtuar hirësive të tyre imzot Visarion, Agathangjel, 

Ambroz e Eugjen: “Vendim në emër të Atit, Birit dhe shpirtit të Shenjtë”. 

Në bazë të statutit të Kishës Autoqefale të Shqipërisë, për mbarëvajtjen e kishës, për dobinë dhe 

interesat eAtdheut miratojmë: 

1. Visarion Xhuvani, mitropolit i Tiranës, Durrësit e Elbasanit. 

2. Agathangjel Çamçe, mitropolit i Beratit, Vlorës.  

3. Ambrozi Nikolla, mitropolit i Gjirokastrës, Delvinës, Himarës. 

Cilido prej të përmendurve ka për të pasur në juridiksion kishtar kufijtë e dioqezave të përmendura 

prej statutit kishtar. Në këtë mënyrë deklarojmë formimin e Sinodit Episkopal të Kishës Ortodokse 

Autoqefale Shqiptare, sipas dispozitave të statutit, dhe i paraqesim Sinodit dorëheqjen tonë nga Kryesija 

e Këshillit të Lartë, dhe sipas zakonit edhe dorëheqjen e gjithë Këshillit në fjalë. 

Sa më sipër u muar pëlqimi i plotë i Mbretit dhe i Qeverisë Mbretërore. 

Hiri i zotit Jezu Krisht qoftë ndihmës kurdoherë. 

Kryetari i Këshillit të Lartë kishtar, At Vasil Marko. 

Është pikërisht ky vendim që egërson dhe tërbon dashakeqësit e kishës sonë. Nga një vendim i tillë 

ata marrin shkas për të filluar një fushatë të gjatë disavjeçare, shpifëse, të mbushur plot me trillime e 

mallkime mesjetare. Vala goditëse më e rëndë ra mbi Visarionin. Ai duhet të durojë e të përballojë me 

burrëri dy lloj sulmesh, i pari, shpirtëror, i cili i hiqte atij të gjitha të drejtat episkopale profesionale, duke 

e zhvleftësuar punën e tij patriotike, duke i quajtur të paqena të gjitha veprimet që do të ndërmerrte ky 

për organizimin e kishës sonë të shenjtë shqiptare. 

Në qarkoren e Kishës së Madhe të Patriarkanës Ekumenike, e cila u drejtohet të gjitha kishave 

ortodokse, këta burra që bënë një hap të tillë me në krye Visarionin u quajtën “ profanë” ( pa çka se ata 

qenë të arsimuar dhe me grada), “ zemërgur “ ( jo ata ishin trima si të parët e tyre: Kristoforidhi, Papa 

Kristo Negovani e të tjerë martirë), “mendjeverbër” ( jo ata qenë mendjendritur, ata e kishin kuptuar 

mirë se kombit i duhej një kishë e pavarur, që kjo do ta kompletonte dhe do ta bënte më të plotë 

pavarësinë e fituar me aq sakrifica më 1912).  

Dhe më poshtë patriarku i Stambollit vazhdon ta quajë të rrëzuar me frymë të shenjtë prej gradës si 

peshkop dhe prej çdo grade priftin Visarion Xhuvani, sepse bëri irotonira të tjera dhe mori pjesë në 

proklamimin e Autoqefalisë Arbnore. Gjithashtu dënon dhe shpall të rrëzuar Arqimandritin Agathangjel 

Çamçe, priftin Eftim Hoshteva dhe priftin Athanas nga Elbasani. Zemërimi nuk merr fund me kaq. 

Vasilloja nga Stambolli këshillon besimtarët ortodoksë shqiptarë të largohen prej tyre, të shporrin 

molisjen e tyre, të mos i qasin pranë tyre se do t’u ngjitet molisja, të shporrin njohjen e tyre, të mos 

pranojnë veprat e tyre të nëmura e të mallkuara. Patriarkana Greke me tone më të forta merr përsipër 

demaskimin moral të Vesarionit. Kundër tij fletoret greke filluan një fushatë të gjerë duke botuar disa 

artikuj që kishin si qëllim të sulmonin nga ana morale veprën e Visarionit, ata donin ta demaskonin në 

sy të besimtarëve ortodoksë shqiptarë figurën e kryepeshkopit. Për këtë u vunë në veprim 

pseudopatriotët. Ata organizuan demostrata në Gjirokastër dhe Athinë para disa përfaqësuesve të huaj, 

ku hodhën shumë parulla si kundër Visarionit, ashtu dhe kundër mbretit të Shqipërisë. Qëllimi i tyre 

ishte prishja e autoqefalisë së kishës shqiptare. Në këtë mënyrë veproi edhe Kisha e Aleksandrisë, ndërsa 

Patriarkana Ekumenike ngriti një grup prej tre dhespotësh, të cilët do të organizonin propagandën 

kundër kishës sonë të re. Ajo i paguante shtrenjtë gazetat greke dhe ato që botoheshin në Turqi, n.q.s. do 

të flisnin kundër kishës së re shqiptare.  
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Megjithë këto presione, sulme morale, stoiku i patundur nga Elbasani qëndroi në bedenat e kalasë së 

lashtë dhe nuk lëshoi pe, as nuk u dha, por, i mbështetur nga kleri patriot, nga ortodoksët besnikë të 

idealeve kombëtare, metodikisht dhe në menunë shumë të mençur, në bazë të statutit të kishës të vitit 

1929, organizoi dhe e formoi Kishën Shqiptare, e aftësoi atë për t’i bërë ballë presioneve nga jashtë dhe 

sulmeve nga brenda. Ajo i rezistoi kryeneçësisë së Patriarkanës Ekumenike nga viti 1922 – 1937. Këtu del 

edhe një herë shpirti patriotik i tij, i cili për hir të idealit të madh kombëtar jep dorëheqjen, sepse vetëm 

kështu kisha shqiptare mund të fitonte Tomusin, pavarësinë nga Patriarkana Ekumenike. Ai sakrifikoi 

shumë, sakrifikoi titullin e lartë të kryepeshkopit, por fitoi gëzimin dhe nderin që u takon gjithë 

ortodoksëve shqiptarë, nderin e pavarësisë së kishës së tyre. 

N.q.s. kjo fitore u dha fund vuajtjeve shpirtërore, pas vitit 1945 do të fillojnë vuajtjtet fizike. Ky 

patriot, ky njeri i sakrificës, intelektual i formuar në shkollat fetare më të mira, shumë shpejt do goditet 

pa mëshirë nga “ Gjykata Popullore” dhe me procese gjyqësore, që tani u ka dalë boja, të dënohet për 

agjitacion e propagandë, se ka qenë i lidhur me tradhëtarët e “Ballit”, se ka mbajtur lidhje me misionarët 

anglezë e amerikanë në Shqipëri, në moshën 60 vjeçare dënohet me 20 vjet burg dhe me punë të 

detyrueshme dhe me humbjen e të drejtave politike për 5 vjet. Një klerik, një njeri i Perëndisë, e përse? 

Sepse idetë dhe popullariteti i tij do të bëheshin pengesë për idetë komuniste antifetare që do të 

propagandonte regjimi komunist.  

E pra Visarioni duroi ferrin e Burrelit për 15 vjet rresht dhe aty ai nuk u përkul, sepse kishte besim 

tek Zoti, kishte besim të patundur se idetë e fesë, të së mirës, të paqes, të respektimit të njeriut do të 

fitonin patjetër. Këtë u mësonte ai të burgosurve të rinj. Me urtësinë e prindit, kur këta ktheheshin të 

stërmunduar nga regjimi i burgut i merrte e u thonte: Kini durim bijtë e mij, Zoti është mëshirëmadh. 

Bëni durim se ju do të jeni dëshmuesit e gjallë të këtij ferri çnjerëzor, e drejta ka dalë dhe do të dalë 

gjithnjë fituese. Për vuajtjet në hetuesi, për 15 vitet e burgut, mund të shkruhet mjaft gjatë, por esenca e 

tyre është përmbledhur në letrën që disa të burgosur politikë të besimit mysliman i dërgojnë At Artur 

Liolinit, të cilit i kërkojnë të bëjë një meshë përshpirtjeje në Shëngjon të Elbasanit, atje ku prehet trupi i tij 

i tejmunduar. Ndër të tjera ata thonë: “Fjala e tij e ëmbël, pathyeshmëria para torturave dhe besimi në të 

ardhmen na frymëzonin që të qëndronim në atë ferr të përbindshëm. Fatkeqësisht edhe sot këtij martiri 

të kishës e të kombit nuk i është bërë një varr i denjë, ku besnikët e patriotët të venë e të bëjnë homazhe”. 

I tillë ishte Visarion Xhuvani, stoik, i papërkulur, tolerant, i sakrificës vetmohuese. Ai si dhe mjaft 

patriotë të tjerë u martirizuan për çështjen e madhe kombëtare. Por duke parë aty dy fotografi 

mendojmë e themi kush do të kujdeset për të ndriçuar jetën e tyre, për t’ua lënë brezave të pastër, që të 

mund të nxjerrin mësimet e duhura, sigurisht historianët, por edhe Kisha Shqiptare, sepse lënia në 

harresë do të vërtetonte të kundërtën. Duke parë me vëmendje ato dy fotografi, ne kemi të drejtë të 

kërkojmë nga qeveritarët apo partitë politike që të përpiqen të vënë në vendin e merituar edhe këta 

patriotë që punuan për themelimin e konsolidimin e Kishës sonë, sepse një pjesë e mirë e tyre sot nuk 

janë më midis nesh për të folur vetë, edhe po të jetë ndonjë, modestia apo mosha e thyer do të bëhet 

pengesë për të folur.     

 

KOSTAQ  SHELCANAKU 

 

 

NJË VARR PA EMËR 

 

Askush nuk mund të sjellë ndër mend që një patrioti të shquar që ia ka kushtuar tërë jetën 

kristalizimit të një kishe shqiptare, që kjo kishë të vihej plotësisht në shërbim shpirtëror, moral dhe 

patriotik të vendit tonë, të mos i dihej varri. Gjithë populli shqiptar, të krishterë e myslimanë, njerëz pa 

dallim feje, e njohin kryepeshkopin e Shqipërisë, e njohin njeriun e martirizuar në burgun e Burrelit, e 

njohin bashkëvuajtësit, të cilët flasin sot me respektin më të madh për qëndrimin e tij, për shpresat që u 

ngjallte për të ardhmen, e njohin atë njeri të plakur si një shenjtor predikues, që u jepte forcë njerëzve të 

persekutuar pas hekurave të burgjeve, u jepte shpresë të torturuarve, kur plagët u kullonin gjak. E njeh 
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mbarë Shqipëria Kryepeshkopin e saj që e shkëputi njëherë e përgjithmonë Kishën Shqiptare nga thonjtë 

e Kishës Greke dhe e kurorëzoi me titullin “Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë”. E kush nuk e 

njeh atë filozof, teolog, orator, zotëruesin e shumë gjuhëve të botës, përkthyesin e Ungjillit në gjuhën 

shqipe, që në ditët e festave të kumbonte fjala e Zotit në gjuhën e bukur shqipe. 

Sot, kur po nderohen e dekorohen shumë patriotë, për fat të keq, emri i të parit është lënë në 

harresë. Dhe ka shumë arësye pse tek ne në krye të kishës sonë qëndron një kryepeshkop i huaj, që 

lufton me të gjitha forcat e tij për të injoruar të vërtetën, për të zhdukur përpjekjet e patriotëve tanë për 

një kishë autoqefale dhe për meshimin në gjuhën shqipe.  

Po  populli i Elbasanit e i gjithë Shqipërisë mos vallë do ta lejojë injorimin që i bëhet ish 

kryepeshkopit të tij? Një ruajtës i varreve të Shën Gjonit, një fshatar i moshuar me emrin Jorgji Gjika na 

foli: “Pashë varrimin e thjeshtë të këtij prifti të nderuar që vdiq në manastirin tonë. Kishte shumë pak 

njerëz, të trembur shikonin djathtas e majtas dhe shpejt u larguan sikur i trembeshin ndonjë furtune. E 

varrosën këtu, siç e shihni, pranë këtij ulliri. Më vonë pashë varrin të rrafshuar me tokën, nuk dukej 

asnjë shenjë varri, por toka e shkrifët të linte të mendoje se mbi këtë varr dikush kishte vënë dorë. E 

ruaja këtë copë toke dhe mendoja se ç’do të ndodhte me të, me kockat e priftit tonë. Të shkretin as në 

varr s’po e linin të qetë. Shiu i dimrit e rrafshoi tokën, ky varr ngadalë po zhdukej. Nuk isha i qetë dhe 

një ditë prej ditësh e rrethoj me gurë, po më vonë dhe gurët i kishin hequr. 

O Zot, ç’po ndodhte kështu?! Pranvera e mbushi varrin me bar të njomë, me lule të freskëta, 

atëherë gdhenda në trupin e një ulliri një shenjë që të mos zhdukej ky varr. Shpesh vinte një djalë i ri, 

flokëzi, syzi, i cili asnjëherë s’më tha se kush ishte, dija që ishte mësues, përkëdhelte varrin me dhimbje, 

vinte një gur dhe ishte i trembur. Duhej të ishte nipi se i ngjante shumë. Njerëz të trembur, thosha me 

vete. Më vonë mora kryqin e një prifti të vdekur prej shumë vitesh dhe e vendosa këtu. 

Këtu , në këtë vend të sheshuar, vetëm me këtë kryq druri, është varri i Kryepeshkopit Visarion 

Xhuvani”. Këto fjalë na tronditën të gjithëve ne, që kishim ardhur për të kujtuar 29 – vjetorin e vdekjes së 

martirit tonë. Ka vuajtje e vuajtje, po të vuash edhe pas vdekjes kjo ndodhi vetëm në vitet e ferrit 

komunist. Po sot? Shumë njerëz folën me respektin më të madh për këtë njeri të nderuar, folën 

intelektualë, fshatarë dhe pati shumë diskutime për vendosjen e varrit të këtij shenjti të martirizuar. I 

takon popullit të Elbasanit e të gjithë Shqipërisë të vendosë për vendin e varrit të Visarion Xhuvanit, të 

këtij kryepeshkopi që varri i tij të bëhet vend pelegrinazhi për brezat e ardhshëm. 

 

Lavdie  Xhuvani 

 

 

 

Dr. Liman Varoshi  

 

VISARION XHUVANI 

(1887 - 1965) 

 

 U lind në vitin 1887 në lagjen Kala të qytetit të Elbasanit. Shkollën fillore e kreu në mësonjëtoren 

greke të lagjes së tij. Si shumë nxënës të tjerë, arriti që në mënyrë ilegale të mësojë shkrimin e këndimin 

në gjuhën amtare. Më tej djaloshi Petro (Visarion) Xhuvani vijoi studimet në një shkollë të mesme fetare 

të quajtur "Rizarios" në Athinë, shkollë e vjetër dhe me tradita. Studimet e larta i kreu në universitetin e 

Athinës për teologji, ku u diplomua si klerik i lartë. Pas përfundimit të këtyre studimeve nis udhën e vet 

aktiviteti i tij fetar (1919), fillimisht si murg i thjeshtë, ndërsa duke filluar që nga viti 1929 si 

kryepeshkop. Ndërkaq në vitet 1925-1928 Visarion Xhuvani kryen studimet pasuniversitare për teologji 

në Universitetin e Kembrixhit në Angli, ku merr gradën Doktor.1)  

 
1)  
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 Figura e V. Xhuvanit i kalonte përmasat e një kleriku. Kultura e gjerë që ai kishte si dhe njohuritë 

në fushën e shkencës, pa as më të voglin dyshim i japin figurës së tij natyrë poliedrike. Ai zotëronte disa 

gjuhë të huaja, si greqishten e vjetër e të re, anglisht, gjermanisht, italisht, rumanisht dhe serbokroatisht.2)  

Ishin pikërisht njohuritë solide që ai kishte për këto gjuhë, ato që i mundësuan prezantimin edhe si 

përkthyes. Ndërkohë i njohuri V.Xhuvani zotëronte njohuri edhe në disiplina të tilla të shkencës si 

matematika, fizika etj.  

 Të gëzon fakti që në mjedisin intelektual të jetës politike shqiptare të viteve 1920-1924, Visarion 

Xhuvani përfaqësohet me dinjitet dhe hera-herës imponues. Ne do të përpiqemi që të përvijojmë disa 

nga treguesit më kryesorë të veprimtarisë së Visarionit. Në vitet e sipërpërmendura veprimtaria e tij 

është e ngjeshur me një problematikë të gjerë e të larmishme në funksion të synimeve nacionaliste, 

patriotike, kulturore, arsimore, fetare etj., të cilat aso kohe përbënin qendrën e rëndesës në vëmendjen e 

intelektualëve të mirfilltë e patriotë të natyrës së Visarion Xhuvanit.  

 Intensiteti i veprimtarisë dhe gama e gjerë e problematikës kërkonin, por ndërkohë dhe 

parakuptonin jo vetëm devotshmërinë intelektuale, por edhe formimin e duhur teorik për t'u integruar 

me dinjitet në këto sfera. Visarioni me formimin e tij mundësonte zgjidhje interesante e pozitive në këto 

drejtime. Pikërisht në vitet 1920-1924 konfirmoi në mënyrë të plotë e të qartë këto zgjidhje. Kontributi i 

tij është konkret në rrafshin patriotik. Dokumentacioni i hulumtuar (nënkupto këtu procesverbalet e 

mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të atyre viteve) evidentoi qëndrimet e drejta që Visarion Xhuvani 

mbajti për problemet e Kombit në parlament, si përmes diskutimeve të drejtpërdrejta, ashtu edhe 

përmes polemikave që ai hera-herës zhvillonte me anëtarë të ndryshëm të parlamentit. Profili patriotik 

ishte i dukshëm gjatë gjithë kohës së qenies së tij si parlamentar. 

 Me një ngjyrim (timbër) të veçantë atributet e tija intelektuale spikasin në lidhje me diskutimin e 

institucionalizimit të ideve përmes strukturave e të organeve përkatëse. Visarion Xhuvani është 

thellësisht i orientimit perëndimor duke e konsideruar parlamentin si tempullin e fjalës së lirë e të 

mençur prej ku rrezatohet politika efikase si edhe alternativa e drejtë kulturore, arsimore, edukative. Në 

këtë kuadër ai theksonte:  

 "Ky institucion duhet të japë shembullin e drejtësisë, e cila do të shërbejë në edukasionin e këtij 

populli dhe për të mirën e tij. Ne duhet të jemi pasqyra, ku do të pasqyrohet paanësia dhe e drejta..."3)  

 Ndërkaq parlamentin Visarioni e shihte njëkohësisht si strukturën më të lartë jo vetëm 

vendimore, por edhe morale. I formuar në mjedise perëndimore, i edukuar me ndjenjën e moralit human 

por edhe fetar, ai kërkonte që ky tempull të ishte larg mëkatit e për më tepër ta dënonte atë. Nga 

këndvështrimi i Visarion Xhuvanit, tradhtia merr emrin tradhti dhe është e dënueshme në çdo kohë e 

për çdo njeri. Është intelektuali, patrioti dhe deputeti me ngjyra perëndimore që diti të ngrejë zërin e të 

fitonte duartrokitjet e parlamentit kur deklaronte: "Duhet që parlamenti ta dënojë Esatin edhe mbas 

vdekjes, e të kuptojë gjithë bota se parlamenti shqiptar i jep dënimin tradhëtarëve edhe pas vdekjes, që të 

kuptohet që tradhtia nuk mbetet kurrë pa dënim".4)  

 Seancat e ndryshme parlamentare pasqyrojnë dukshëm qëndrimin aktiv të Visarion Xhuvanit për 

probleme të ndryshme, por në mënyrë të veçantë ai shpalos qartë kompetencën e arsyetimet e drejta që 

karakterizojnë qëndrimet e tij. Këto cilësi dalin në pah jo vetëm në diskutimet e problemeve parimore 

për çështje madhore, por edhe për probleme të ndryshme sikurse ishin ato të hartimit të ligjshmërisë, të 

neneve apo amendamenteve të caktuara. Në seanca të ndryshme parlamentare u morën enkas për 

diskutimin e problemeve të tilla si hartimi i buxhetit të shtetit, përfundimi i mandatit të parlamentit, 

ndërrimi i kabineteve qeveritare, mbarëvajtja e veprimtarisë së qeverisë, interpelancat e ministrave të 

ndryshëm etj.  

 Në ato vite kur Shqipëria po bënte sprovat e para të instalimit të institucioneve perëndimore, 

politika shqiptare kërkonte njerëz të vendosur dhe politikanë të përkushtuar. I tillë ishte Visarion 

Xhuvani në shërbim të vendit.  Në një diskutim të tij ai thekson;  "Lirinë e ndërgjegjes s'eme e kam mbi të 

 
2)  
3)  
4)  
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gjitha sipër... Unë indipendencën time e kam ruejt në kohna kur këtu në Tiranë nuk mbretnonte kjo 

qetësi, kur nuk mbretnonte ky rregull dhe nuk gjindesh ky parlament kështu... kur në shtëpinë time 

kanë ardhë njerëz me kobure në dorë natën për me më shtrëngue të flas e të votoj në senat pas qejfit  të 

tyne, por nuk jam përulë, nuk kam pas frikë..."5)  

 Një pamje interesante paraqet në lidhje me këtë figurë trajtimi i problematikës së fesë, i raporteve 

të saj me shtetin, i raporteve mes feve të ndryshme në Shqipëri apo i raporteve të ndryshme brenda së 

njëjtës fe. Visarion Xhuvani shquhet jo vetëm si njohës i shkëlqyer i problematikës së fesë, por ndërkohë 

edhe si një politikan me vizion të qartë për lidhjet që feja duhet të vendosë në një shoqëri, komb apo 

shtet. Fjala e Visarion Xhuvanit në ato momente kishte për oponencë të lartë personalitete të tjera të 

fuqishme që e njihnin po aq shkëlqyer problematikën fetare. Për të mos bërë një listë të gjatë të tyre 

mjafton të përmendim F.Nolin. Në prononcimin e V. Xhuvanit në parlament për problemin në fjalë ai 

shprehet: "Ne këtu nuk kemi asnji kompetencë e të drejtë të vendosim mbi këtë ndamje fetare, atë mund 

ta vendosin vetë po të duen e jo këtu në parlament e me anën tonë, por jashtë parlamentit në një 

mbledhje të posaçme kompetente fetare. Këtu asht mbledhja e përfaqësuesve të popullit për ligje e punë 

shtetnore e jo fetare"6).  

 Përmasat e gjera të personalitetit të Visarion Xhuvanit kanë të bëjnë dhe me problemet e 

mirëfillta patriotike, nacionaliste e politike, por njëkohësisht edhe në çështjet arsimore, gjuhësore dhe 

kulturore, madje edhe me fusha tepër të ngushta e speciale sikurse ishte problemi i gjuhës zyrtare shqipe 

dhe i shkollimit sa më funksional të fëmijëve përmes një gjuhe të njësuar. Te V. Xhuvani spikat një 

qëndrim kompetent dhe i drejtë. Në rrjedhën e diskutimeve për zyrtarizimin e elbasanishtes si gjuhë 

letrare edhe në tekstet shkollore, ide kjo e mbrojtur qysh më parë në Komisinë letrare të Shkodrës, 

Visarion Xhuvani diskutoi e mbrojti me argumente domosdoshmërinë e një gjuhe të tillë në sferën 

administrative e të teksteve shkollore. Në një nga seancat e parlamentit ai është shprehur: "Ne duhet të 

marrim si gjuhë letrare atë gjuhë që kanë pëlqye gjithë albanologët ma të mëdhenj të huej e që e kanë 

gjetë ma të meritueshme e jo të kërkojmë të vazhdojmë me dy dialekte. Të gjithë albanologët e huej e të 

gjithë shkrimtarët si dhe çdo Kongres shqiptar e ka çmue ma të meritueshme gjuhën e Elbasanit".7)  

 Domosdoshmëria e gjuhës zyrtare i kalon kufijtë shtetërorë e shtrihet deri në shkollimin e çdo 

fëmije në kolonitë shqiptare të vendeve të ndryshme. Një shtrirje e tillë vjen si rrjedhojë e ndërgjegjësimit 

për rëndësinë që ka gjuha në kulturimin e qytetërimin e njerëzve apo për ekzistencën e një kombi:

 "... Në udhëtimet që kam pas rast me ba nëpër Koloni, ku kam pa se shqiptarët janë në rrezik tue 

u bullgarizue, tue u greqizue, tue u romanizue e të mos themi edhe tue u turqizue, se ky rrezik asht ma 

afër".8) "Shqiptarët - vazhdon më tej V.Xhuvani, detyrohen me i çue fëmijët e tyne në shkolla të shteteve 

ku ndodhen dhe nuk kanë me pasë rast me mësue gjuhën amtare të tyne. Pa dyshim se do të vijë nji ditë 

që këta kanë me e harrue detyrën e tyne dhe kanë me i bjerrë ndjenjat për Atdhe".9)  

 Koncepti dhe platforma arsimore për të cilat aspiron Visarion Xhuvani janë të prirur drejt 

progresit e së ardhmes: "Shkollat janë me të vërtetë të nevojshme dhe do të ishte ma mirë që nji vend, në 

vend që të ketë tri Kisha të ketë nji Kishë po të ketë shkolla që nevojiten, pse Kishën mund ta bajë njeriu 

edhe në shtëpinë e vet".10)  

 Megjithëse klerik me kontribute të shquara në fushën e teologjisë V. Xhuvani koncepton qartë 

filozofinë e moralitetin e arsimimit. Ai do të kërkojë me të vërtetë moralitetin dhe filozofinë e një shkolle 

kombëtare shqiptare: "Puna e arsimit asht nji çështje jetese për nji shtet dhe mos të dhanunit randësi 

kësaj çeshtjeje asht nji vepër antiqeveritare, antishtetnore".11)  

 Moralitetin e arsimit V. Xhuvani e sheh në dhënien e dijeve shkencore krahas edukimit me 

normat e moralit fetar. Ky moralitet nuk përbën ndeshje ndërmjet këtyre anëve por lidhje të caktuara me 

 
5)  
6)  
7)  
8)  
9)  
10)  
11)  
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filozofinë e përgjithshme të arsimimit. "Nuk jam i mendjes dhe këtë mund t’ja u vërtetoj, që t'i japim 

djemve tanë nji mësim fetar, por t'ju japim një mësim moral të vërtetë, që të dijnë të mirën e të keqen. 

Këtë kam për pasion dhe e kam predikue sa herë në Kishë. Sot po shohim se në konditat në të cilat 

gjinden shkollat tona, nuk përmbushin nji qëllim të tillë, të cilat po na kushtojnë flori".12)  

 V. Xhuvani e kish fituar statusin e një intelektuali të kompletuar me prirje të theksuara 

nacionaliste e patriotike. Pikërisht ekzistenca e një statusi të tillë, përcaktoi më pas mbajtjen e një 

heshtjeje të gjatë ndaj kësaj figure. Visarion Xhuvani ka qenë mbrojtës i gjuhës letrare dhe i shkollës 

shqipe në parlamentin e Shqipërisë (1920-1924). Kjo heshtje e imponuar vetëm vonoi, por kurrsesi nuk 

mundi të varrosë përjetësisht kontributin e Visarion Xhuvanit në dobi të Kombit.  

 

Referenca:  

1. Dh.Telezi, "Dr.Visarion Xhuvani". "Fjala e Lirë", 1992. 22 prill. 

2. Artikull i cituar 

3. Procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit Kombëtar (1920-1924) 

4. Përmbledhje e cituar 

5. Përmbledhje e cituar 

6. Përmbledhje e cituar 

7. Përmbledhje e cituar 

8. Përmbledhje e cituar 

9. Përmbledhje e cituar 

10. Përmbledhje e cituar 

11. Përmbledhje e cituar  

12. Përmbledhje e cituar  

  

Lazër Papajani 

Emin Riza 

 

VISARION XHUVANI, APOSTULL I ATDHETARIZMIT DHE I ORTODOKSISË SHQIOPTARE 

 

 Rrallë ndeshim një bashkëpërputhje të titullit me përmbajtjen si në veprën e Nos Xhuvanit, 

"Visarion Xhuvani, apostulli i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare". Autori i saj intelektual me 

arritje në fushën e tij, shfaqet njëherazi njohës i përpiktë i njërës prej veprimtarive sa madhore në planin 

njerëzor aq edhe problematike në rrafshin atdhetar, atë të karakterit dhe rrugës për mëvetësimin e kishës 

ortodokse shqiptare.  

 Leximi i kësaj monografie mes të tjerash menjëherë dhe qartazi të ofron njohjen bashkëplotësuese 

të një pjese të historisë së kombit dhe më prekshëm të figurave të shquara, veprimtarë të saj. Një mendje 

e ndritur me guxim ka shkruar: "Nuk ka fakte, ka vetëm interpretime". Sado kategorik, ky mendim 

shfaq natyrshëm një të vërtetë të njohur, por të papohuar rëndom. Rasti shqiptar vjen të shtojë provat 

për vërtetësinë e këtij pohimi. Trajtimi i historisë shqiptare dhe i figurave të shquara të saj gjatë 

diktaturës enveriste, është një shembull tipik i instrumentalizimit të skajshëm të së kaluarës sonë 

historike. Figura madhore e Visarion Xhuvanit, e mbuluar me heshtjen e dyfishtë, së pari prej ideologjisë 

antikombëtare të diktaturës komuniste dhe së dyti, prej të ashtuquajturës Kishë Autoqefale Ortodokse 

Shqiptare, pas viteve "90 të shekullit të kaluar, është shumë domethënëse.  

 Jeta e Visarion Xhuvanit, plot përpjekje për arritjen e qëllimeve lartësisht fisnike, njëherazi fetare 

dhe kombëtare, shquan për qartësi idesh, guxim dhe parimorësi të dalluar. Kur flasim për qartësi idesh, 

kemi parasysh se Visarion Xhuvani arriti të qartësojë drejt bashkëmarrëdhëniet fe-kombësi. Kjo lidhje 

për rastin shqiptar ka qenë historikisht e vështirësuar artificialisht prej synimeve të qarta të Kishës 

Ortodokse Greke për të penguar pavarësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare. Këto synime kishin 

 
12)  
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prapasynimin e qartë për konsiderimin e ortodoksëve shqiptarë si grekë, në shërbim të idesë së rreme të 

përkatësisë greke të Shqipërisë së Jugut, pagëzuar në mënyrë absurde Vorioepir. Për të ripërdorur një 

neologjizëm sa të veçantë aq edhe të gjetur të Visarion Xhuvanit për këtë rast, do të ishte më e saktë të 

flisnim për ndyrollogjina sesa për absurditete. Kështu, Visarion Xhuvani ka përthithur që herët ndjesinë 

e natyrshme të kombësisë, një prej themeleve të bashkësisë njerëzore dhe vazhdimisht punoi për 

përputhjen e pavarësisë kombëtare me atë fetare. Kjo ide nuk bie aspak ndesh as me njërin prej 

kanoneve apostolike të Statutit të Përgjithshëm Panortodoks, i cili për këtë çështje shprehet: "Kishë e lirë 

në një shtet të lirë".  

 Bashkëmarrëdhëniet fe-kombësi, të trajtuara si më sipër shfaqen gjithmonë në harmoni, kur 

institucionet fetare të një shteti nuk varen prej atyre të një shteti tjetër. Historia e pavarësisë së kishave të 

Greqisë, Serbisë e Rumanisë në hapësirën ballkanike, pasuar prej asaj ortodokse shqiptare, ndoqën 

natyrshëm synimin për funksionimin e veprimtarive fetare në kuadrin e shteteve përkatëse. Përpjekjet sa 

sistematike aq edhe absurde të kishës greke dhe Patriarkanës për të penguar realizimin e së drejtës së 

ortodoksisë shqiptare për pavarësi, për arsye të rreme, formalisht kanonike, por thelbësisht politike, u 

ndien herët prej Visarion Xhuvanit dhe u luftuan përherë me guxim prej tij. Ishte guximi që të jep 

vijueshëm përvetësimi i normave të drejtësisë, të cilat u bënë binjake me jetën e njërit prej heronjve të 

kishës sonë ortodokse. Visarion Xhuvani që në vitet e vështira të formimit të shtetit shqiptar, duke bërë 

të vetat idetë universale dhe mbarëkohore të mirësisë njerëzore dhe mostërheqjes në hapësirat e 

meditimeve shterpë, mori pjesë në jetën politike të vendit. Në këtë veprimtari ai punoi për të zbatuar 

parimet fetare të drejtësisë në dobi të kombit.  

 Jeta e Visarion Xhuvanit është rruga e njohur e figurave të fuqishme, ajo e përpjekjeve 

sistematike vetjake për arritjen e qëllimeve madhore. Lindur në Elbasanin e traditave kulturore dhe 

atdhetare njëherazi, ai u lidh që herët me doktrinën fetare, duke gjetur tek ajo mishërimin e ideve për 

mirësimin njerëzor, duke konsideruar kombin si njësi natyrore, brenda së cilës këto ide do të ishin 

vepruese, madje edhe në shërbim të njësisë së mbarë racës njerëzore. Mësimet e para në lagjen "Dryni" të 

Kalasë së Elbasanit, në të cilën përveç mësimeve greqisht, mësohej fshehurazi edhe shqipja, qenë fillesat 

e rrugës drejt dijes dhe bërthama e ndjenjës atdhetare për Visarionin fëmijë. Tek ai lindi menjëherë 

pyetja e natyrshme. Pse gjuha e nënës, gjuha shqipe, u dashka mësuar fshehurazi dhe nuk mundet të 

shprehë fjalën e Zotit? Ai filloi të kuptojë në këtë paudhësi mendjen e çoroditur njerëzore, shërbesë e 

padrejtësisë, pra e shtypjes së të drejtës prej së padrejtës. Studimet e mesme dhe të larta fetare në Greqi, 

të kryera me arritje të shënuara, ndikuan që Visarioni të kuptonte se parimet fetare dhe interpretimi i 

tyre, fatkeqësisht, nuk janë gjithmonë në përputhje. Dogma fetare shfaqet nëpërmjet interpretimesh dhe 

ato dendur të çojnë në padrejtësi, si mohimi i së drejtës së shqiptarëve ortodoksë për t'iu falur Zotit në 

gjuhën e tyre, motër e mbarë gjuhëve të rruzullit tonë. Visarion Xhuvani tashmë në mënyrë savante arriti 

në mendimin se në këtë fazë të zhvillimit të shoqërisë, feja gjen zbatim të prekshëm nëpërmjet idesë 

kombëtare. Dhe ai tashmë i përgatitur iu përkushtua veprës madhore për mëvetësinë e Kishës 

Ortodokse Shqiptare. Pa qenë nismëtari i kësaj vepre, por pasues i Dhaskal Todrit dhe shumë martirëve 

të ortodoksisë shqiptare, ai dhe të tjerë ishin bashkërealizues të veprës monumentale për lartësimin e 

kombit tonë, asaj të pavarësisë së Kishës Ortodokse Shqiptare. Ai emërohet prej kishës greke të 

shërbente në Bullgari, por aty qëndron pak  dhe i drejtohet Rumanisë, ku lëvizja kombëtare shqiptare 

kishte gjetur hapësira zhvillimi. Por Visarion Xhuvani digjej nga zjarri atdhedashës dhe e kuptonte se 

vetëm në Shqipëri në mes të shqiptarëve mund të arrinte qëllimin e tij thellësisht fisnik. Prandaj kthehet 

në atdhe me idenë e ngulitur për të arritur pavarësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare. Kjo ide kishte 

pasues të shumtë dhe të përkushtuar në bashkësinë patriote të ortodoksëve shqiptarë. Visarion Xhuvani 

në vitin 1919 ishte Arqipeshkop i Elbasanit, Tiranës, Kavajës, Shpatit, Pogradecit dhe krahinave të tyre. 

Nis kështu rrugën veprimtaria plot arritje e këtij fetari për realizimin e pavarësisë së Kishës Ortodokse 

Shqiptare në përputhje të plotë me parimet fetare. Për këtë qëllim, Visarion Xhuvani niset për në Rumani 

ku, në një mjedis, i cili kuptonte të drejtën natyrore dhe njëherazi shenjtërore të pavarësisë kishtare, ai 

hirësohet apo dorëzohet peshkop. Me gjasë, kundërshtimi i dyshes Fanar-Kisha greke, bëjnë që shërbesa 

të anulohet, pa shuar synimin e birit të madh të Shqipërisë për arritjen e qëllimit fisnik.  
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 Në vitin 1922, Visarion Xhuvani ashtu si edhe Noli, ishte deputet në Parlamentin Shqiptar. 

Veprimtaria e tij në këtë parlament është thellësisht në shërbim të shqiptarisë dhe përparimit sipas 

interpretimit perëndimor. Me rëndësi të posaçme është ndihmesa e Visarion Xhuvanit në hartimin e 

ligjit për fenë. Në këtë ligj, krahas sanksionimit të lirive të njohura botërisht për t'i prerë rrugën 

shpërdorimit të fesë për interesa politike antishqiptare, ai mbështeti kushtet që duhet të plotësonin 

krerët e klerit shqiptar. Këto kushte kërkonin për ta shtetësi shqiptare, njohje të shqipes dhe prejardhje 

shqiptare. Në këtë kontekst Visarion Xhuvani pohonte: "Shërbimet e vlefshme do t'i vijnë vendit prej atyne që 

do të dalin nga gjini i kombit tonë dhe prej zjarrit të votrës së shqiptarizmit e jo prej të huejve". Ishte hedhur 

kështu një hap madhor drejt shkëputjes së ortodoksisë shqiptare prej synimeve sa të qarta aq dhe 

sistematike të kishës greke për përfshirjen e saj në synimet antishqiptare, në thelb antifetare.  

 Përpjekjet e ortodoksëve shqiptarë për pavarësi patën fillime të hershme, duke filluar me Nolin 

në SHBA më 1908, Harallamb Ballamaçin në Rumani, duke pasur mbështetje edhe në veprën madhore të 

dëshmorëve të kishës shqiptare, si Papa Kristo Negovoni, Spiro Tola, Papa Vasili, Papa Thanasi etj. 

Lëvizja e fuqishme për pavarësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare, duke pasur në krye masën e 

besimtarëve ortodoksë, qe njëherazi edhe një lëvizje mbarëshqiptare. Ajo arriti të dëbonte dhespot 

Jakovin më 1919, i cili u shërbente interesave greke, duke tjetërsuar qëllimet e fesë. Në këtë vazhdë 

vetëçlirimi, në shtator të vitit 1922, mbahet Kongresi historik i Beratit, i cili shpalli autoqefalinë e Kishës 

Ortodokse Shqiptare dhe miratoi Statutin provizor dhe Rregulloren e drejtimit të kishës. Ky ishte një 

vendim historik, disi i vonuar për shkak të pengesave sa sistematike aq edhe të shumëllojshme të 

Patrikanës Greke dhe Patrikanës së Stambollit. Kjo e fundit, e cila duhej të miratonte formalisht këtë akt, 

u shfaq hapur si kundërshtare, si gjithmonë me sofizma dhe shpërdorim të së drejtës kanonike me 

synimin e qartë që Kisha Ortodokse Shqiptare të mbetej gjithmonë e varur prej saj.  

 Zgjidhja e problemeve jetike kërkon gjithmonë kurajë dhe vetësakrifikim. Visarion Xhuvani e 

ndien se nuk duhej humbur kohë për të fituar të drejtën e shenjtë. Më 3 maj 1925 ai hirësohet prej dy 

peshkopëve rusë në Kotorr. Përpjekjet për njohjen formale të pavarësisë së kishës sonë ortodokse 

vazhduan. Krijimi i Sinodit të shenjtë në shkurt të vitit 1929, ishte një hap madhor në rrugën e 

pavarësimit të kishës sonë ortodokse, i pasuar prej veprimeve të tjera që po konsolidonin këtë pavarësi. 

Në kundërshtim me këto arritje, në mënyra të pabesueshme Patrikana dhe Kisha Greke sulmuan të 

drejtën parësore të ortodoksëve shqiptarë për pavarësi, që prej bashkësisë së shpifjeve apo 

"ndyrollogjinave" e deri te mallkimet, instrument shtrigan që madje kishte bërë objekt edhe shkronjat 

shqipe.  

 Çështja madhore e pavarësisë së Kishës Ortodokse Shqiptare, gjeti pranimin formal edhe prej 

Patrikanës, pas një ndërveprimi të dendur, duke përfshirë edhe diplomacinë shqiptare me shpalljen e 

njohjes së mëvetësisë së kishës sonë prej Patrikanës Ekumenike të Stambollit më 12 prill të vitit 1937. Për 

arritjen e këtij akti madhor, binjak me pavarësinë e vendit më 1912, Visarion Xhuvani dha ndihmesën 

vetëmohuese të dorëheqjes më 26 maj 1936. Përmbledhtas, ky akt, sa i mençur aq edhe thellësisht në 

shërbim të kauzës së pavarësisë, përfundimisht provoi se për Visarion Xhuvanin feja dhe kombi ishin 

një e pandarë dhe për ta ai sakrifikonte gjithçka. Deri në vitet e vendosjes së sistemit komunist, në 

variantin më të egër bolshevik, atë të enverizmit, heroi shqiptar është mitropolit i Beratit. Pushteti 

enverist, si doktrinë thellësisht totalitare, qe rreptësisht kundër çdo doktrine tjetër, aq më shumë asaj 

fetare me interpretime të natyrshme kombëtare. Kështu, ishte i qartë se Visarion Xhuvani do të ishte 

kundërshtar i krijuesve të skëterrës njerëzore. Perversiteti i shkallëve të papara të regjimit më 

antipopullor dhe njëherazi antikombëtar enverist, kërkonte që figurat lapidare si ajo e heroit të Kishës 

Ortodokse Shqiptare, të përndyheshin përpara se të burgoseshin. Me skenarët e njohur neveritës, 

Visarion Xhuvani paditet gjoja prej "njerëzve të thjeshtë", në fakt agjentë ordinerë të regjimit, se kishte 

marrë një teneqe djathë, dy karroqe fasule dhe 340 franga. Enverizmi shfaqej kështu kampioni i 

primateve të ndyra çnjerëzore. Më 1947, kleriku atdhetar arrestohet dhe prej gjyqit të rremë dënohet me 

20 vjet privim lirie. Atë që nuk arritën ta bëjnë armiqtë e betuar të Shqipërisë e bëri regjimi enverist. 

Kështu burgjeve të skëterrës komuniste iu shtua një martir i ri, i cili si shumë të tjerë mund të shërbejë si 

etalon në mbarë botën. Për të nuk duhet thënë Visarion Xhuvani, Mandela i Shqipërisë, por "Mandela, 
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Visarioni, etj, etj, i Afrikës së Jugut". Primate të trishta, por qartësisht kualifikuese për regjimin enverist. 

Në vitin 1948, Visarion Xhuvani dërgohet në burgun e asgjësimit të Burrelit, ku vuan 15 vjet. Vetëm 

karakteri i tij thellësisht i kalitur dhe ndjenja e thellë fetare e shpëtuan me faqe të bardhë prej torturave, 

fyerjeve sistematike dhe vuajtjeve të panumërta. Në prag të shuarjes së jetës, ai më 1962 lirohet. Ndërron 

jetë më 1965, për të qenë pranë Zotit, i cili ishte i drejtë për të gjithë popujt krijesa të tij, pra dhe për 

shqiptarët.  

 Vepra e këtij heroi të shumëfishtë të kauzës binjake fe-shqiptarizëm, vjen nëpërmjet monografisë 

së Nos  Xhuvanit, si një ndihmesë madhore për të kaluarën plot dritë të kombit tonë. Ajo njëherazi 

sfidon disa interpretime të sforcuara kundër të vërtetave të njohura mbi rolin e historisë, si: kush shikon 

prapa, mbetet prapa, etj. Ai popull që harron historinë e vet dhe jo vetëm të vetën, rrezikon të përsërisë 

të njëjtat gabime dhe kështu të ngadalësojë ecjen e tij përpara, një prej thelbeve të jetës. E kaluara 

ndihmon në ecjen përpara, si pjesë organike e historisë së kombit dhe asaj njerëzore në përgjithësi.  

 Vepra e Visarion Xhuvanit, këtij veprimtari të shquar, vjen për të pasuruar plejadën e heronjve të 

historisë shqiptare. Koncepti i tij, sa realist aq edhe në përputhje me thelbin e së drejtës kanonike, mbi 

marrëdhëniet fe-komb është i saktë. Ai është realist, sepse shoqëria njerëzore gjithmonë e më tepër po 

shihet si bashkësi kombesh dhe jo si shkrirje e tyre, prandaj çdo përparim në hapësirë kombëtare vetëm 

është ndihmesë për bashkëjetesë në kuadër më të gjerë. Kjo e vërtetë si shumë të tjera të përthithura prej 

Visarion Xhuvanit, është me kuptim aktual. Kështu edhe në Europë ne do të hyjmë vetëm si shqiptarë, 

prandaj duhet të bëhemi thellësisht të tillë për të dhënë ndihmesën tonë sado modeste në bashkësinë 

europiane.  

 Vepra e Visarion Xhuvanit, së bashku me pavarësinë e Kishës Ortodokse Shqiptare, është arritje 

madhore historike. Kjo arritje u shkel hapur me vendosjen e një të huaji, përfaqësuesi i një kishe me 

përpjekje sistematike për mohimin e pavarësisë së kishës sonë. Ky akt i qartë antikombëtar dhe antifetar 

njëherazi, i vendos politikanët e rremë, që morën përsipër këtë vepër, përpara gjykimit të historisë, asaj 

historie të dalluar për nga vazhdimësia e përpjekjeve me moton "vetvedin me sundue". Ajo është 

përherë aktuale dhe njëkohësisht në përputhje me normat bashkëkohore europiane. Është e shenjtë dhe 

pret kontribute të reja dhe më gjerë. Asnjë justifikim nuk përballet dot me këtë atentat ndaj pavarësisë 

sonë. Në vazhdën e konsolidimit dhe madje ligjërimit të zhbërjes së pavarësisë së Kishës sonë 

Ortodokse, po shfaqen përpjekje për të rrëzuar aktet në fuqi me sofizmat e njohur të tipit "Dritëhijet e 

nacionalizmit në statute".  

 Autori Nos Xhuvani është për t'u përgëzuar për disa arsye për veprën e tij shumëfish të 

dobishme. Së pari, ai shfaqet me një sens historiani vërtet të admirueshëm, duke u mbështetur fort në 

burime dokumentare, larg interpretimeve vetjake. Në vepër flasin, më së shumti, dokumentet, flet 

Visarion Xhuvani. Shkrimi është qartësisht i kuptueshëm. Është e kuptueshme se veprën e ka paraprirë 

një punë e gjerë hulumtuese, baza e pacënueshme e vërtetësisë së saj.  

 Vepra dinjitoze "Visarion Xhuvani, apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare", vjen në jetën 

tonë problematike si një dritë e fuqishme për të parë edhe të ardhmen sipas mendësive bashkëkohore të 

mëvetësisë kombëtare, duke qenë në përputhje me synimet fisnike për një bashkësi të gjerë europiane 

dhe botërore.     

 

Marrë nga gazeta “Albania”, 24 janar 2004 

 

 

Thoma Çomora 

 

ATDHETARIA KULTIVOHET QYSH NË DJEP 

 

 

 Këto fjalë i thoshte i madhi poet i kombit tonë, Gjergj Fishta.  
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 Ovidi, një ndër personalitetet më të shquara të kulturës e të letërsisë romake, kur ndodhej i 

internuar nga kundërshtarët politikë, shkruante, ndër të tjera: "...pius est patriae facta referre labor" 

(...kush punon në dobi të atdheut, kryen një vepër të nderuar e të shenjtë).  

 Kombi shqiptar ka nxjerrë figura të shquara atdhetare, që njihen edhe tej kufijve të vendit, sepse 

veprat e tyre janë bërë të pavdekshme e burim frymëzimi për brezat. Këngët popullore legjendare flasin 

e përshkruajnë ata burra e ato gra, që me pushkë e penë nuk kanë lënë kusur së luftuari e punuari. 

Figurat e shquara të kombit shqiptar luftuan jo vetëm për popullin e tyre, por edhe për popuj të tjerë. Me 

të drejtë mendimtari iluminist italian Pirone thoshte: "Njeriu i madh ndodhet kudo ku përhapet lavdia e 

tij".  

 Dhe të tilla figura të këtij trualli të sakatuar nga okupatorë e sundimtarë gjakatarë kemi mjaft, që 

janë edhe të panjohur për brezat e rininë. Megjithse kanë kaluar vite, dekada e shekuj, personazhet 

pozitive të kombit tonë, edhe pse nuk është folur për ta, prapë nuk janë harruar, por jetojnë midis nesh.  

 Ciceroni thotë: "Non legenda est mors quam immortalites consequator" (Nuk duhet vajtuar 

vdekja që pavdeksia e ndjek nga pas-) 

 Një person i tillë, një figurë e shquar e kombit tonë, një patriot i papërkulur, një trim legjendar, 

një poliglot, një teolog e filozof i ortodoksisë e i besimeve të tjera në Shqipëri, ka qenë edhe mitropoliti 

lavdiplotë, VISARION XHUVANI, bashkëthemeluesi i AUTOQEFALISË SHQIPTARE. Ky martir i 

Kishës e shembull për të gjithë klerikët e besimeve në vendin tonë nuk do të zhduket nga kujtesa e 

njerëzve dhe dokumentet historike sa të jetë jeta.  

 VISARION XHUVANI, që diktatura e hurit mongol Enver Hoxha e kryqëzoi si KRISHTIN në 

Golgotha, lindi në Elbasan më 1 maj 1887 nga një familje ku flamurin e atdhetarisë e kalonin në stafetë 

brez pas brezi. Ishte i biri i qytetarit Jani Xhuvani dhe i shtëpijakes Eftimi Mitro-Todhri, që duart e saj 

natë e ditë bënin dantela për të kamurit. Jani Xhuvani kishte katër djem. Djali i madh ishte Vissarioni, tip 

tepër i zgjuar, i shkathët e i etur për shkollim. Filloren e mbaroi në Elbasan. Qysh në moshën 11-vjeçare 

lexonte e zbërthente libra të kulteve të ndryshme e sidomos "DHIATËN E RE". Dinte përmendësh 

Biblën, Kuranin dhe historinë e Imam Hyseinit. Kishte një kujtesë të mahnitshme.  

 Kur zhvillohej lufta dhëmb për dhëmb me Fanarin, që e kryesonte Kisha Greke Patriarkanën e 

Stambollit, që përpiqeshin të greqizonin ortodoksinë shqiptare e të merrnin Vorioepirin (siç veprojnë 

edhe sot me të njëjtat mjete, forma e metoda), VISSARION XHUVANI organizoi Kongresin e Beratit (12 

shtator 1922) për shpalljen e Autoqefalisë shqiptare. 

 Dhe qëllimi i lartë e atdhetar u arrit. Kisha ortodokse e Shqipërisë, pa vullnetin e miratimin e 

Patriarkanës së Stambollit, u shpall AUTOQEFALE sipas të gjitha normave statutore e ligjore. Por 

Patriarkana e Stambollit nuk e njohu AUTOQEFALINË (se ashtu i interesonte Kishës Greke). Për 15 vjet 

rresht zhvillohej lufta ndërmjet Fanarit e AUTOQEFALISË shqiptare, por kjo nuk e pengoi qeverinë e 

asaj kohe që të vepronte jashtë vullnetit të Patriarkanës së Stambollit, që fuste hundët atje ku s'i takonte. 

Me dekret të veçantë VISSARION XHUVANI emërohet Kryepiskop i gjithë Shqipërisë. Në dekret ndër 

të tjera thuhen këto fjalë: "...përfundimisht, Ju,Hirësi, emëroheni Kryepiskop i gjithë Shqipërisë me 

vullnet të Sovranit, që mbron interesat e Kombit dhe do apo s'do Patriarkana e Stambollit dhe Kisha 

Greke, sepse në Shqipëri komandoj unë dhe vetëm unë përfaqësoj interesat e Kombit. Vendimi është i 

formës së prerë". 

 Gjer më 29 dhjetor 1937 VISSARION XHUVANI ishte Kryepiskop i gjithë Shqipërisë dhe këtë 

detyrë e kryejti me nivel të lartë besimtarie duke ruajtur marrëdhënie të shëndosha e të forta me të gjitha 

komunitetet fetare ekzistuese. Kur ishin Pashkët e Bajrami, Krishtlindjet e Ramazani, kur festoheshin 

ngjarje të ndryshme ndërmjet besimeve, Kryepiskopi, Kryemyftiu, Kryeprelati katolik, Kryegjyshi 

Botëror etj., ishin bashkërisht si vëllezër e shokë që besonin të njëjtin ZOT.  

 "Shqipnia asht e jona, - thoshte VISSARION XHUVANI, - dhe fetë i shërbejnë Shqipnisë. Kush 

mbjell përçamje fetare, nuk asht shqiptar, por pjellë e satanait".  

 Më 1946, Kuklus-klani i E.Hoxhës, sigurimi timurlengian, arreston V.XHUVANIN, episkopin e 

nderuar e atdhetarin, duke e motivuar: "...ka bërë axhitacion e propagandë, ka bashkëpunuar me Ballin 

Kombëtar dhe ka qenë agjent i anglo-amerikanëve". Në burgun e Burrelit mbahej në pranga e zinxhirë, i 
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varur me kokë poshtë, ndryshe nga Prometeu i Skythisë. Pas atij kalvari, për të cilin flasin 

bashkëtëburgosur, lirohet më 1961, kockë e lëkurë, i plakur thellë e me një çerek shpirti dhe internohet 

në Manastirin e Shën Gjon Vladimirit ku nuk kishin mbetur veçse rrënoja. Aty si asket e në një galerë të 

dytë gjer sa më 15.12.1965 dha shpirt jashtë çdo ndihme dhe pa u ditur vendvarrimi.  

 Nëpërmjet ditarëve të tij, një nip i Vissarionit tregon:  

 "Kur vdiq Myftiu i Tiranës, më 1938, VISSARIONI ka mbajtur një fjalim në varrezat saqë të gjithë 

pjesëmarrësit në kortezh mbetën të habitur. Të qarat e tij për atë që e cilësonte vëlla shpirti ishin prekëse 

për të gjithë".  

 Dhe më tutje, thotë i nipi: "Më 13 shkurt 1939 vdiq Kryetari i Kishës Anglikane, Kardinali Viliam 

i 3-të, të cilin Vissarioni e kishte mik. I ftuar në këtë vdekje, foli aq bukur për atë personalitet të shquar 

saqë në gazetat e kohës fjala e tij u quajt si ajo e Kromvellit".  

 Më 1942 VISSARION XHUVANI ishte Episkop i Beratit. Në atë kohë, gjashtë të rinj beratas 

grisnin flamurin italian të fashios. Ata kapen dhe i priste litari, mirëpo VISSARIONI e mori vesh këtë 

dhe me kryqin në qafë e shkopin dhespotal në dorë shkoi te federali Girardo de Martino për të kërkuar 

lirimin e të arrestuarve. Në debat e sipër, kur e pa se fashisti nuk cedonte, largohet prej tij, por i vendos 

mbi tavolinë kryqin dhe shkopin dhespotal duke i thënë: "Në rast se ata gjashtë të rinj nuk lirohen, unë 

këto nuk i marr". Federali duke e ditur se një gjest i tillë krijonte skandale të mëdha qeveritare e 

besimtare, dashur e padashur dha urdhër që djemtë të liroheshin.  

 VISSARION XHUVANI ishte ndër të parët që themeluan Autoqefalinë shqiptare, luftëtar për një 

Shqipëri demokratike, armik i çdo ndërhyrjeje për të prishur vllazërimin ndërmjet besimeve fetare dhe 

mbrojtës me vendosmëri i pavarësisë së ortodoksisë nga veprimet e kishës së satanait, që është ajo greke.  

 VISSARION XHUVANI thoshte: "Autoqefalinë që e realizuem me shumë gjak e sakrifica duhet 

ta ruejmë si sytë e ballit nga ndërhymjet djallëzore të Kishës Greke. Mos u besoni grekëve, por zbatoni 

porosinë e LAMARTINIT, që thërriste: "Borija e dha alarmin. Ngrihuni të mbroni kombin, për të mos u 

pendue".   

 

Andrea Llukani  

    

VISARION XHUVANI MARTIR I KISHËS ORTODOKSE SHQIPTARE  

 

Kur fillova të shkruaj për Kryepiskopin e Shqipërisë, Fortlumturinë e Tij Visarionin, e kisha të 

vështirë për të radhitur mendimet. Kjo e ka një shkak, sepse duhet një penë e fuqishme për të 

përmbledhur në një shkrim të vetëm gjithë jetën e tij prej martiri, që për fat të keq nuk është vlerësuar 

ashtu siç duhet. Kryepiskop Visarioni ka qenë një nga pararendësit e përpjekjeve për autoqefalinë e 

Kishës Ortodokse Shqiptare, prandaj meriton vendin që i takon krahas atdhetarëve të tjerë që 

sakrifikuan për këtë çështje madhore të kombit tonë. Këto ditë doli nga shtypi libri i studiuesit Nos 

Xhuvani me titull "Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare" ku trajton 

aspekte nga jeta e këtij kleriku të lartë të Kishës Ortodokse. Në këtë libër autori ka grumbulluar shumë 

materiale nga arkivat, të cilat i paraqiten lexuesit për herë të parë, duke krijuar imazhin e plotë të 

patriotit Visarion Xhuvani dhe të përpjekjeve të tij për çështjen kombëtare.  

 Karriera kishtare 

 Imzot Visarioni lindi më një maj të vitit 1887 në Lagjen Kala të Elbasanit. Studimet e mesme i 

kreu në Shkollën Kishtare të Athinës. Në vitet 1911-1914 ndoqi studimet e larta për teologji në 

Universitetin e Athinës. Më pas vijoi studimet pasuniversitare dhe në përfundim të të cilave mori titullin 

"Doktor". Në vitin 1918 u emërua lektor në FakultetinTeologjik të Universitetit të Athinës. Po këtë vit 

dorëzohet në gradën priftërore nga Mitropoliti Jakov dhe pas një viti filloi punën misionare duke shkuar 

në Sofje të Bullgarisë. Më 1919 ishte misionar në Rumani për të organizuar komunitetin shqiptar. Gjatë 

predikimeve të tij kleriku Visarion u përpoq që të ngjallte ndjenjën e patriotizmit dhe të autoqefalisë. Më 

29 nëntor të vitit 1919 Visarioni mori ofiqin e Arkimandritit. Tashmë ishte një kandidat i mundshëm për 

gradën episkopale. Në shtator të vitit 1922 ishte pjesëmarrës në Kongresin e parë panortodoks të Beratit, 
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në të cilin u propozua kandidat për episkop. Më tre maj të vitit 1925 Arkimandrit Visarioni, duke marrë 

bekimin e patrikut të Serbisë Dhimitrit, u dorëzua në gradën episkopale në Hercegnov (Kotor) prej dy 

episkopëve rusë Ermogenit të Ekaterinosllavit dhe Mihailit të Aleksandrovskit. Imzot Visarioni ishte 

pjesëmarrës tepër aktiv në të gjitha përpjekjet që bëheshin për njohjen e autoqefalisë dhe për 

organizimin strukturor hierarkik të kishës shqiptare. Mendimet dhe pikëpamjet e tij për këtë çështje i 

botoi më 1926 në dy broshura me titullin: "Çështje politiko-religjioze, Kostandinopojë - Tiranë", ku ndër 

të tjera janë trajtuar:  

 Kisha Ortodokse Shqiptare dhe Patriarkana e Kostandinopojës.  

 Ndërhyrjet e Patriarkanës së Kostandinopojës.  

 Episkopët e huaj në Shqipëri.  

 Gjuha e huaj në kishë.  

 Gjuha e huaj në shkollat shqiptare etj.  

 Imzot Visarioni, duke u mbështetur në ndihmën e pakursyer që i premtoi qeveria dhe mbreti si 

dhe me shpresë se do të gëzonte përkrahjen e Kishave Ortodokse të Serbisë dhe të Rumanisë, mori 

përsipër të zgjidhte problemin e autoqefalisë së Kishës Ortodokse Shqiptare.  

 Kryepiskop i Shqipërisë.  

 Në vitet 1925-1926 qeveria shqiptare filloi negociatat me Patriarkanën Ekumenike për njohjen e 

autoqefalisë, duke arritur që Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës të vendosë të njohë një autonomi të kufizuar 

të Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Në vitin 1926 Patriarkana Ekumenike dërgoi në Shqipëri Mitropolitin 

e Trapezuntës, Krisanthin, si eksark patriarkal që të bisedonte për çështjen e autoqefalisë, por pa ndonjë 

rezultat konkret sepse qeveria shqiptare kërkonte autoqefalinë e plotë dhe pa kushte. Në vitin 1929 kur 

Imzot Jerotheu u detyrua të largohej nga Shqipëria për t'u vendosur në Malin Athos, ndërsa Imzot 

Kristofori vendosi që të qëndronte vetëm si murg i thjeshtë, do t'i vinte radha Imzot Visarion Xhuvanit të 

merrte drejtimin e kishës. Por që të sanksionohej plotësisht autoqefalia e Kishës Ortodokse të Shqipërisë 

nevojitej të krijohej një sinod, i cili do të udhëhiqte kishën. Që të formohej Sinodi i Shenjtë nevojiteshin të 

paktën katër episkopë, ndërsa në Shqipëri në atë kohë kishte vetëm një episkop, Imzot Visarioni. Për të 

dorëzuar episkopët e tjerë nevojiteshin të ishin të paktën dy mitropolitë, prandaj u kërkua ndihma e 

episkopit serb Imzot Viktorit (i cili ishte Vikar i Patrikut Dhimitër në qytetin e Shkodrës).  

 Kështu më 12 shkurt 1929 u bë dorëzimi i episkopëve dhe disa ditë më vonë më 18 shkurt 1929 

Imzot Visarioni me mbështetjen e qeverisë shqiptare do të formonte Sinodin e Shenjtë të Kishës 

Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga; Fortlumturia e Tij Visarioni, Kryepiskop i gjithë 

Shqipërisë, që kishte në juridiksion Mitropolinë e Korçës; Imzot Agathangjeli, Mitropolit i Beratit; Imzot 

Efthimi, Mitropolit ndihmës i Kryepiskopit dhe Imzot Ambrozi, Mitropolit i Drinopolit (Gjirokastrës). 

Mesha e parë episkopale u celebrua më 24 shkurt të vitit 1929 në Kishën e Shën Gjergjit në Korçë.  

 Konsolidimi i strukturave kishtare. 

 Fortlumturia e Tij Visarioni menjëherë filloi të konsolidonte strukturat e Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë. Kështu më 16 qershor të vitit 1929 thirri Kongresin e dytë kleriko-laik në 

qytetin e Korçës, i cili plotësoi Statutin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të miratuar në 

Kongresin e Beratit. Kongresi i Korçës vendosi krijimin e një këshilli për administrimin e pasurive të 

kishës. U vendos ndarja kishtare në bazë dioqeze, duke formuar dioqezat e Korçës, Durrësit, Beratit dhe 

të Gjirokastrës. Duhet theksuar se prej vitit 1922 e deri më 1929 qendra kishtare ishte Korça, ndërsa duke 

filluar nga viti 1930 ajo kaloi në Tiranë duke marrë emrin Mitropolia e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. 

Kryepiskop Visarioni vazhdoi punën me organizimin e strukturave të kishës duke çelur në Durrës një 

kurs për përgatitjen e priftërinjve, i cili vite më vonë më 1930 u kthye në një Seminar katërvjeçar. Ai 

dërgoi studentë nëpër universitetet teologjike jashtë shtetit dhe më pas krijoi një komision për 

përkthimin dhe botimin e librave liturgjikë në gjuhën shqipe etj.  

 Pjesëmarrës në veprimtari ndërkombëtare 

 Në vitin 1931 Fortlumturia e Tij Visarioni, me ftesë të Lordit Dikson, mori pjesë në Kongresin e 

Aleancës Ndërkombëtare për Paqe në Kembrixh të Anglisë. Në vitin 1932 u prit në audiencë nga Mbreti i 

Rumanisë Karoli II. Gjithashtu mori pjesë në Konferencën e Bashkimit Botëror të Kristianizmit që u 
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mbajt në Bukuresht, ku zhvilloi bisedime me Patrikun Miron, i cili shprehu simpati për Kishën e 

Shqipërisë. Në shtator të vitit 1933 Kryepiskop Visarionin e ftuan në mbledhjen e Këshillit Botëror për 

Miqësinë e Popujve, që u mbajt në Sofje të Bullgarisë. Gjatë ditëve të qëndrimit në Sofje, Fortlumturia e 

Tij Visarioni u dekorua nga Mbreti i Bullgarisë Boris me urdhërin "Kryqi i madh kombëtar i bullgarëve". 

Më 30 qershor të vitit 1935 Kryepiskop Visarioni referoi për Gjendjen aktuale të kishës me shtetin dhe 

influenca e kishës në shoqërinë kristiane të Shqipërisë" në Konferencën e Kishave të Ballkanit që u mbajt 

në Herzegnovi të Jugosllavisë. Kryepiskop Visarioni ka qenë pjesëmarrës në Mbledhjen e Përbotshme të 

Kishave në Montreux të Zvicrës që u mbajt në gusht të vitit 1935. Prej aktivizimit të Kryepiskop 

Visarionit nëpër veprimtaritë e rëndësishme ndërkombëtare, qëndrimi i disa kishave ortodokse ndaj 

kishës sonë filloi të ndryshojë. Kjo u duk në telegramet e urimit për Krishtlindjet e vitit 1935 që mori 

Fortlumturia e Tij nga primatët e kishave të Serbisë, Rumanisë, Polonisë dhe të Bullgarisë.  

 Martirizimi i Visarionit 

 Patriarkana Ekumenike i shkishëroi episkopët e sinodit të kryesuar nga Imzot Visarioni. 

Gjithashtu sinodin e ri të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë e njohu vetëm sinodi i kishës ruse 

në emigracion. Fortlumturia e Tij Visarioni i dërgoi një telegram Patriarkanës Ekumenike me të cilin i 

kërkoi ndjesë, por asnjëherë nuk mori përgjigje. Patriarkana kërkonte me çdo kusht dorëheqjen e tij. Në 

vitin 1936 Kryepiskop Visarioni dha dorëheqjen nga kryesia e kishës.  

 Më 1942 Visarion Xhuvani u dorëzua Mitropolit i Beratit, Myzeqesë, Vlorës dhe Kaninës. Në këtë 

detyrë qëndroi deri në vitin 1947 kur e arrestuan dhe e burgosën. Akuzat ndaj Mitropolitit Visarion qenë 

nga më të ndryshmet, të artikuluara nga njerëzit e sigurimit të shtetit në bashkëpunim me të tjerë. Ata e 

akuzuan sikur kishte punuar për rrëzimin e pushtetit popullor duke ngjallur pakënaqësi te besimtarët 

ortodoksë, sikur kishte dekonspiruar letrat e kryesisë së kishës dhe kishte bërë abuzime në detyrë gjatë 

kohës që ishte mitropolit i Beratit etj. Më 23 dhjetor të vitit 1948 u bë gjyqi, në të cilin Mitropoliti Visarion 

u dënua me 20 vjet heqje lirie dhe me humbje të të drejtave politike për 5 vjet.  

 Gjatë 15 vjetëve të dënimit në burgun e Burrelit, ndonëse në moshë të thyer, Mitropoliti Visarion 

qëndroi me burrëri. Ja si e ka përshkruar Visarionin shkrimtari Agim Musta në librin "Mandelat e 

Shqipërisë": - Nuk kisha veçse dy javë që ndodhesha në burgun e Burrelit, kur një mbrëmje dallova në 

sfondin e korridorit një njeri me raso të zezë, fytyrë dhe flokë të bardhë si dëbora, një Abat Faria i gjallë, 

që ecte i kërrusur nga pesha e viteve dhe e vuajtjeve. Gjatë kohës së qëndrimit në burg besimtarët dhe të 

afërmit druheshin të shkonin për vizitë te Visarioni, por kishte edhe nga ata që, duke marrë parasysh të 

gjitha pasojat, venin dhe i shpinin ushqime, si për shembull Papa Kozmai i Bestrovës dhe besimtari 

Vangjel Manushi. Kur doli nga burgu në vitin 1962 Visarioni ishte në moshën 75 vjeçare. Njeriu që iu 

gjend në këto momente kritike ishte At Erazmi Jorgo, i cili u kujdes për të duke i dhënë veshjet e veta 

klerikale. Në vjeshtën e vitit 1962 Visarioni u vendos në Manastirin e Shën Gjonit, ku kaloi vitet e fundit 

të jetës së tij, derisa dorëzoi shpirtin te Perëndia më 15 dhjetor të vitit 1965.  

 Në përkujtim të jetës dhe veprës së Kryepiskopit Visarion janë organizuar sesione shkencore, 

artikuj të shumtë janë botuar në shtypin periodik etj. Varri i tij u bë në vitin 1996 me interesimin e 

Kryesisë së K.O.A.Sh-it dhe gjendet në manastirin e Shën Gjon Vladimirit në Elbasan. Në Kryqin e 

graniltë dhe në pllakën përkujtimore është shkruar: Visarion Xhuvani. Kryepiskop i Shqipërisë 1929-

1937. Mitropolit i Beratit 1942-1945.  

 

Marrë nga gazeta “55”, 21 maj 2004, faqe 18. 

 

 

Pavli Haxhillazi 

 

KONTRIBUTI I HARRUAR I VISARION XHUVANIT 

(Visarion Xhuvani, mbrojtës i gjuhës letrare dhe i shkollës shqipe në parlamentin e Shqipërisë (1920-

1924)) 
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 Me veprimtarinë e tij atdhetare dhe kishtare, Visarion Xhuvani ka lënë gjurmë të pashlyeshme në 

historinë e kombit shqiptar. Jeta e këtij personaliteti të shquar është e mbushur me përpjekje të 

pareshtura për arritjen e qëllimeve madhore në shërbim të popullit shqiptar dhe të Kishës Ortodokse 

Autoqefale të Shqipërisë. Ai kishte ide mjaft të qarta për bashkëlidhjen e kombit me fenë, për 

bashkëjetesën e pavarësisë kombëtare shqiptare me pavarësinë kishtare, ku harmonia e tyre 

brendashtetërore nuk duhej cenuar prej ndërhyrjeve të shteteve të tjera, të cilat kanë qenë në 

kundërshtim edhe me kanonet e përgjithshme të kishës ortodokse. Visarion Xhuvani u përpoq me të 

gjitha forcat e tij për të vënë në jetë të drejtën e ortodoksëve shqiptarë për pavarësi kishtare në shtetin e 

tyre, e cila qëllimisht është penguar për interesa dhe shkaqe politike.  

 Pasi mbaroi shkollën në lagjen e Kalasë në Elbasan, ku veç mësimeve greqisht mësohej 

fshehurazi edhe gjuha shqipe me librat e shkruar e të përkthyer të Kostandin Kristoforidhit, në vitin 

1906, kur ishte 19 vjeç, Visarion Xhuvani u regjistrua në shkollën e mesme Kishtare të Athinës për t'u 

bërë klerik. Këtë shkollë e përfundoi në vitin 1911 dhe po atë vit filloi studimet e larta në Universitetin e 

Athinës në Fakultetin e Teologjisë. Studimet e larta teologjike i përfundoi në vitin 1914 me vlerësimin më 

të lartë. Visarion Xhuvani menjëherë u hyri studimeve pasuniversitare, që i përfundoi me marrjen e 

gradës shkencore të doktorit në teologji. Pra, që në moshë të re 27 vjeçare, Visarion Xhuvani u pajis me 

kulturë të shëndoshë, ai përqafoi idetë iluministe të kohës, të cilat u bënë udhërrëfyese të veprimtarisë së 

mëpastajme atdhetare dhe kishtare në shërbim të kombit shqiptar dhe të Kishës Ortodokse Shqiptare.  

 Në vitin 1918 Visarion Xhuvani u emërua lektor në Fakultetin Teologjik të Universitetit të 

Athinës dhe po atë vit u dorëzua prift. Pas një viti filloi punën mësimore në famullinë e Prezhisë në 

Ankarali të Sofjes (Bullgari). U emërua drejtues i kishës ortodokse të atjeshme dhe në këtë mënyrë nisi 

udhën për t'u fronësuar peshkop. Ky emërim ishte shprehje e një vlerësimi të veçantë për aftësitë 

kishtare të Visarion Xhuvanit, i cili nuk u josh nga ofertat për tituj e për nderim jashtë vendit të vet të 

lindjes. Dëshira e tij e zjarrtë, që buronte nga bindjet e tij atdhetare të rrënjosura që në fëmijëri në 

familjen e vet në lagjen e Kalasë së Elbasanit, ishte që në Shqipëri t'i kushtohej organizimit të Kishës 

Ortodokse Autoqefale Shqiptare.  

 Gjatë kohës që ishte në Bullgari, me shqiptarët e mërguar atje, Visarion Xhuvani u lidh ngushtë 

me ta. Që atëherë nisi veprimtaria e tij e mirëfilltë atdhetare dhe fetare për lartësimin e kombit shqiptar, 

për vetëdijësimin e shqiptarëve edhe nëpërmjet organizimit të kishës së tyre ortodokse.  

 Nga Bullgaria Visarion Xhuvani shkoi në vitin 1919 në Rumani si misionar që të ngjallte e të 

rrënjoste ndjenjën e atdhetarisë dhe të autoqefalisë kishtare, duke meshuar në gjuhën shqipe në kishat 

ortodokse të mërgimtarëve shqiptarë. Në Rumani u njoh më nga afër me lëvizjen atdhetare dhe fetare të 

shqiptarëve të atjeshëm. Nëpërmjet kishës u përpoq të ngjallte e të forconte atdhedashurinë, bashkimin 

dhe unitetin kombëtar të bashkëkombasve, që ishte i domosdoshëm për të përballuar propagandën e 

përçarjes kombëtare e fetare të popullit shqiptar.  

 Me titullin kishtar të Arkimandritit, që e mori më 29 nëntor të vitit 1919, Visarion Xhuvani u 

kthye nga Rumania në fund të këtij muaji në Shqipëri për të organizuar në vendin e vet Kishën 

Ortodokse Shqiptare. Kur erdhi në Shqipëri ishin mbushur 7 vjet nga shpallja e pavarësisë sonë 

kombëtare. Të krishterët ortodoksë të Elbasanit, Tiranës, Kavajës dhe të Pogradecit dëgjuan në kishat e 

tyre meshimin në gjuhën amtare shqipe. U plotësua kështu një aspiratë e kahershme liridashëse, për të 

cilën kishin punuar dhe ishin martirizuar breza atdhetarësh shqiptarë dhe klerikë patriotë. Pra, vitet 

1918-1920 shënojnë fillimin e pjesëmarrjes aktive të Visarion Xhuvanit në lëvizjen përparimtare politike 

të kohës, i cili u udhëhoq nga ideja e përparimit shoqëror të kombit shqiptar dhe nga ideja e 

konsolidimit të organizimit shtetëror të Atdheut.  

 Në atë kohë veprimtaria e shquar atdhetare e fetare e Visarion Xhuvanit nxiti ortodoksët e 

Elbasanit, pak më pas edhe të qyteteve të tjera, që t'i drejtoheshin me një peticion "Qeverisë së Durrësit, 

çdo zyre të shtetit shqiptar, çdo pleqësie (dhimogjerondie) të Elbasanit e të Durrësit, çdo shoqnie 

shqiptare, si edhe çdo shqiptari dhe Shenjtditunisë së tij Visarion Xhuvanit" që të niste zyrtarisht puna 

për organizimin e kishave ortodokse në qytetet dhe krahinat shqiptare. "Nga ana e gjithë klerit dhe 

popullit tonë njoftojmë se më 29 nandor 1919 Atë Visarioni hypi në fronin e shenjtë dhe kështu u vendos 
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të jetë Arkipeshkop i Elbasanit, Tiranës, Kavajës, Shpatit, Pogradecit dhe gjithë krahinave të tyne" - 

kështu është shkruar në këtë peticion, i cili është firmosur nga këto personalitete të kohës për Elbasanin: 

Taq Buda, Andon Beça, Vladimir Biba, Aleksandër Xhuvani, Thanas Floqi, dr.Simon Popa, Kostë 

Haxhinikolla dhe Simon Shuteriqi. Ky peticion mbyllet me fjalët: "Sa thamë, kemi besim se Atë Visarion 

Xhuvani do ta pranojë punën e sipërme për të mirën e vendit dhe të fesë sonë".  

 Peticioni i Elbasanit u nënshkrua dy-tre muaj më vonë edhe nga përfaqësuesit e bashkësisë 

ortodokse të Pogradecit; nga Pandeli Pasko, vëllezërit Kyçyku dhe mjaft të tjerë. Idetë e këtij peticioni u 

përhapën shpejt edhe në qytete të tjera, si në Tiranë, Durrës dhe në Kavajë. U krijua kështu një lëvizje e 

gjerë ortodokse në mbarë Shqipërinë e Mesme, kërkesat e së cilës u miratuan shumë shpejt nga Qeveria 

shqiptare e kohës nëpërmjet një vendimi zyrtar. Në këtë vendim është shkruar: "Tue marrë parasysh 

atdhetarinë e tregueme të zotit Arkimandrit Visarion Xhuvani, u vendos që zotnia e tij, sipas kërkesës së 

popullit të Elbasanit, Durrësit, Kavajës etj., të emnohet Arkimandrit i Ortodoksëve". Me këtë vendim të 

Qeverisë së Durrësit, të janarit të vitit 1920, u realizuan përpjekjet dhe kërkesat e ortodoksëve të 

Shqipërisë së Mesme për të pasur në krye të Dioqezës së Durrësit Visarion Xhuvanin. Kështu Visarion 

Xhuvani zuri vendin e dhespot Jakovit (klerik grek), që ishte në drejtim të Dioqezës së Durrësit por që 

lëvizja mbarëshqiptare e mbështetur dhe nga lëvizja e fuqishme për pavarësinë e Kishës Ortodokse 

Shqiptare e dëboi, sepse në kundërshtim me qëllimet fetare ai u shërbente interesave të Kishës greke.  

 Në vitet 1912-1920 kanë ndodhur shumë ngjarje të rëndësishme historike për popullin dhe 

shtetin shqiptar. Rëndësi të veçantë ka Kongresi i Lushnjës, i cili u mblodh më 28-31 janar të vitit 1920, 

kur Shqipëria ishte pushtuar nga ushtritë e huaja dhe kur Konferenca e Paqes (1919-1920) e shteteve 

fituese të Luftës së Parë Botërore nuk kishte marrë parasysh kërkesat për ruajtjen e tërësisë territoriale të 

shtetit shqiptar, duke u bërë lëshime kërkesave shoviniste të shteteve fqinje ndaj vendit tonë. Madje 

atëherë u hartuan edhe projekte copëtimi që synonin edhe zhdukjen e shtetit të pavarur shqiptar.  

 Këto plane u kundërshtuan fuqishëm nga atdhetarët shqiptarë të mbledhur në Kongresin e 

Lushnjës. Përfaqësues gati të të gjitha krahinave të Shqipërisë së pavarur u shprehën në atë Kongres për 

organizimin e qëndresës së armatosur në mbrojtje të vendit prej synimeve të huaja, duke rrëzuar edhe 

Qeverinë shqiptare të dalë nga Kongresi i Durrësit në vitin 1918, e cila u tregua e paaftë të mbronte 

interesat kombëtare të shqiptarëve.  

 Kongresi i Lushnjës zgjodhi organet e larta shtetërore. Ai zgjodhi Këshillin e Lartë prej 4 vetash, 

si organ kolegjial që përfaqësonte kryetarin e shtetit, i cili do të zgjidhte më pas si Kryeministër të 

Qeverisë shqiptare Sulejman Delvinën. Gjithashtu Kongresi i Lushnjës zgjodhi Këshillin Kombëtar prej 

37 anëtarësh me funksionet e organit më të lartë ligjvënës (parlamentit) të shtetit shqiptar. Ky Këshill 

Kombëtar në zgjedhjet e prillit të vitit 1921 u plotësua me 75 anëtarë dhe funksionoi deri më 30 shtator të 

vitit 1923, kur përmbushi mandatin dhe u kalua në fushatën e zgjedhjeve për Asamblenë Kushtetuese në 

dhjetor të vitit 1923.  

 Pikërisht pjesëmarrësit e Kongresit të Lushnjës e zgjodhën në mungesë Visarion Xhuvanin (sepse 

ishte në Rumani) si anëtar të Këshillit Kombëtar që të përfaqësonte Elbasanin në këtë organ të lartë 

ligjvënës të shtetit shqiptar. Në zgjedhjet e dhjetorit të vitit 1923 Visarion Xhuvani u zgjodh deputet i 

Durrësit në Asamblenë Kushtetuese dhe gjatë ushtrimit të funksioneve të saj u ndërruan disa 

kryeministra të qeverive të atëhershme, duke përfshirë edhe Fan Nolin më 1924.  

 Kështu vitet 1920-1924 janë koha e angazhimit të plotë politik (V.Xhuvani ka qenë edhe anëtar i 

Partisë Popullore) dhe në funksionet e larta të pushtetit ligjvënës si këshilltar dhe deputet, kur Visarion 

Xhuvani u shqua si shumë aktiv në diskutimet e debatet parlamentare për të gjitha çështjet që 

preokuponin shtetin e atëhershëm shqiptar. Po në atë kohë Visarion Xhuvani nisi të parashtrojë dhe të 

shtjellojë edhe veprimtarinë fetare për autoqefalinë e Kishës Ortodokse. Ai arriti të mbrojë një varg 

aktesh kryesore e të rëndësishme për organizimin e Kishës Ortodokse dhe të bëjë që ato të miratohen në 

parlamentin shqiptar.  

 Në Këshillin Kombëtar dhe në Parlament Visarion Xhuvani u shqua si mbrojtës i flaktë i 

përparimit arsimor e kulturor nëpërmjet shtrirjes dhe mbështetjes që dha për shkollat shqipe në 

Shqipëri. Njësimi i sistemit arsimor dhe i programeve shkollore, si edhe zbatimi i shqipes letrare në 
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tekstet mësimore ishin problem themelor në fushën e arsimit tonë kombëtar. Qendër kryesore për vënien 

në jetë të këtyre detyrave shumë të rëndësishme u bë Elbasani me përvojën e Shkollës Normale. 

Veprimtaria atdhetare e kulturore e disa brezave të klerikëve me qendër të tyre manastirin e Shën-Gjon 

Vladimirit, përpjekjet e hershme për shkrimin e shqipes me alfabetin e krijuar prej tyre, si Tedor 

Haxhifilipi (Dhaskal Todri) dhe të tjerë anonimë që nuk janë bërë të njohur deri më sot, puna e palodhur 

e intelektualëve të shquar, si Kostandin Kristoforidhi, Aleksandër Xhuvani etj., të gjithë këta faktorë 

bënë që Elbasani të dalë në kryet e vendit për shkrimin e shqipes dhe shkollimin e brezave të rinj 

shqiptarë në gjuhën amtare. Prandaj edhe Shkolla Normale u çel në Elbasan sepse këtu ishte krijuar prej 

kohësh një mjedis popullor arsimdashës, kishte edhe intelektualë vendas që morën përsipër misionin 

fisnik të përgatitjes së arsimtarëve për nevojat e shkollës në të gjitha trevat shqiptare. Këta punuan me 

përkushtim, kapërcyen fillimet e vështira të mësimit në Shkollën Normale, u mbështetën dhe u 

përkrahën nga opinioni i përparuar kulturëdashës i Elbasanit edhe me ndihma financiare shumë të 

nevojshme në atë kohë.  

 Në vitin 1920, në një mbledhje të radhës të Këshillit Kombëtar, u bisedua edhe për mbylljen e 

Shkollës Normale dhe për mundësinë e hapjes së saj në një qytet tjetër. Atëherë në mbrojtje të Shkollës 

sonë Normale në Këshillin Kombëtar doli Hirësia e tij Visarion Xhuvani, i cili argumentoi bindshëm 

vijimin e rregullt të saj në Elbasan: "Ministria e Arsimit ka venduem mbylljen e Shkollës historike 

Normale t'Elbasanit tue qitë për shkak mungesën e fryteve të nxanësve e të mësuesve t'asaj shkolle". 

Mungesën e fryteve të punës për përgatitjen e normalistëve Visarion Xhuvani e hodhi poshtë me këto 

fjalë: "Shumë veta janë pajisë me mësimet e asaj shkolle, ata gjinden edhe sot, këtë na e rrëfen edhe 

statistika e nëpunësve". Për mungesën e nxënësve Visarion Xhuvani tha: "Kjo shkollë ka pasë nxanës që 

prej viteve 1908-1920 dhe s'ka se si të mos ketë mbaskëndaj". Mungesën e mësuesve, dmth të profesorëve 

të Shkollës Normale, Visarion  Xhuvani e kundërshtoi me këto fjalë: "Në Shkodër gjinden shumë djem të 

mirë e të zotët të dalun prej shkollave t'Austrisë. Pra asnji shkak i Ministrisë s'Arsimit nuk mbështetet në 

themele të forta e bijnë poshtë... Shkolla Normale asht mbajtë me patriotizmë t'Elbasanasve. Kjo shkollë 

nuk asht mbyllë as në kohë të sundimit t'Esad Toptanit, as t'Austrisë, as t'Italisë dhe shfaq idhnimin që 

po dishrohet me u mbyllë sot... Bashkimi i gjuhës kombtare rrjedh vetëm prej shkollës dhe i duhet vue 

ma e madhja fuqi shkollave. Tue u pasë ndodhë Elbasani në kërthizë të Shqipnisë e tue e pasë pranue 

dialektin e tij si gjuhë zyrtare, kërkoj vazhdimin e kësaj Shkolle Normale edhe për të përnjisuemit e 

dialektit që asht pranue për gjuhë zyrtare" (Bisedimet e Këshillit Kombëtar, mbledhja 56, viti 1920, f.123).  

 Me këtë mbrojtje të Shkollës Normale në Këshillin Kombëtar Visarion Xhuvani u bë edhe 

përkrahës kryesor i atij vendimi shumë të rëndësishëm e që është ngjarje madhore historike për 

përcaktimin e gjuhës letrare të përbashkët shqipe, të cilën e arriti Komisia Letrare e Shkodrës më 1916. 

Ky vetëdijësim i intelektualëve shqiptarë për domosdoshmërinë e një gjuhe shqipe të normuar e të 

mbështetur në të folmen e Elbasanit e me disa plotësime të tjera, u bë në vitet e para të pavarësisë së 

Shqipërisë dhe atëherë askush nuk e vuri në dyshim nevojën "e një gjuhe të përbashkme". Të gjithë 

pjesëmarrësit e Komisisë Letrare nga treva të ndryshme shqiptare dhe me Gjergj Pekmezin si kryetar e 

parapëlqyen të folmen e Elbasanit për vlerat e saj gjuhësore dhe si dialekt i gegërishtes jugore "që të jetë 

si urë lidhjeje në mes të dy dialekteve" kryesore të shqipes, prandaj dhe u kërkua në Shqipërinë e 

Mesme. Në këtë të folme ishte përkthyer nga Kostandin Kristoforidhi "Dhjata e Re", që u bë gjedhe 

(model) kryesore e shkrimit të shqipes. "Për ta përmirësue gjuhën letrare të zgjedhun" Komisia e 

Shkodrës ngarkoi Aleksandër Xhuvanin, i cili së bashku me albanologun austriak Rajko Nahtigal bëri 

kërkime të mëtejshme gjuhësore në Elbasan dhe më gjerë në Shqipërinë e Mesme.  

 Në përfundim të kërkimeve të tyre nga data 17 maj e deri më 26 maj 1917, albanologu i 

Universitetit të Gracit në Austri, Rajko Nahtigal, na ka lënë të shkruar gjermanisht një raport me titull: 

"Çështja e gjuhës së përbashkët shqipe". Ai ka përvijuar rrugët e mundshme për të zgjidhur çështjen e 

gjuhës letrare shqipe dhe ka miratuar përfundimin se duhet pranuar si bazë e saj dialektore një e folme 

qendrore që flitet në Shqipëri të Mesme dhe me qendër qytetin e Elbasanit: "Më mirë se një koine e 

gegërishtes së veriut me bazë shkodranishten është padyshim koineja e Kristoforidhit, mbasi unë kam 

gjithnjë parasysh interesin e të gjithë popullit" - shkroi atëherë Rajko Nahtigali në raportin e tij.  
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 Vendimi i Komisisë Letrare të Shkodrës për gjuhën letrare shqipe u miratua edhe nga albanologë 

të njohur të kohës si Maksimilian Lamberci. Ky vendim merrte parasysh edhe përvojën më të vjetër 

shkrimore të autorëve veriorë, si Gj.Buzuku, P.Budi, F.Bardhi e P.Bogdani, por edhe jugorë si 

L.Matrënga etj. Kështu që në këtë zgjidhje për shqipen letrare të përbashkët u mishërua një përvojë 

shkrimore e gjerë gege dhe toske, që mbështetej në tiparet themelore të strukturës fonetiko-gramatikore 

të gegërishtes jugore dhe linte hapur udhën e përthithjes së çdo vlere gjuhësore dialektore për gjuhën e 

përbashkët letrare shqipe.  

 Në themelet e gjuhës së përbashkët të miratuar nga Komisia Letrare Shqipe u mbështetën edhe 

gjuhëtarët dhe intelektualët e tjerë të Shkollës Normale, si Aleksandër Xhuvani, Dhimitër N.Paparisto 

etj., të cilët me tekstet e tyre mësimore për mësimin e gjuhës shqipe në shkollë dhanë zgjidhje edhe për 

përcaktimin e atyre trajtave gjuhësore që mungonin në rregullat drejtshkrimore të Komisisë Letrare të 

Shkodrës. Përvoja mësimore e Shkollës Normale për mësimin e gjuhës shqipe ishte laboratori i kohës për 

mësimin e gjuhës letrare shqipe me baza më të shëndosha shkencore. Aleksandër Xhuvani, si titullar 

kryesor i Shkollës Normale, e lëvroi shqipen e përbashkët letrare me bazë dialektore gegërishten jugore 

në të gjitha veprat e veta mësimore dhe gjuhësore deri në fund të jetës së tij më 1961. Këtë gjuhë shkroi 

dhe mbrojti në Këshillin Kombëtar dhe në Parlamentin shqiptar edhe Visarion Xhuvani. Në botimet e tij 

kishtare dhe në veprimtarinë meshtare nëpër kishat ortodokse shqiptare ai shkroi dhe foli në gjuhën 

letrare të përbashkët shqipe. Fjala e tij shqipe e qartë, e gjallë e plot ëmbëlsi u dëgjua në fillim në kishat e 

shqiptarëve të mërguar në Bullgari, pastaj në Rumani dhe menjëherë në Shqipëri, në Elbasan, Tiranë, 

Durrës, Kavajë, Pogradec, Berat etj. dhe në foltoret e Këshillit Kombëtar dhe të Parlamentit shqiptar.  

 Visarion Xhuvani u shqua në Këshillin Kombëtar për mbrojtjen e arsimit në gjuhën shqipe dhe 

nxiti përgatitjen e shëndoshë të arsimtarëve shqiptarë në vend. Ai ka mbështetur Ministrinë e Arsimit të 

kohës për përmirësimin e përgjithshëm arsimor të vendit, ashtu siç edhe ka kritikuar ashpër shfaqjet e 

punës së dobët në këtë fushë. "Puna e arsimit asht nji çeshtje jetike për Shtetin, edhe të mosdhanunit 

randësi kësaj çeshtjeje asht nji vepër antiqeveritare... Shkollat janë me të vërtetë shumë të nevojshme, dhe 

do t'ishte ma mirë që nji vend, në vend që të ketë tri kisha, të ketë nji kishë, po të ketë shkolla që i bajnë 

nevojë (nevojiten), pse kishën mund ta bajë njeri (kushdo) edhe në shpi të vet - këto janë fjalët e Visarion 

Xhuvanit në Këshillin Kombëtar (Bisedimet e Këshillit Kombëtar, mbledhja 70, 16.6.1923, f.1246).   

 Visarion Xhuvani e sheh lartësimin dhe përparimin e kombit shqiptar nëpërmjet arsimimit të 

shëndoshë të të gjithë brezave, duke qenë kështu përçues i ideve të iluminizmit evropian në Shqipëri. 

Arsimi sipas tij është pasqyra se në ç'shkallë është kombi ose më mirë se në ç'shkallë do të gjendet në të 

ardhmen kombi shqiptar, sepse ai hedh bazat e së ardhmes, që janë në të vërtetë baza dhe shpresa e 

organizimit shtetëror të popullit shqiptar.  

 U kufizova posaçërisht në vitet e para të veprimtarisë atdhetare e kishtare të Visarion Xhuvanit, 

duke vënë në dukje mbrojtjen e gjuhës dhe të shkollës shqipe prej tij në Këshillin Kombëtar dhe në 

Parlamentin Shqiptar në vitet 1920-1924. Visarion Xhuvani ka marrë pjesë në të gjitha diskutimet për 

problemet e jetës shqiptare.  

 Për Visarion Xhuvanin ka ndodhur një varrim i dyfishtë. Një herë është varrosur për së gjalli në 

vitet 1945 në moshën 58 vjeçare e deri në moshën 73 vjeçare në skëterrën e burgut të Burrelit. Këtë 

martirizim të gjatë, që nuk arriti t'ia bëjë dot Patriarkana e Stambollit dhe Kisha greke, ia bëri regjimi 

komunist, i cili e paragjykoi si kundërshtar politik dhe ideologjik.  

 Për së dyti herë Visarioni qëndron i varrosur, i braktisur dhe i harruar, nga drejtuesit e sotëm të 

Kishës Ortodokse Shqiptare. A do ta lënë në këtë gjendje vlerësimin e veprës madhore atdhetare e 

kishtare të Visarion Xhuvanit edhe drejtuesit vendorë dhe qendrorë të shtetit shqiptar?  

 Vepra e Visarion Xhuvanit meriton të lartësohet si vepër e shquar e një elbasanasi dhe shqiptari 

të madh. Ai sot prehet në një varr të thjeshtë pranë manastirit të Shën-Gjonit, ku edhe mbylli sytë 

përgjithmonë, por eshtrat e tij duhet të prehen në një vend tjetër, atje ku kombi shqiptar nderon përherë 

bijtë e tij të shquar e të martirizuar për popullin dhe Atdheun.  

 

Qershor. 2004 
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Agim Musta 

 

"SI I NJOHA VISARION XHUVANIN DHE PJETËR ARBNORIN" 

 

 - Ju thatë se keni marrë shumë mësime nga njerëz të shquar që ndodheshin si ju në burgjet e 

diktaturës. A mund të përmendni disa prej tyre?  

 

 Miqësinë më tepër e kam pasur me elbasanasit. Ndër shokët e dhomës, kujtoj se kam pasur Kurt 

Kolën për 4 vjet e ca kohë, Genc Bajraktarin, të birin e Muharrem Bajraktarit, kam pasur Haki Allën, i 

biri i Isak Allës nga Librazhdi e të tjerë. Por, edhe nga dhoma në dhomë i ndryshonin, kështu që jo të 

gjithë mbahen mend se kanë kaluar edhe 40 e ca vjet që kur jam liruar. Kam pasur edhe klerikë të 

respektuar. Ishte një dhomë që ishte e të sëmurëve rëndë, ku pata fatin të rrija shumë gjatë me Visarion 

Xhuvanin, këtë shpirtndritur me një kulturë enciklopedike, një njeri me mirësi shpirtërore të 

jashtëzakonshme, që për mua do të mbetet i paharruar për gjurmët dhe fjalët e shenjta që ai ka lënë në 

shpirtin dhe zemrën time, por edhe në mendjen time, ato kurrë nuk do të vdesin.  

  

 - Përse është i tillë ky njeri që ju e cilësoni me kaq adhurim? 

 

 Visarion Xhuvani ishte një enciklopedi e hapur për gjithçka që kishte ndodhur në Shqipëri. Në 

kohën kur shteti shqiptar filloi të marrë ngjyrat e një shteti të organizuar të tipit europian nga mbreti i 

paharruar i shqiptarëve, Ahmet Zogu, Visarion Xhuvani ka kaluar momente të rëndësishme dhe me 

ndikim në jetën e këtij vendi në Autoqefalinë e Kishës Ortodokse. Cilësitë dhe virtytet e këtij njeriu janë 

të mrekullueshme. Kishte një shpirt bujar dhe s'dinte të nxirrte një fjalë të keqe nga goja. Është një njeri 

me kontribute të mëdha në altarin e atdheut. Është një nga ata që shpëtuan Kodikët e Shenjtë të Beratit, 

që mund të pushkatohej nga gjermanët që kërkonin të dinin se ku fshiheshin këta Kodikë. Dhe ai nuk i 

tradhëtoi idealet, si pionier i Kishës Autoqefale Shqiptare. Në dhomën ku rrinte Visarion Xhuvani, kishte 

edhe elbasanas të tjerë, si Hasan Zaimi, ishte Tomorr Dosti e të tjerë.  

 

 - Ju keni pasur shumë episode të veçanta me Visarion Xhuvanin. Ç'mund të thoni për ndonjë 

prej tyre? 

 

 Do të tregoj episodin e vdekjes së Akile Tasit, ish-drejtorin e bibliotekës "Karnavon" në Tiranë, 

shoku i ngushtë dhe bashkëpunëtori i Fan Nolit. Akile Tasi ishte nga Përmeti dhe në burg kishte edhe të 

vëllanë. Akileja ishte themelues dhe kryeredaktor i gazetës "Vatra" në SHBA. Në vitet e Luftës erdhi në 

Shqipëri për të kontribuar me sjelljen e demokracisë amerikane edhe në Shqipëri. U bë edhe 

kryeredaktor i gazetës "Bashkimi" të asaj kohe. Pati fatin tragjik që të vdiste në burg dhe mbaj mend se 

me Visarionin bënte biseda filozofike shumë të thella, me karaktere të ndryshme, duke qenë se ishin të 

një niveli absolut, që ne mezi i kuptonim dhe rrinim i dëgjonim me vëmendjen më të madhe. Midis tyre 

zhvillohej një bisedë mbi vlerat e Autoqefalisë së Kishës Shqiptare. Kam patur fatin që i kam njohur të 

dy këta njerëz të mëdhenj. Ata të dy ishin njohës të rrymave e politikave të ndryshme bashkëkohore të 

ortodoksisë në botë dhe veçanërisht në Ballkan. Ata mendonin se Kisha Autoqefale Shqiptare ka qenë 

dhe mbetet një ndër prioritetet e lëvizjes patriotike të kombit shqiptar. Pa një kishë autoqefale të ndarë 

nga influencat e Patriarkanës së Stambollit, nuk mund të kishte kurrë një lëvizje të popullit shqiptar, 

sepse dihej se cilat ishin prirjet e Magaliidesë greke etj, që për shumë kohë nuk do t'i ndaheshin shtetit 

tonë. Ata folën për disa etapa politike që çuan në krijimin e Kishës Autoqefale Shqiptare, të vlerave 

historike e të tjera të kësaj natyre.  

 

 - Si e komentoni fjalën që ju keni qenë një "djalë shpirtëror" i At Visarion Xhuvanit?  
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 Ndër zakonet e të përndriturit At Visarion Xhuvani, që ne i thërrisnim "Hirësi", sa herë që i 

drejtoheshim atij, ishte se të vinte dorën në kokë dhe thoshte "Zot më beko". Ai, në atë kohë ishte plak 

dhe unë fare djalë i ri, i kam shërbyer, hallall shpirtit të tij, sepse çlirohesha edhe vetë shpirtërisht, kur 

duart më ndyheshin me qelbësirat e burgut. Më dukeshin sikur bëja një detyrë. Vite e vite më vonë i 

kujtoj këto ngjarje me shumë dashuri, me shumë dhimbje. Ai më edukoi me frymën e atdhetarizmit dhe 

shumë gjëra që unë i përjetova afër Visarit dhe të tjerëve, i ngjajnë moralit të Nënë Terezës, asaj gruaje të 

shenjtëruar të kombit shqiptar për t'u ndodhur afër njerëzve në nevojë dhe në hall dhe t'u japim atyre atë 

gjë më të mirë që kishim ne. Një ditë para se të vdiste Akile Tasi, pata rastin ta laja me duart e mia atë 

njeri në një legen të vogël, sepse ishte katandisur sa një fëmijë nga ceroza në një trup shumë të vogël. E 

pashë At Visarion Xhuvanin që t'i rrëshqitnin lot nga faqet. "At, - i thashë, - pse po qan? Ah, - më thotë, - 

po qaj për këtë, se kam kuptuar se morali i krishterë është te vetë të krishterët. Po ti je mysliman më tha 

dhe ty të lumshin duart që këtë e bëre si një i krishterë i vërtetë". Ndërkohë, qëndrova afër të ndjerit 

Akile Tasi, derisa ai dha frymën e fundit dhe u mundova të pëshpërisja atë lutje që kisha mësuar. Visari 

ishte një njeri shumë shpirtlartë, i thellë në mendime, gjatë bisedave mund të tregonte ngjarje shumë të 

rralla, si ajo se kur kishte drekuar me mbretin dhe mbretëreshën e Suedisë etj, duke përcjellë respektin 

që kishte për këtë figurë të madhe, këtë klerik të jashtëzakonshëm që pati fatin të mbante emrin shqiptar.  

 

 - Përse u dënua At Visarion Xhuvani, a dini gjë?  

 

 Të gjithë ata që ishin atje në atë burg, kishin një vulë mbi shpinë, quheshin "armiq të popullit". 

Për një figurë si Visarion Xhuvanin, mund të gjeje plot materiale për ta futur në burg, siç fuste ai regjim. 

Ai ishte i dënuar me 15 vjet. Pasi u lirua nga burgu, ai erdhi në Elbasan. Në vitin 1964, ka qenë, kur ai 

banonte në një shtëpi shumë të vogël në kala te një mësuese pensioniste. Brenda në dhomë gjej Dhimitër 

Xhuvanin, shkrimtarin, kur ende nuk kishte dalë romani "Tuneli". Unë besoj sinqerisht se Dhimitri u 

influencua shumë nga xhaxhai i vet, Visarion Xhuvani, për të shkruar atë roman të madh, që u dënua 

nga regjimi i kohës. Pastaj, më pas shkoi At Visarioni të banonte në një pallat te një fisi i tij dhe prej aty, 

në Shijon, rreth 7 km nga Elbasani. Në Shijon, bashkë me dy shokë të mi, njeri ishte nipi i tij arsimtar, e 

gjetëm Atin po buzagaz. Vajta edhe një herë tjetër dhe më la një amanet: "Agim, të dua shumë. Do të jap 

një urdhër që këtu të mos më vish më. Ai parashikonte se fjalët e tij mund të ishin fatale për mua. 

Fëmininë e kalove në burg,- më tha,- edhe rininë e kalove në burg, mos do të kalosh edhe pleqërinë. Kaq 

po të thotë Hirësia jote, që ti të mos vish më këtu. Dhe e dyta është që ti të martohesh.  

  

 - A mendon se të lë për të dëshiruar nderimi për këtë personalitet klerik shqiptar?  

 

 Do të flas një herë për historinë e varrit të At Visarion Xhuvanit. Në vitin 1991, vitin e parë të 

festës së Shijonit, më 4 qershor, bashkë me shumë shokë nga kombinati metalurgjik vajtëm për atë 

ceremoni që do të bëhej. Isha i interesuar që vite më parë se ku ishte varri i Visarion Xhuvanit dhe e 

kisha gjetur. Ishte jashtë Manastirit të Shijonit, në një vend të sheshuar dhe që nuk dukej se kishte varr 

fare, por te koka e varrit ishte një kryq prej guri me ca gërma greke, hequr nga një varr tjetër dhe për 

shenjë ishte vendosur aty te koka e varrit të tij. Takova plakun më të vjetër të Shijonit në atë kohë që 

ishte edhe kujdestari i varrezave, i cili më çoi tek varri i Visarionit. Kur erdhi demokracia, unë e dija 

varrin se ku ishte. I thashë At Spiro Velit që ishte prifti ortodoks, por më pas, bashkë me shokët e mi 

vajtëm te varri i At Visarion Xhuvanit dhe u luta për shpirtin e tij. Ky ishte nderimi i parë që iu bë atij 

burri të madh të kombit shqiptar. Iu betova vetes sime që do të bëja gjithçka që të nderohej ky njeri. 

Vajta takova përfaqësuesin e Kishës Ortodokse Shqiptare, ku punonte dhe një nip i Akile Tasit, që kishte 

një zyrë. Atë kohë nisa edhe nderimin publicitar për nderimin e At Visarion Xhuvanit dhe shkrova 

tregimin "Plisat e bardhë", që simbolizon atë qeleshen e bardhë që venë zakonisht kosovarët në kokë dhe 

me të simbolizoja shpirtrat e bardhë të shqiptarëve që po treteshin në burgjet e Burrelit në atë kohë, duke 

i krahasuar me kësulat e bardha në majat e maleve që ishin rreth burgut në atë kohë. Ishte një 
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paralelizëm metaforik. E kisha botuar në dy gazeta të asaj kohe, tek "Rilindja Demokratike" dhe tek 

"Republika", që ishin gazetat e asaj kohe. Iu luta nipit të Akile Tasit që të vinte në Elbasan dhe për të bërë 

një "tedeum", një përshpirtje për të nderuar figurën e Visarion Xhuvanit. Se me kanun njihet se kush ka 

qenë kryetar i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, një herë në vit duhet t'i bësh përshpirtje. Morën 

pjesë nga familja Xhuvani. Mes tyre u futa edhe unë, ku u bë përshpirtja në kishën "Shën Maria" në kala. 

Pas asaj janë bërë edhe veprime të tjera. Vajta në selinë e Kishës Autoqefale Ortodokse Shqiptare dhe u 

takova me të parët që ishin atje. Më doli një oficer i sigurimit të shtetit që Janullatosi e mbante afër dhe i 

kërkova me domosdo që të bëhej një vlerësim i figurës së Visarion Xhuvanit, si kryepeshkopi i 

Shqipërisë. Aty e mbanin portretin e Visarionit, por ata nuk e dinin se ku ishte varri i Visarionit. I pyeta 

edhe ata. U thashë me një ton kërcënues se, në rast se ju nuk do t'ia bëni varrin atje ku është dhe ashtu si 

e meriton, atëherë unë do të mbledh paratë në të gjithë lagjen e kalasë dhe do ta marr ta vë varrin e tij 

brenda kishës"Shën Maria", përkrah varrit të Kostandin Kristoforidhit, sepse kisha edhe një tregim tjetër 

të Visarion Xhuvanit, për bustin e Kristoforidhit. Atëherë ata u detyruan, sepse donin të shkatërronin 

përpjekjen e At Nikolla Markut për krijimin e Kishës Autoqefale Kombëtare Shqiptare në kala, se prania 

e varrit të Visarion Xhuvanit ishte me rrezik për perspektivat e Megalidhesë për të ardhmen.  

 

 - Si është ajo historia e Visarion Xhuvanit për Kristoforidhin?  

 

 Është shumë interesante. Më thoshte, kur banonte në ato vite pas burgut në kala: "Biri im, Agim, 

hajde këtu, më merr për dore se jam plak dhe nuk mund të eci dot", dhe bënim një shëtitje rreth kalasë. 

Më pyeste, ku jemi këtu dhe unë i thoja. Oh, më thoshte dhe tregonte emrat e njerëzve të kalasë që ai i 

njihte një për një, si për shembull, te shtëpia e Kapedanëve. "Bëzaji pak, hajde ta pijmë një kafe". Ishim 

njëherë te shtëpia e Kristoforidhit dhe më pas ndaluam tek varri i Kristoforidhit në oborrin e kishës. U 

ulëm tek rrasat dhe më tregoi episodin se si ai në kohën e Mbretërisë së Zogut ishte bërë iniciator dhe 

donator i ngritjes së bustit që ndodhet tek varri. Pasi e kishin bërë bustin, e kishte marrë në shtëpinë e tij, 

thërriti të motrën e Kristoforidhit. Busti ishte mbuluar me një çarçaf. Bustin e kishte bërë i madhi Odhise 

Paskali. Pasi e tërhoqa çarçafin dhe busti u zbulua, e motra menjëherë bërtiti: "Ou, Kosta". Atëherë, tha 

Visarioni, u binda se skulptori kishte bërë një punë shumë të mirë, sepse e motra e quante një bust të 

përkryer. Është një bust që shpreh me besnikëri portretin shpirtëror dhe fizik, kështu ndodhi me bustin e 

Kristoforidhit.  

 

 

Ismail H. Muçaj, kryeredaktori i gazetës “Flaka Islame”, një i burgosur në moshë të re, na ka lënë këto 

kujtime: 

 

 “Përshtypjet e mia për të ndjerin Visarion Xhuvani. Duke përjashtuar të dhënat nga të gjithë ata 

që e kanë njohur Hirësinë e tij Visarion Xhuvanin, kryetarin e Kishës Ortodokse Autoqefale të 

Shqipërisë, unë, për sa kohë kam qëndruar në burgun e Burrelit, mund të shtoj edhe këto rreshta të 

pakët, por shumë të vlefshëm për personalitetin e shquar. 

  Ai gëzonte një respekt të veçantë nga të gjithë të burgosurit aq sa i lodhej dora e djathtë duke iu 

përgjigjur përshëndetjeve të tyre. Denjonte e nuk lodhej për të dhënë mendime rreth pyetjeve që i 

bëheshin nga çdo njeri, duke filluar nga më i thjeshti. Ndryshimet fetare nuk i përfillte fare, me të gjithë 

sillej njësoj dhe nuk ishte kjo sjellje kortezie apo e sipërfaqshme, por buronte nga brenda, nga shpirti i tij 

i pastër, i zhveshur nga fanatizmi e sektarizmi që aty reflektoheshin nga ndonjë tjetër. Gjithkush 

vraponte ta ndihmonte për nevojat që i dilnin çdo ditë. 

 Nuk e harroj kurrë për kujtesën e fortë që kishte. Mbasi qemë njohur njëri me tjetrin, ai më bëri 

një pyetje: A keni qenë  ndonjë herë në Elbasan dhe përse? Unë i thashë se kisha qenë më 1940 me rastin 

e kremtimit të mevludit te xhamia Mbret, ku ishit ftuar dhe ju. Ai më tha: A mos je vallë ti ai çuni që 

mbajti fjalën me rastin e kësaj feste, ku në mos e paça harrue në mes të tjerave the: të gjithë jemi bijtë e 

Abrahamit, prandaj nuk kemi pse bëjmë dallime fesh, mbasi këto janë rrugët që të çojnë ke Zoti. Unë iu 
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përgjigja se po, kështu kisha thënë atëherë dhe kështu mendoj edhe sot. Atëherë ai më përqafoi si babai 

djalin e tij dhe më tha: “Zoti të bekoftë atë gojë, se për këso fjalësh kemi nevojë ne dhe kombi mbarë”. 

 Nga kjo kuptova se sa shumë e aspironte bashkimin kombëtar dhe sa punonte për një vllazërim 

ndërfetar. Shembuj të tillë duhet të japin edhe pasardhësit e tij të fesë ortodokse për të çuar në vend 

porositë e Zotit”. 

 

 

Përshtypjet për V.Xhuvanin Petrit Velaj i ka shkruar në librin “Nga prangat në demokraci”, botuar në 

Tiranë më 1996, në faqen 54 të këtij libri është një kapitull i veçantë “Kur kujtoj Visarion Xhuvanin”, një 

pjesë të të cilit po e rijapim më poshtë:  

 “Nuk mund që në këto pak shënime që po lë nga jeta të mos shkruaj disa radhë edhe për 

kryetarin e Kishës Autoqefale Shqiptare, hirësinë e tij Visarion Xhuvani. Në vitin 1948 isha së bashku me 

të në burgun e Burrelit. Në fillim në dhomën nr. 6 ku na izoluan në qelinë nr. 3 së bashku me zotërinjtë: 

Andon Kozmaçi, Myslym Çarçani, Abdullah Rami, Zenel Kazazi. Sa herë i flisja hirësi, ai më përgjigjej, 

bir. Sa kohë ndenja pranë tij mësova shumë gjëra për jetën e tij sidomos për ecurinë e Kishës Autoqefale 

Shqiptare. Sa herë kujtonte Vlorën dhe miqtë e tij klerikë të këtij qyteti si Tol Arapi, Sif Kedhi, Dom Mark 

Vasa, Hamza Isai, ai thoshte: “Petro, more bir. Me plumb më qëlluan të mallkuarit që të pengonin 

autoqefalinë e kishës shqiptare por unë i përballova. Jam krenar që e kreva misionin tim. Së bashku me 

shumë klerikë të tjerë atdhetarë bëmë çmos dhe e shkëputëm kishën nga patriarkana greke e cila kishte 

synime të këqija ndaj vendit tonë. Na fliste për shumë takime që ai kishte patur me personalitete të larta 

shtetërore e shkencore në Itali, Francë, Angli, Suedi, Turqi, Gjermani, Greqi, Rumani, Bullgari e gjetkë. 

Visarion Xhuvani dinte më shumë se 4-5 gjuhë. Sa herë binte fjala ai fliste me nostalgji për kishën e vjetër 

të Skrofotinës. I shkonin lotë kur kujtonte varfërinë dhe banorët e Topalltisë dhe banorët e fshatrave 

përreth Vlorës, sidomos në Myzeqenë e Vogël, buzë Vjosës e Shushicës. Rrinte e rrinte e thoshte: “Kam 

dhënë meshë, kam kunguar e pagëzuar fëmijë. Kam përcjellë të vdekur dhe aty, nën hijen e qiparisave, 

kushedi sa kufoma prehen që unë i kam dashur si bijtë e zotit. Rrija shpesh në atë brinjë të kishës e qaja 

hallet me ata njerëz të varfër e të mjeruar. Kur donte të më fliste për Vlorën, më hidhte dorën në qafë e 

më thosh: “dëgjo Petro, mor bir. Amanet ke nga unë që kur të shkosh ndonjëherë tek manastiri i 

Zvërnecit e te shtëpitë e Tol Arapit ose te kisha e Skrofotinës, të drejtohesh nga qielli e të më thërrasësh. 

Dhe unë do të ngjallem përsëri. Aty pranë do t’më kesh. Aty janë gjurmët e mia. Aty është një pjesë e 

jetës sime. Aty do t’më gjesh duke kuvenduar me Tol Arapin dhe të krishterët e tjerë. Rrallë ka patur 

Vlora dhe Shqipëria klerik e atdhetar si Tol Arapi”. Megjithë 75 vitet, Visarion Xhuvani i përballoi edhe 

torturat edhe vuajtjet në kampe e burgje duke qëndruar i fortë e stoik. Kishte shumë miqësi me Xhevdet 

Kapshticën, Mihal Zallarin, Andon Kozmaçin etj. Unë, sa kohë isha pranë tij, i shkoja pas si një ogiç”. 

 

 

 

Agim Musta në librin “Mandelat e Shqipërisë” ka shkruar për Visarionin: 

“Nuk kisha veçse dy javë që ndodhesha në burgun e Burrelit, kur në mbrëmje, i shoqëruar nga 

gardiani për në WC, dallova në sfondin e korridorit një njeri me raso të zezë, fytyrë dhe flokë të bardhë 

si dëbora, një Abat Faria të gjallë, që ecte i kërrusur nga pesha e viteve dhe e vuajtjeve. A vallë ishte një 

halucinacion apo hija e Abatit Faria e ikur nga Kështjella e Ifës dhe e ardhur në burgun ferr të Burrelit, 

ku për çdo rast të vinin në mendje vargjet e të madhit Dante: “Humbni çdo shpresë ju që hyni... 

Ishte rreptësisht e ndaluar ta pyesje gardianin, por shiko dhe kalo! 

Në adoleshencën time, kur kisha lexuar “Konti i Monte Kristos”, Abati Faria më ishte ngulitur në 

tru dhe shpesh e shikoja në ëndërr, kurse tani, ajo që shikoja në korridoret e errëta të burgut, s’ishte më 

ëndërr. Ishte një realitet. Mbas një muaji, kur më nxorën nga qelia dhe gardiani më shoqëronte për në 

kaushin nr.9, te dera e kaushit nr.7 pashë Abatin të gjallë, që ngjasonte si dy pika uji me Farian, por më i 

pashëm, më burrëror dhe më fisnik se Abati francez. Dhe ai më pa dhe diçka pëshpëriti, kur gardiani 

ktheu krahët, bëri një kryq në drejtimin tim. Pyeta për të bashkëvuajtësit dhe më thanë se ishte Visarion 
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Xhuvani, ish-kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që prej 16 vjetësh vuante 

dënimin në këtë skëterrë të diktaturës enveriste. Më lindi dëshira të njihesha me Hirësinë e tij. Profesor 

Foto Bala më dha fjalën se do të ma plotësonte dëshirën. Mbas disa ditësh, kur po dilnim në oborr, u 

futëm fshehurazi në kaushin nr. 7, së bashku me Foton. Visarioni kishte ditë që s’dilte në pajtos. Ishte i 

pamundur dhe qëndronte në kaush duke u lutur në heshtje. Të gjithë bashkëvuajtësit e respektonin dhe 

e ndihmonin me sa mundnin këtë apostull të krishterimit, që regjimi i tiranit komunist e kishte dënuar 

pa asnjë faj. 

“Mos u mërzit, or bir! - më tha Visarioni, - ditë të mira do të vijnë patjetër. Zoti s’ka për të durue 

gjatë. Ti je i ri dhe do t’i shohësh, kurse unë…” - dhe ngriti duart lart, drejt qiellit. Në pamjen e tij kishte 

diçka hyjnore, që të impononte heshtje dhe respekt. Ky qe takimi i parë dhe i fundit me Dhespotin e 

nderuar. Mbas një muaji, më 26 nëntor 1962, Visarioni u lirua me dekret të posaçëm të Presidiumit. 

Përse vallë diktatori e liroi para plotësimit të dënimit peshkopin? 

Për të lehtësuar ndërgjegjen e rënduar nga pesha e krimeve, apo? Enigmë! Kur doli nga burgu, la 

çdo gjë. Mori me vete vetëm rason e zezë, duke lënë një imazh të pashlyeshëm midis bashkëvuajtësve. 

Nuk i harroi për asnjë çast shokët e burgut dhe u dërgonte letra nga Manastiri i Shën Gjonit në Elbasan, 

ku kaloi vitet e fundit të jetës së tij si eremit i vërtetë. 

Profesor Bala, me të cilin kryepeshkopi kishte letërkëmbim, më tregoi se Visarioni kishte lindur 

në Elbasan, në lagjen “Kala”, më 1887, në një familje patriotike, që s’kishte të bënte aspak me familjen e 

Aleksandër Xhuvanit. Në shkollën fillore kishte pasur fatin të kishte mësues patriotin, gjuhëtarin e 

madh, kushëririn e tij, Kristoforidhin. Shkollën e mesme dhe të lartën i kreu në Athinë, në Fakultetin e 

Teologjisë me nota optimale. Shërbeu si klerik në Sofje dhe në Cetinë. Më 1919, si peshkop i Kishës 

Ortodokse dha meshën e parë në gjuhën shqipe në Elbasanin e tij të dashur. Ajo ditë u shndërrua në një 

manifestim të fuqishëm popullor dhe pati jehonë në mbarë Shqipërinë. 

Emri i Visarion Xhuvanit u bë simbol për themelimin e Kishës Autoqefale Ortodokse të 

Shqipërisë duke goditur rëndë synimet e mbrapshta të Patriarkanës së Stambollit. Me  përpjekjet e tij  

titanike i imponohet Patriarkanës, dhe kjo e fundit, mbas shumë hezitimesh, e njeh si Peshkop të 

Shqipërisë. U zgjodh deputet në periudhën 1920-1924 dhe me fjalën e tij u bë mbrojtës i flaktë i 

demokracisë. Më 1929 u zgjodh Kryepeshkop i Shqipërisë dhe luftoi me mish e me shpirt për 

kombëtarizimin e Kishës Ortodokse Shqiptare. 

Diktatura komuniste e gjeti Visarionin peshkop të Vlorës. Atë e vunë nën një survejim të rreptë 

gjersa e arrestuan më 1946. Xhelatët e kuq nuk u  ndalën aspak para këtij atdhetari dhe kleriku të shquar. 

E torturuan fizikisht dhe shpirtërisht në mënyrën më barbare. Ata u munduan më kot që ai të pohonte 

“krimet” e tij dhe, kur panë se çdo lloj torture e përdorur kundër tij nuk e përkuli këtë stoik të 

krishterimit, e dënuan me burgim të përjetshëm pa asnjë argument, këtë atdhetar, demokrat dhe klerik 

të shquar. 

Gjatë gjithë kohës së vuajtjes së dënimit ai u bë At shpirtëror i bashkëvuajtësve, duke i ngjallur 

besim se diktatura do të përmbysej, liria do të vinte dhe demokracia do të fitonte. 

Vdiq në Manastirin e shën Gjonit afër Elbasanit në moshën 76-vjeçare, i vetmuar dhe në mjerim të plotë. 

 

 

 

 

Beqir Ajazi, bashkëvuajtësi që i ka ndenjur më afër V.Xhuvanit, në librin “Nga shkaba me 

kurorë te drapri me çekan” , në faqen 446 shkruan: “Qeveria komuniste kish  grumbulluar aty në burg 

të Burrelit tërë ajkën e patriotizmit e të burrërisë shqiptare, si nga ata të krahinave dhe nga ata që kishin 

qeverisur Shqipërinë një jetë të tërë. Një ndër këta ishte dhe Hirësia e tij Visarion Xhuvani, ish-kryetar i 

kishës, ish-senator, po ishte njëherë patriot i madh që kishte shërbyer si arkitekti kryesor i themelimit të 

Kishës Ortodokse Autoqefale. Pastaj vinin edhe shumë të tjerë të moshuar si Hafiz Musa Dërguti, Hafiz 

Ali Kraja, Patër Klement Miraj, Patër Mëhill Miraj, Kristo Kirka, Koço Tasi, Sejfi Vllamasi, Vangjel 

Manushi si dhe shumë e shumë emra të tjerë”. 
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Beqir Ajazi ka vënë në dukje disa tipare të tjera të Visarionit. Ai jetonte në një hapësirë shumë të 

vogël, pak më e madhe se 37 cm, në pjesën më të errët të qelisë, kurrë nuk dëgjohej të ankohej, 

përkundrazi në ato kushte shumë të rënda, ai gjente rastin për humor, për të na shkëputur nga vuajtjet. 

Xhipe Mersini, gardiani i egër, mundohej të krijonte ilaritet duke vënë në lojë klerikët e nderuar, hiqte 

çallmën e hafizit dhe ja rraste në kokë Visarionit, merrte kamillafin e Visarionit dhe ja vinte në kokë 

hoxhës, ndonjë  nga të burgosurit edhe qeshte i sugjestionuar nga gardiani sadist. 

Një ditë Visarioni i tha gardianit: “Jam kryenaltë që mbaj taçin e Hazretit Muhamet”. Që atë ditë 

gardiani Xhipe nuk u duk më në atë qeli. 

Një natë kurioziteti më nxiti ta pyes:  Hirësi pse e keni marrë emrin Visarion? Ai heshti gjatë, 

dukej sikur po sillte ndërmend kujtimet e jetës së tij. Dhe filloi të flasë: -“Po, do ta tregoj. - Ishte dita e 

Krishtlindjeve. Mbas meshës vizitën e parë dhespoti Visari, e quenin Visari Plak, e bani në shtëpinë tonë. 

Isha i vogël atëherë, jo ma shumë se gjashtë vjeç. I ulem në prehën dhe prek me habi e krenari fëminore 

rroben e tij. Nana më shikon me kureshtje, se çdo të baja tjetër. Atë 25 dhjetor në Elbasan kishte ranë 

borë. Kur u largue dhespoti la gjurmë në borë. Nana më mori përdore dhe më vuni të çapitem në 

gjurmët e dhespotit dhe më tha: po të shkelësh aty ku eci dhespoti edhe ti do të bahesh dhespot si ai. 

Unë e plotsova dëshirën e nanës për të ecun në gjurmët e tij, kjo asht edhe historia e emnit tim Visarion. 

 

Beqir Ajazi në faqet 447-448 të librit të tij ka shkruar në kapitullin “Visarion Xhuvani, 

themeluesi i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare”, të cilin po e japim të plotë: 

“Imzot Visarion Xhuvani është njeriu më i përfolur dhe më i denigruar i tërë kohërave. Ishte një 

prelat shumë i kulturuar dhe shumë besimtar i Kishës Lindore. Sipas mendimit tim, dhe jo vetëm imi, 

shumica dërrmuese e këtyre fjalëve që lëshoheshin në adresë të tij kishin qenë shpifje e trillime nga ana 

minoritarëve dhe e grekomanëve me porosi nga jashtë, për shkak të ndihmesës shumë të madhe dhe të 

rolit primar që ai kishte luajtur në krijimin e Kishës Autoqefale të Shqipërisë. Këtij atdhetari iu bë krah 

në ato kohëra Mbreti Zog në qëllimin e tij për autoqefalinë e Kishës sonë. Kongresi i Kishës Ortodokse që 

u mbajt në Korçë më 1929, është kryekëput vepër e Visarion Xhuvanit, i cili i njihte në majë të gishtave të  

gjitha kanonet e kësaj Kishe të Shenjtë. Mbështetur në to, ai plotësoi në Shqipëri idealet e Fan Nolit. 

Për të ilustruar sa thashë më lart, shërben një rast karakteristik: 

Kishte vdekur Patriarku i Bukureshtit dhe i gjithë Rumanisë. Siç e duan kanonet, varrimi i tij do të 

zhvillohej në një ceremoni madhështore, ku do të ishin jo vetëm klerikët e lartë të vendit, po edhe 

përfaqësues zyrtarë nga Kishat e vendeve të tjera, ndër të cilat bënte pjesë dhe Shqipëria, që dilte për të 

parën herë si autoqefale. Me që vdekja e këtij patriarku kishte qenë e befasishme dhe kur dihej se 

përfaqësuesi i Kishës Shqiptare do të ishte patjetër Imzot Visarioni, Zogu i kishte porositur këtij një 

takëm ceremonial për meshë, të thurur dhe të qëndisur krejt prej ari. Vetëm kamillafi i rëndë dhe 

kërraba e bastunit baritor të tij kishin kushtuar më se 400 napolona ar. 

Linja ajrore për në Bukuresht kalonte atëherë Tiranë-Athinë-Sofje-Bukuresht. Kështu që veç vizës 

tranzit të Bullgarisë, duhej dhe ajo e qeverisë greke. Kjo e fundit e kishte refuzuar dhënien e vizës për 

Visarionin, sepse Imzot Visarioni ishte “persona non grata” (person i padëshirueshëm) atje e madje i 

dënuar për shkak të veprimtarisë që kishte kryer me rastin e autoqefalisë. Dukej sheshit se autoritetet 

greke po bënin çmos për ta penguar Kishën tonë që të paraqitej në një ceremoni botërore siç ishte ajo e 

varrimit të Patriarkut të Rumanisë. Për t’ua hedhur në ajër planin e sabotimit të tyre, Zogu kishte 

porositur aeroplan të posaçëm, duke e kaluar Visarionin në Itali dhe pastaj, s’andejmi, në Rumani. 

Sipas rregullave të protokollit, i kish takuar Visarionit që të ishte i pari në krye të kësaj 

ceremonie. Pjesët e tjera, pamjen, veshjen dhe aftësinë kishtare, i kishte vetë Visarioni, i cili kishte korrur 

atje simpati të madhe për kishën tonë, për veten e vet dhe për Shqipërinë. Në lidhje me këtë ceremoni 

Gjergj Bubani më ka thënë se gjatë asaj ceremonie mijëra gra shqiptare të Bukureshtit e ndërpritnin herë 

pas here kortezhin e përmortshëm, për t’i dalë para Visarionit e duke brohoritur me devocion: “Jetë të 

gjatë o dhespoti ynë!” 

Atje në burg të Burrelit, kur ai po u afrohej “të njëqindtave”, e kam studiuar me kujdes këtë plak 

të dërmuar e të mbaruar, dhe nuk e kuptoja se ku i qëndronte ai shpirt. Kishte arritur në një gjendje të 
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tillë sa nuk ia bënte dot vetes shërbimet e ngushta personale. Duheshin dy veta ta merrnin e ta çonim te 

qypi që ishte aty pas derës. 

Sa isha akoma pa u liruar, ai, me dorën time, i drejtoi një letër Mehmet Shehut, ku, me stil 

telegrafik, i thoshte: “Jam i vorfën, i mjeruem dhe i dërrmuem. S’kam fuqi të vete as ke qypi. Lutem 

dërgomë në ndonjë manastir, ku të vdes në ambientin e kishës dhe në hyzmetin e saj. Visarion Xhuvani”. 

Pas një viti mësova se e kishin dërguar në Shën Gjon, ku kish vdekur pas disa muajsh dhe ishte varrosur 

aty, sipas kanoneve të asaj Kishe Ortodokse Autoqefale, arkitekti kryesor i së cilës ka qenë ai vetë. Zoti e 

pastë mbuluar me mëshirën e tij”. 

 

 

KY ËSHTË NJË NDËR FRYTET E PEMËS QË VETË E MBOLLA 

 

Në nëntorin e ftohtë të vitit 1962, shihet të ecë në rrugët e qytetit të Durrësit  një njeri, të cilit i 

lëvrin në trupin e tharë një pelerinë e zezë shumë e vjetruar, i stolisur nga leshrat e zbardhura të flokëve 

dhe nga një mjekër e gjatë dhe e paprerë qysh nga viti 1946. Njeriut të panjohur, me qëndrimin e drejtë 

dhe kryet lart, i ndrisin dy sytë në zgavrat e thelluara e të një shikimi të ëmbël. Ecja e tij shoqërohet me 

zhurmën e nallaneve të drunjta, e ngjashme me trokëllimin e një trumpete të një ritmi melankolik. 

Njerëzit kalimtarë pëshpërisin rreth njeriut që shohin: Mos është murg i ndonjë manastiri. Shikimi dhe 

ecja e tij të bën të mendosh shumë, duket si krishti i shkëputur nga prangat, i shumëvuajtur dhe si i 

ringjallur. Kush do të jetë vallë?!” 

I panjohuri lëviz i qetë, sodit e gëzon për çdo gjë që sheh, i afrohen fëmijët e ai u përkëdhel lehtë 

kokat e tyre, fut dorën në xhep që t’u japë diçka si dikur, por harron se s’ka ç’të japë. Të moshuarit 

parandiejnë se njeriu me pelerinë do të jetë një njeri me shumë autoritet. I afrohen e i përulen me 

nderim, duke e pyetur: “Kush është zotëria juaj, nga vini, a mund të pranoni ndihmën tonë?” Njeriut të 

panjohur i lotojnë sytë dhe fillon të shpjegohet: se vjen nga një skëterrë, ku populli i këtij qyteti dhe 

ngado e kanë ndjekur duke i ngrohur barkun e shpirtin për t’ia lehtësuar vuajtjet dhe për të mbijetuar 

deri sot. “Këtu kam shumë miq, por mendja dhe zemra më drejtojnë të trokas në pemën të cilën unë vetë 

mbolla. Ku e ka shtëpinë At papa Erazmi?! “Njerëzit që e shoqëronin kishin besim se njeriu me pelerinë 

të zezë e me nallane ish një njeri i madh, që dikur kishin dëgjuar predikimin e tij. Atë natë të parë e disa 

ditë e netë të tjera dhoma e At papa Erazmit ishte plot, ku njerëzit shkëmbenin kujtimet e mallin me 

Hirësinë e tij, Kryepeshkopin e parë, themeluesin e Autoqefalisë së Kishës Ortodokse Shqiptare 

Dr.Visarion Xhuvanin. 

At papa Erazmi si dhe Vangjel Manushi ishin nga më të gëzuarit. Çdo moment i qëndronin pranë 

dhe lëviznin pa vonuar duke i sjellë rrobaqepësin të masë e të presë rrobat e hirësisë. Kryepeshkopi, 

megjithëse shumë i vjetër dhe i dërrmuar nga koha e gjatë në burg, i mban njerëzit me shumë fjalë të 

mençura duke përsëritur me shumë kënaqësi shprehjen: “Ndiej vetveten shumë të gëzuem, si në 

shtëpinë time, se ndodhem e po shijoj në liri ndër frytet e pemës, të cilën unë vetë e mbolla”. Mbas disa 

ditësh ai largohet i përmalluar për në qytetin e lindjes, në Elbasan, pranë të afërmve të tij. 

Familja e At papa Erazmit edhe sot ruan dhe trashëgon kujtime të shumta të babait të tyre mbi 

kryepeshkopin Visarion. Një ndër kujtimet më të bukura është ai, kur babai i tyre ishte emëruar nga 

kryepeshkopi Visarion prift në një fshat të largët të Shkodrës. “Hirësi pse më keni emëruar të shërbej në 

fshatin Vrakë, shumë të largët, të varfër dhe të egër?”. “Po, bir, psenë e kam mendue vetë, do të shkoni 

në atë vend të largët, të vështirë e të vorfën se ai vend ka nevojë për ju. Në atë vend ju do të shkulni nji 

pemë të egër dhe në vendin e saj do të mbillni nji pemë të butë, ashtu siç jeni ju vetë. Shkoni bir, se koha 

do të flasë“. 

Kaluan vite dhe shërbimi i babait në atë fshat ish një shkollë e madhe. Qysh nga ajo kohë 

kryepeshkopi autoritar për babain, ish një At dhe mik i vërtetë. Ai thosh shpesh: Kryepeshkopi Visarion 

për mua ish një njohës i thellë i ortodoksisë, të cilën ai e mbronte dhe e zbatonte duke e lidhur me çdo 

veprim në jetë. Ai ishte një organizues i fuqishëm, i mençur i kombit të tij. Arrestimi i tij nga komunistët, 

në vitin 1946, kish qëllim të thyente e të zhdukte këtë njeri të madh, ngaqë ai ish i palëkundur në parimet 
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e tij nacionaliste. Ai duroi torturat e komunistëve për të mos qenë bashkëpunëtor me ta. Ai ish i 

vendosur e kundërshtar i palëkundur, nga që nuk donte që Kisha Autoqefale Ortodokse Shqiptare të 

varej nga Patriarkana e Rusisë dhe pale të drejtohej nga kryepeshkopi komunist e me pistoletë Paisi”. At 

papa Erazmi e ndjeu dhembjen e padrejtësisë, të poshtërsisë e të aventurierëve komunistë ndaj 

Visarionit kryelartë e të ndritur, prandaj e ruajti dhe e respektoi gjatë gjithë kohës në burg, duke i 

qëndruar pranë deri në ceremoninë e varrimit të trupit të tij në manastirin e Shën Jon Vladimirit në vitin 

1964. Njerëzit e moshave të ndryshme, të cilët kaluan ditët e zeza të burgut me të, e quanin ish 

Kryepeshkopin Visarion mësues, prind, at, shenjt dhe mbi të gjitha një hero e dëshmor i vërtetë i kombit 

të tij. Kujtimet për të janë nga më të shumtat e nga më të bukurat. Koha do të flasë më shumë për të. 

Dhimitër Telezi 

Fjala e Lirë mars 1992 

 

 

RETROSPEKTIVË: DR.VISARION XHUVANI 

 

PESHKOPI QË PUNOI PËR SHQIPTARIZIMIN E KISHËS 

 

Lindi në vitin 1887, në një vatër të lagjes “Kala” të qytetit të Elbasanit, në një familje të thjeshtë. U 

rrit i përkundur me këngët e djepit e me përkujdesjes e prindërve Jani Xhuvani dhe Efemija Bibaja. 

Mbaroi shkollën fillore në gjuhën greke të mësonjëtores greke të lagjes së tij dhe, si shumë nxënës të 

tjerë, mësoi fshehurazi gramatikën e gjuhës amtare nga mësuesi e babai i gjuhës shqipe, Kostandin 

Kristoforidhi. Prindërve, duke parë aftësinë e zellin e tij për të mësuar, u lindi dëshira  që fëmija i tyre të 

bëhej i ndritur dhe i vlefshëm për atdhenë. Ata shtrënguan zemrën e i dhanë mundësi djalit të mësojë në 

shkolla të vendeve të zhvilluara, për të marrë një arsim e kulturë të vërtetë. Djaloshi Petro Xhuvani nisi 

studimet në një shkollë të mesme fetare të quajtur Rizarios në Athinë, shkollë e vjetër e me emër të mirë, 

me bursë të nënës së mbretit të Greqisë, Ollga. Më pas vazhdoi studimet e larta në Universitetin e 

Athinës për teologji, ku u diplomua dhe me gradën fetare u quajt Vissarion. Kështu ai e filloi aktivitetin 

e tij fetar nga viti 1919 si një murg i thjeshtë në Sofje e më vonë episkop në Çetinë. Qysh në punën e tij 

fillestare shihet e dallohet përpjekja  e tij për të meshuar në kishë në gjuhën shqipe. Le të kujtojmë 

meshën e parë në gjuhën shqipe në Sofje, me përkrahjen e shqiptarëve të atjeshëm, si dhe të patriotit të 

njohur, zotit Kristo Luarasi. 

Në vitin 1919 populi i Elbasanit pret me shumë madhështi episkopin e ri i cili në sheshin kryesor 

të qytetit, pranë Portës së Kalasë, bën shërbesën e tij fetare duke bekuar popullin e këtij qyteti si dhe 

shërbeu si predikues në kishën ortodokse të lagjes Kala. Më 20 janar të vitit 1920 ai në Kongresin e 

Lushnjës u zgjodh Senator në senatin e parë për qytetin e Elbasanit. Si anëtar i Këshillit të Lartë që e 

zgjodhi Kongresi i Lushnjës, nëpërmjet këmbënguljes së Xhuvanit u  kërkua  që kisha të jetë e lirë dhe e 

pavarur në një shtet të lirë. 

Nga viti 1908 Fan S.Noli në SHBA fillon punën Shqiptare Autoqefale, kurse në mars të vitit 1922 

në Berat, pra pas 14 vjetësh me organizimin e Vissarion Xhuvanit u mbajt Kongresi Ortodoks për 

Autoqefalinë e Kishës shqiptare në Shqipëri. Më 24 nëntor të vitit 1923 Vissarion Xhuvani u caktua në 

formë zyrtare nga patriarkana Peshkop në Shqipëri. Nga vitet 1920-1922 deri më 1924 ai ishte Deputet në 

Parlamentin e Shtetit Shqiptar. Një ndër pikat që ai shtronte me forcë në  parlament ishte: 

“Kombëtarizimi i kishës shqiptare”.  

Aktiviteti i Vissarion Xhuvanit si kryepeshkop fillon qysh nga viti 1929. Me inisiativën e 

kompetencën e tij nga marsi i vitit 1929 deri në qershor të po atij viti ai formoi Sinodin (Këshilli i lartë 

kishtar) formuloi Statutin e kishës difinitive të quajtur Autoqefale. Ai veproi pa marrëveshjen me 

patriarkanën e Stambollit dhe krijoi Episkopata në Berat, Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Korçë e Shkodër 

me qëllimin kryesor që kisha shqiptare t’i përkasë kombit të vet, duke qenë gjithmonë e pavarur. 

Pavarësia e Kishës Shqiptare deri sot është fryt i punës së shqiptarëve, kryesisht  e Vissarion Xhuvanit 

trim e politikan. Në vitin 1930 me iniciativën e Kryepeshkopit Dr.Vissarion Xhuvanit, u formua shkolla e 
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mesme fetare me afat deri në 5 vjet. Në të do të përgatiteshin Arqimandritët (nëndhespotët), një kuadër i 

formuar, që të vlejë për ngritjen e nivelit të kishës, ku së bashku me kulturën teologjike të merrej një 

kulturë shkencore e atdhetare. Të gjithë pedagogët e  kësaj shkolle që jepnin lëndët si fizikë, gjuhë, 

pedagogji, psikologji e tjerë ishin kuadro me arsim të lartë. Me dëshirën e madhe të kryepeshkopit 

Vissarion u bë organizimi i korit të kishës, drejtimin e të cilit e mori pedagogia e muzikës së Institutit 

pedagogjik femëror, sopranoja Jorgjie Filçe (Truja). 

Vissarioni, si më i formuari nga ana fetare, nxori një revistë për problemet fetare. Ka përkthyer 

Mesharin, si dhe jetën e Shën Jon Vladimirit. Me ndihmesën e tij u realizua busti i parë i K.Kristoforidhit, 

vepër e skulptorit Odise Paskali, e vendosur pranë varrit të tij në lagjen kala të Elbasanit. 

Në kohën e viteve të fundit të Zogut në pushtet, nga qershori i vitit 1936, Vissarioni paraqet 

dorëheqjen, duke u larguar nga jeta fetare. 

Vissarion Xhuvani ishte njeri me kulturë të gjithanshme. Ai zotëronte shumë gjuhë të huaja, si 

greqishten e re e të vjetër, anglishten, gjermanishten, italishten, rumanishten e serbokroatishten. Ai ishte 

politikan me njohuri të gjithanshme si dhe në fushat e shkencës në atë të matematikës, fizikës.  Aftësitë e 

tij kalonin deri në atë të njohjes si dhe të dëshirës për t’u bërë mjek okulist. 

Pas formimit të lidhjes së tretë të shenjtë nga Kristofor Kisi, Vissarion Xhuvani nuk u pranua 

anëtar, sepse një nga konditat e njohjes së kishës shqiptare nga Patriarkana ishte tërheqja e Vissarion 

Xhuvanit nga aktiviteti i tij. Kjo provon më së miri urrejtjen e Patriarkanës së Stambollit për njeriun që e 

detyroi të pranonte kishën autoqefale shqiptare. Të gjithë besimtarët ortodoksë si dhe kuadrot e kishës 

ruajnë në kujtimet e tyre respekt të madh për këtë personalitet dhe atdhetar. Ardhja e tij në qytetin e 

Elbasanit sillte një gëzim  madhështor e shpirtëror te besimtarët e këtij qyteti. Për të tregtarët mbyllnin 

dyqanet, nxënësit e shkollave ndërprisnin mësimet si dhe në tre pika të hyrjes në qytet ngriheshin tri 

kurora të mëdha dafine. Sapo ai drejtohej në hyrje të kishës së lagjes së tij Kala psalltë e kori i kishës e 

prisnin me këngën: Vissarionit fort të lumnueshmit Kryepeshkop i gjith Shqipnis/Hierarkut tonë të 

Tiranës, Durrësit, Shpatit e Gorës, të shumta i qofshin vjetët. 

Kaluan vite dhe ish nxënësi i tij At Erazmi i Durrësit gjithmonë e kujtoi, e respektoi dhe ju gjend 

pranë deri në ditët e fundit të jetës të Vissarionit të madh. 

- Në kohën e pushtimit të Shqipërisë nga Italia në vitin 1941, emërohet episkop i Mitropolisë së 

Beratit ku aktiviteti i tij ish i gjallë si dhe ndikonte për pajtimin e rrymave të kohës. Në vitin 1943 në 

Berat për nder të qeverisë demokratike (ku në realitet doli ndryshe) në restorant Kolombi ai shtron një 

drekë si dhe mban një fjalim solemn. Me madhështinë e fjalës së tij të urtë e të vërtetë ai ndikonte e 

depërtonte në botën e psikologjinë e gjithkujt duke predikuar durim e nënshtrim. Për lirimin e një miku 

patriot nga burgu i Lushnjes ai përdor këtë dialog: “Ju jeni komandanti i çetës Isa Manastiri, më thanë se 

keni brirë por nuk shoh, ju qenkët si gjithë të tjerët, afrohuni t’ju përqafoj.” Kurse për shpëtimin e gjashtë 

të rinjve antifashistë në Berat ku me ndërhyrjen e tij në kuesturën gjermane u shpëtoi jetën disa të rinjve: 

“Sa vlen jeta ime para jetës së besimtarëve të mi?”. 

Nga viti 1943 deri në vitin 1946 ai shërbeu si episkop në qytetin e Vlorës. Por pushteti i ri 

komunist e arreston me pretekstin si një njeri të padëshirueshëm, i cili kish radio marrëse dhe këmbime 

të fshehta me fuqitë e mëdha si me Anglinë, Italinë, Gjermaninë, si dhe me nacionalistët e arratisur?! 

- Në librin “50 vjet të Kishës Ortofokse shqiptare në Amerikë 1908-1958 shkruar nga F.S.Noli 

mësojmë: “Në vitet 1924-1925 doli në skenë si Arkimandrit i vlefshëm e u zgjodh si peshkop i 

pranueshëm nga qeveria Vissarion Xhuvani. Lidhja e dytë e peshkopëve shqiptarë kryesohej prej 

Vissarion Xhuvanit, mitropolit i Durrësit e i Tiranës, kryepeshkop i gjithë Shqipërisë dhe president i tërë 

Kishës Autoqefale Shqiptare. Patriarkana e Stambollit nuk e njohu Kishën autoqefale shqiptare duke e 

denoncuar veprimtarinë e kryepeshkopit Vissarion Xhuvani si të paligjshme. Lidhja qe kryesohej nga 

Xhuvani e udhëhoqi kishën shqiptare për shtatë vjet 1929-1936”. Më poshtë në këtë libër shkruhet: “Në 

të vërtetë Vissarioni ishte një ndër peshkopët më energjikë që ka patur Shqipëria, ishte i pari që 

organizoi kishën e Shqipërisë si një kishë shqiptare. Ai bëri shumë që ta shqiptarizojë kishën, e cila 

praktikisht ishte greke, kur Shqipëria fitoi Pavarësinë më 1912 etj”. Thëniet e Nolit për Xhuvanin në këtë 

libër janë një korrigjim i thënieve të dikurshme si dhe një pohim i natyrshëm, i studiuar, dashamirës dhe 
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i vërtetë për të. I burgosuri Vissarion, si shumë intelektualë të tjerë të Shqipërisë, u zhduk, u thye si dhe 

u torturua në mënyrat më çnjerëzore. Besimtarët nga e gjithë Shqipëria e kujtonin me nderim 

kryepeshkopin Vissarion, ku për të lehtësuar vuajtjet e shpirtit të tij, i dërgonin në burg gjëra të 

ndryshme, të cilat ai i ndante midis shokëve si një naforë duke thënë: “ju të rinjve këtu ju ka dërgue zoti 

që në të ardhmen të jeni dëshmitarë të kësaj dhimbjeje njerëzore”. Në burg ai rrethohej nga të rinjtë e 

burgosur të cilëve u mësonte gjuhë të huaja si dhe u shtonte besimin për të qenë më të duruar. Ai 

shpehej: “Periudha e komunizmit në Shqipni asht e gënjeshtërt dhe e mallkueme. Heqja e besimit te Zoti 

do të sjellë nji dam edhe ma të madh për kombin shqiptar”. 

Miqtë e tij kujtojnë njërën nga thëniet e shumta të tij: “Shqiptari në jetën e tij shekullore e tash në 

këte të komunizmit, gjithmonë ka ba të kundërtën në dam të kombit të tij”. 

Vissarion Xhuvani ishte nacionalist, demokrat trim, atdhetar që dinte të dallonte mikun nga 

armiku si dhe në parimet e tij ishte i vetëdijshëm, i pathyeshëm e largpamës. 

Pavarësinë e Kishës nga ajo greke e sllave e quante të domosdoshme e të barabartë me 

pavarësinë kombëtare. Ai donte e kishte besim se shtetet perëndimore, si Italia, Gjermania, Amerika e 

Anglia “Do ta njihnin e do t’ja kthenin mohimin e Trojeve”, “lirinë e cungueme”, si dhe “nderin e 

humbun Shqipnisë“. Vissarion Xhuvani kreu dënimin e padrejtë nga viti 1946 deri në vitin 1964. Nga 

torturat e shumta të burgut, ai mundi të jetojë vetëm tre-katër vjet pas daljes në “Liri”. 

Ideali dhe vepra e Vissarion Xhuvanit janë një shembëlltyrë e një rruge të ndriçuar. 

Dhimitër Telezi 

Fjala e Lirë 25 prill 1992 

 

 

 

AUTOQEFALIA E KISHËS ORTODOKSE SHQIPTARE DHE KRYEPESHKOPI 

DR.VISARION XHUVANI 

 

Në shtyp lexojmë shkrime të cilat përmendin fakte historike mbi përpjekjet e shqiptarëve për 

shqiptarizimin e besimeve të tyre. 

Kjo përpjekje është e vjetër dhe e udhëhequr në parim si dhe e realizuar nga personalitete të 

ndryshme të kombit tonë. Përpjekja për njohjen e ungjillit dhe e të meshuarit në kishë në gjuhën e vet të 

kombit ish një këshillë e vjetër e vetë Zotit dhe shpëtimtarit Jezu Krisht, i cili i porosiste nxënësit e tij: 

“Shkoni dhe mësoni gjithë kombet.” Kjo këshillë e mençur dhe e bukur kish për qëllim që njerëzit e 

kombeve të ndryshme të njihnin Krishtin, t’u shtohej besimi për të si dhe të kuptonin çdo lajm të mirë të 

ungjillit. Kostandinopoja si qendër e vjetër e drejtimit të besimit ortodoks në botë qysh para disa 

shekujsh kish në parim organizimin dhe interesimin për përkthimin e librave të shenjtë në gjuhë të 

ndryshme. Kjo liri të vepruari, megjithëse me shumë pengesa, arriti të fillojë para disa  shekujsh nga vetë 

shqiptarët që sot të kemi në duart tona libra me shumë vlerë të besimit ortodoks në gjuhën e lashtë e të 

bukur shqipe. Me një fjalë besimi i krishterë u bë shkak që shqiptarët të shkruajnë e të lexojnë gjuhën e 

tyre. Le të përkujtojmë dhe të radhisim emra vendesh si  Manastiri i Shën Gjon Vladimirit në Elbasan, 

Voskopoja, Berati e Gjirokastra si qendra për lëvizjen e përkthimit të librave të kishës në gjuhën shqipe 

me autor dhe anonimë si: Papa Totasi, Naum Veqilharxhi, Theodhor Haxhifilipi, Kostandin Berati, Kosta 

Cevi, episkop Grigor Gjirokastriti, Mitropolit i nderuar i Athinës, me përkthyes dhe lëvruesin e gjuhës 

shqipe Kostandin Kristoforidhin e deri tek Fan S.Noli, i cili e shtoi edhe më shumë numrin e botimeve të 

librave liturgjike në përdorimin e tyre në kishë, të cilat u bënë shkak kryesor i kombëtarizimit dhe i 

pavarësisë së kishës sonë ortodokse. Në vitin 1908 F.S.Noli në Amerikë fillon punën për ta bërë kishën 

shqiptare atje të pavarur dhe plotësisht shqiptare. Në vitin 1920 zhvillohet Kongresi i Lushnjës që nxori 

qeverinë e parë shqiptare, e cila ndër pikat e shumta kish edhe që duhej që kisha të ish e lirë në një shtet 

të lirë.  

Ndër klerikët e rinj të vitit 1919 njihej i quajturi Petro (Visarion) Xhuvani, i cili kish mbaruar 

studimet e mesme dhe të larta për teologji në Athinë. Nga mitropoliti Jakov i Durrësit ai fillon punën e tij 
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si predikator në manastirin e shën Gjon Vladimirit të Elbasanit dhe më vonë emërohet prift arkimandrit 

në Sofje. Me kalimin e tij nga civil teolog në klerik prift arkimandrit Petro Xhuvani për nder të Visarionit 

Plak, ndryshon emrin e tij në Visarion i Ri, Kongresi i Lushnjës propozoi që Visarion Xhuvani të jetë 

episkop dhe të organizonte kishën. 

Nga viti 1920-22 e deri më 1924 ai ish senator dhe deputet në parlamentin e shtetit shqiptar ku 

ndër pikat e shumta që shtronte ish “Kombëtarizimi i Kishës Shqiptare”. Në këto vite Visarion Xhuvani 

dhe Ahmet  Zogu ishin të një partie. 

Më 12 shtator të vitit 1922 në Berat me organizimin e Visarion Xhuvanit u zhvillua Kongresi I 

Ortodoks për Autoqefalinë e Kishës Shqiptare në Shqipëri. Kongresi ortodoks formoi statutin kishtar 

dhe caktoi si gjuhë zyrtare të kishës dhe në shërbesat fetare gjuhën shqipe si dhe për të nderuar 

Patrikanën e Stambollit dërgoi një delegacion me në krye priftin Vasil Marko për të parashtruar kërkesat 

për njohjen e Autoqefalisë së Kishës Shqiptare. Si përfundim delegacioni nuk gjeti mbështetje dhe 

fletoret greke mallkonin veprimin shqiptar, sidomos episkopin Visarion. 

Nga 1924, pas largimit të Nolit nga Shqipëria deri më 1929, Kisha mbeti e penguar, e vonuar, jo e 

qetë, por plotësisht e mbushur me kontradikta. Aktiviteti i plotë i Visarion Xhuvanit si kryepeshkop 

fillon qysh nga viti 1929, kur gjen mbështetje, njohje ligjore dhe materiale nga mbreti Ahmet Zogu I. 

Me inisiativën e kompetencën e kryepeshkopit Visarion, pa pëlqimin e Patrikanës u formua 

sinodi i parë i kishës (Këshilli i Lartë Kishtar) nga marsi deri në qershor 1929 në Korçë, i cili formuloi 

statutin e kishës definitive të quajtur autoqefale dhe në qershor po të atij viti mblidhet në Korçë Kongresi 

i Dytë Kishtar, i cili votoi statutin definitiv të Kishës Ortodokse Autoqefale. 

Në këtë sinod u diskutua si dhe u dha fund ngatërresave të çështjes së kishave ortodokse në 

Shqipëri si dhe u forcua dhe u sigurua përparimi i Autoqefalisë së Kishës sonë të shenjtë. 

Edhe këtë herë kryepeshkopi Visarion veproi pa marrëveshje me Patrikanën e Stambollit dhe me 

kompetencat e tij vendos, krijon dhe plotëson episkopatat në Berat, Tiranë, Durrës, Gjirokastër, Korçë e 

Shkodër, me qëllimin kryesor që kisha Shqiptare të drejtohet dhe t’i përkasë e pastër dhe gjithmonë e 

pavarur kombit të vet. 

Formimi i Sinodit Episkopal të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë sipas dispozitave të 

statutit dhe vendimi  i prerë dhe kryelartë bëri që njerëz dhe politikanë të ndryshëm grekë të vjellin vrer 

dhe të shpifin; “Kryepeshkopi i Shqipërisë është një turkoman dhe mohues i kristianizmit si dhe një 

armik i helenizmit, grekofonëve në Shqipëri”, e të tjera shpifje trashanike. 

Le të citojmë fjalët e një vizitori grek në Shqipëri, të zotit Stilian Harisiadhi, nip i të ndjerit 

peshkop të Amazisë, Gjermanoit, i cili vizitoi Kishën Shqiptare dhe veçanërisht kryetarin e saj: “Kur 

hyra në ndërtesën e kryepeshkopatës shqiptare m’u duk sikur gjendesha në një rreth të njëllojtë me atë të 

Patrikanës së Kostandinopojës, nga pikpamja e disiplinës, rregullit, qetësisë e të pastërtisë. Habitje më të 

madhe dhe respekt ndjeva kur pashë fytyrën madhështore të kryetarit të kishës si dhe kur dëgjova 

oratorinë e tij, e cila kish për qëllim forcimin e ndjenjës fetare të bijve të tij shpirtëror dhe për lartësimin e 

klerit si dhe një ndjenjë zemërimi më lindi për ata të cilën me kaq ashpërsi dhe padrejtësi u sollën 

kundër personalitetit të tij”. 

Nga telegramet e letra të shumta të botuara nëpër fletore e revista lexojmë mbi reagimin ndaj 

Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të dërguara nga Patrikana e kisha të tjera, të cilat  deklarojnë  

ngrohtësisht: “Kisha Shqiptare nën drejtimin e Visarion Xhuvanit nuk është e vetme, e izoluar, e 

përbuzur dhe të mos trembet nga të këqijtë e saj dhe se ajo është e dashur dhe e respektuar dhe ndihma 

për të do të jetë e pakursyer”. Nga shumë vizitorë të huaj shtetërorë dhe fetarë, klerikë, profesorë e 

doktorë në teologji, ortodoksia në Shqipëri, e udhëhequr nga kryepeshkopi Visarion, është quajtur: 

“Pararojë dhe shembull e ortodoksisë në Ballkan”. Autoqefalia e kishës ortodokse shqiptare në atë kohë 

ishte si një diell i një qielli të pastër. Veprimi i kryepeshkopit Visarion ishte i ngjashëm me atë të Ismail 

Qemalit, ishte një vendim i domosdoshëm në kohë si dhe një detyrë e shqiptarit ndaj atdheut të tij. 

Në kohën e viteve të fundit të mbretit Zog në pushtet, në qershor të vitit 1936 Visarioni paraqet 

dorëheqjen duke u larguar si pasojë e presioneve të herëpashershme të Patrikanës së Stambollit si dhe të 

kontradiktave midis qeveritarëve të shumtë dhe jo të kulturuar të vendit të tij. Visarioni megjithëse i 
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luftuar, i mallkuar dhe i përbuzur në çdo aspekt të punës dhe të jetës së tij, qëndroi gjithmonë i 

pamposhtur se në shpirtin e tij ish dashuria, ideali i pastër e i ndritur për kombin e tij. Atij kur i është 

dhënë rasti nëpërmjet penës në letra, telegrame si dhe në oratorinë e tij të shkëlqyer të shprehur me 

shumë emocion për mësimin dhe edukimin në shkollat e Greqisë, shpreh dashurinë për kulturën e lashtë 

të helenëve. Por në veprimet e tij ai ishte një nacionalist i pastër, demokrat, i vetëdijshëm, i pathyeshën, 

trim, i urtë, largpamës, një besimtar ortodoks e atdhetar i vërtetë. Kryepeshkopi Visarion është bir i 

shquar i kombit tonë dhe vepra e tij një shembëlltyrë dhe monument i një udhe të ndritur. 

Dhimitër Telezi 
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