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PARATHËNIE

H
istoria e Krishterimit, ka si qëllim të përshkruajë ecurinë

e kishës së krishterë, nga vitet apostolike, përndjekjet

dhe persekutimet, që hasi krishterimi dhe mënyrën si u

përballuan herezitë, të cilat çfaqeshin herë mbas here, duke

shtrembëruar të vërtetën. Ngjarjet që përshkruhen në libër,

fillojnë në vitin 33 pas Krishtit, atëherë kur u themelua kisha e

krishterë, ose me fjalë të tjera që nga vitet apostolike. Në libër

përshkruhen shkaqet, që ndikuan në përhapjen e krishterimit,

si dhe jeta e aktiviteti i Jisu Krishtit, përhapjen e krishterimit

tek judejtë dhe paganët, do të vijojmë me veprimtarinë e apostull

Pavlit, i cili predikoi krishterimin “Nga Jeruzalemi deri në Iliri”,

duke themeluar komunitete të krishtera. Një vend të veçantë

në këtë libër, zënë përndjekjet ndaj të krishterëve nga ana e

perandorëve romakë. Martirët qenë të shumtë, por kisha e

krishterë asnjëherë nuk u zhduk. Liria e besimit u sanksionua

me Ediktin e Milanos, në vitin 313 nga Kostandini i Madh. Në

vijim do të njiheni me Sinodet Ekumenike, të cilët janë autoriteti

më i lartë i kishës për çështjet e besimit. Vendimet e Sinodeve

Ekumenike i zbaton mbarë kisha e krishterë. Nëpër sinode kanë

marrë pjesë primatët e kishave. Në rastin kur një patrik nuk

kishte mundësi për të ndjekur punimet e sinodit, duhej të
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dërgonte përfaqësuesin e tij, në rast të kundërt, patriku duhej
të jepte pëlqimin e tij, për atë që kishte vendosur sinodi.

 Sinodi I Ekumenik, u thirr në vitin 325 nga Kostandini i
Madh. Sinodi u mbajt në Nikea të Azisë së Vogël, me
pjesëmarrjen e 318 etërve. Shkaku i thirrjes së Sinodit ishte
herezia e arianizmit. Sinodi përcaktoi hyjninë e Birit të
Perëndisë, duke formuluar shtatë pikat e para të Simbolit të
Besimit. Gjithashtu Sinodi përcaktoi datën e kremtimit të
Pashkëve. Sinodi I Ekumenik dekretoi 20 kanone. Sinodi II
Ekumenik,  u mbajt në vitin 381, në Kostandinopojë. Sinodi u
thirr nga perandori Teodosi i Madh, për të luftuar herezinë e
maqedonizmit dhe të ithtarëve të tij, të cilët u quajtën
pneumatomakë, sepse mohonin hyjninë e Shpirtit të Shenjtë.
Sinodi formuloi pjesën e dytë të Simbolit të Besimit, duke
përcaktuar hyjninë e Shpirtit të Shenjtë. Sinodi II Ekumenik
dekretoi 7 kanone. Sinodi III Ekumenik u mbajt në Efes, në
vitin 431. Sinodi u thirr prej perandorit Teodosi II, nga shkaku
i herezisë së nestorianizmit. Themeluesi i kësaj herezie, Nestori,
nuk e quante Shën Mërinë Çyjlindëse, por Êrishtlindëse. Sinodi
III Ekumenik dekretoi 8 kanone. Gjithashtu dekretoi 12
anatemat e Kirilit të Aleksandrisë ndaj Nestorit. Sinodi IV
Ekumenik u thirr nga perandorët Marcian dhe Pulqeria, në vitin
451. Sinodi u mbajt në Kalqedoni, me pjesëmarrjen e 630 etërve.
Shkaku i thirrjes së Sinodit ishte herezia e monofizitizmit. Në
Sinodin IV Ekumenik u dekretuan 30 kanone. Sinodi V
Ekumenik u thirr në vitin 553, në Kostandinopojë, nga perandori
Justinian. Në Sinod morën pjesë 160 etër, të cilët dënuan
Origjenin dhe herezinë e Tre kapitujve. Sinodi V Ekumenik
nuk dekretoi kanone, por shqyrtoi çështje dogmatike. Sinodi
VI Ekumenik u mbajt në Kostandinopojë, në vitin 681. Sinodi
u thirr nga perandori Kostandin Pogonati, me pjesëmarrjen e
174 etërve, të cilët dënuan herezinë e monotelitizmit. Në Sinodin
VI Ekumenik nuk u dekretuan kanone. Gjithashtu do të njiheni
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me zhvillimet e Sinodit të Penthektë në Kupolë. Ky Sinod,
plotësoi veprën e Sinodeve V dhe VI, duke dekretuar 102
kanone. Punimet e Sinodit të Penthektë në Kupolë, u zhvilluan
në vitin 691, në Kostandinopojë. Sinodi u thirr nga perandori
Justinian II. Sinodi VII Ekumenik, u mblodh në Nikea, në vitin
787. Ky Sinod u thirr nga perandoresha Irini, për të luftuar
herezinë ikonoklaste. Në Sinod morën pjesë 367 etër, të cilët
rivendosën kultin e ikonave në kishë, duke përcaktuar se
ikonave nuk u takon adhurim, por vetëm veneracion. Sinodi
VII Ekumenik dekretoi 22 kanone.

Në këtë libër, bëhet fjalë për përhapjen e krishterimit,
nëpër vende të ndryshme të botës. Në vijim do të njiheni me
Patriarkanat. Kisha drejtohej nga Pentarkia, domethënë nga
pesë Patriarkana. Për problemet teologjike dhe organizative të
kishës, Patriarkanat kanë qenë krejtësisht të pavarura. Pesë
Patriarkanat, kishin të drejta dhe privilegje të barabarta:
hirotonisnin mitropolitët që kishin në juridiksionin e tyre,
thërrisnin episkopët nëpër sinode lokale, pranonin dhe
shqyrtonin në sinode ankesat e mitropolitëve etj. Patrikët dhe
mitropolitët kanë rreth vetes sinodin. Sinodi i Patriarkanës,
përbëhet nga mitropolitët që ka në varësi, ndërsa sinodi
mitropolive përbëhet prej episkopëve, që janë në varësinë e
mitropolisë. Gjithashtu do të njiheni me Skizmën e Madhe
ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit, duke vazhduar me shkaqet
që sollën këtë ndarje. Ngjarjet zvillohen nga viti 843 me
përfundimin e luftës kundër ikonave dhe përfundojnë në vitin
1054, me Skizmën e Madhe. Në vijim do të njiheni, me konfliktin
midis papëve dhe sovranëve të perëndimit, për çështjen e
investiturës, për të vazhduar me kryqëzatat, të cilat në vend që
të çlironin Vendet e Shenjta nga otomanët, përfunduan me
pushtimin e Kostandinopojës, në vitin 1204.

Gjithashtu do të njiheni, me ngjarjet nga viti 1204, deri
me rënien e Kostandinopojës më 1453. Perandoria Bizantine u
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pushtua nga latinët, si pasojë e Kryqëzatës IV. Patriarkana
Ekumenike e përndjekur prej tyre, u vendos në Nikea, ku ruajti
bashkimin e popullit bizantin, në besimin ortodoks. Më 1261 u
çlirua Kostandinopoja nga latinët dhe veprimi i parë që bëri
perandori Mihal Paleologu, ishte litania triumfale, me ikonën e
Hyjlindëses mbi krye drejt Shën Sofisë. Perandorët Bizantinë
kërkuan ndihmë nga Perëndimi, por ky i fundit donte që të
pranonin papën në krye të kishës. Dy sinodet që u mbajtën në
Lion më 1274 dhe në Firence më 1439, vendosën bashkimin e
kishave, por populli bizantin me në krye patrikun, nuk pranuan
të drejtoheshin nga papa dhe të pranonin shtesën Filioque në
Simbolin e Besimit. Papa dërgoi në Kostandinopojë kardinalin
Isidor, i cili celebroi një liturgji në kishën e Shën Sofisë, duke
shpallur dekretin e bashkimit, mirëpo populli i Kostandinopojës
ishte aq i indinjuar, saqë thërriste: “Më mirë të shohim çallmën
turke, nëpër rrugët e Kostandinopojës, sesa kapuçin e
kardinalit”. Menjëherë pas largimit të kardinalit, më 29 maj
1453, Kostandinopoja ra në duart e turqve.

Një vend të veçantë në libër, zë monakizmi lindor dhe
ai perëndimor. Gjithashtu do të njiheni me urdhërat kolorsiakë
dhe urdhërat me lypsarë. Më të rëndësishmit prej tyre, qenë
françeskanët dhe domenikanët. Fretërit e këtyre urdhërave, u
shquan në punën misionare dhe depërtuan nëpër universitetet
e Europës, duke themeluar teologjinë skolastike, e cila arriti
kulmin me Bonaventurën dhe Thoma Akuinin. Zvillimi
arkitektonik i qyteteve evropiane, solli ndërtimin e katedraleve.
Stili i vjetër romak u zëvendësua me stilin gotik. Në vijim do të
njiheni me përfaqësues të teologjisë perëndimore, për ta mbyllur
me inkuizicionin. Do të njiheni me pararendësit e Reformës
Protestante dhe në vijim dotë lexoni për jetën dhe aktivitetin e
reformatorit Martin Luter, deri në shpalljen e reformës, si dhe
për shtrirjen e protestantizmit nëpër vende të ndryshme të
Evropës. Gjithashtu do të njiheni me personalitete të
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rëndësishëm, si Ulrih Zvingli, Zhan Kalvini, Tomas Mynxer etj.,
të cilët themeluan sekte protestante. Duhet theksuar se jo të
gjithë ata që braktisën Kishën Katolike, u bënë ithtarë të Martin
Luterit. Në Zvicër nën udhëheqjen e Zvinglit dhe Kalvinit, u
themeluan kishat e reformuara dhe prezbiteriane. Disa të tjerë
u quajtën anabaptistë, ndërsa në Angli u ruajt hierarkia në
drejtimin e kishës, prandaj Kisha e Anglisë, u quajt episkopale.

Gjithashtu do të njiheni, me luftën ndërmjet
protestantëve dhe katolikëve, nëpër vende të ndryshme.
Protestantizmi filloi të përhapej me shpejtësi në Gjermani, Angli,
Skoci, Holandë etj. Ky shkak e detyroi Kishën Katolike të
ndërmerrte një sërë masash, të cilat u quajtën kondra reforma.
Ndërsa në Itali, Spanjë dhe Poloni, protestantizmi u shtyp me
dhunë. Gjeramania u përfshi në luftën 30-vjeçare, ndërsa në
Francë shpërtheu revolucioni. Në libër flitet për unitët dhe
marrëdhëniet e Kishës Ortodokse me protestantët. Në këto
përpjekje u shquan patriku Jeremia II, i cili përballoi Reformën
Protestante, ndërsa patriku Kiril Lukari, u përball me
propagandën e jezuitëve, për të përfunduar me skizmën bullgare.

I pari që ka shkruar për Historinë e Krishterimit, ka
qenë teologu dhe juristi Teodor Papapavli, i cili në vitin 1992
përgatiti dispensën “Historia Universale e Krishterimit”. Vite
më vonë autori i librit përgatiti studimin “Historia e
Krishterimit”, e cila e pa dritën e botimit, vetëm në vitin 2002
dhe nuk është botim zyrtar i K.O.A.Sh-it. Libri “Historia e
Krishterimit” është fryt i përpjekjeve vetjake të autorit, i cili e
paraqet si ribotim të plotësuar e të përmirësuar. Ky libër ka
qenë tekst mësimor në Akademinë Teologjike, dhe u është
shpërndarë studentëve, në formë dispense të fotokopjuar.
Botimi i ri, është më i plotë dhe më i pasur me ngjarje, të cilat
autori i librit i ka përjetuar, gjatë kohës që punonte si pedagog
i “Historisë së Krishterimit”, në Akademinë Teologjike të Shën
Vlashit në Durrës. Ndonëse për të realizuar botimin e parë
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shpenzova shumë kohë, para, mund dhe djersë, ai u përfol nga
njerëz mediokër (të cilët u larguan me turp nga kisha) dhe më
kushtoi heqjen e të drejtës së ushtrimit të profesionit. Megjithatë
të krishterët në fund duken, prandaj nuk u tërhoqa, por guxoj
përsëri, me anën e këtij botimi modest, të paraqes vlerat e vërteta
të krishterimit. Ky libër, nuk është botim zyrtar i K.O.A.Sh-it,
por vetëm një përpjekje vetjake e autorit. Besoj se libri “Historia
e Krishterimit” do t’u shërbejë besimtarëve ortodoksë shqiptarë
për të njohur më mirë historinë e kishës.
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KREU I PARË

SHFAQJA E KRISHTËRIMIT

Apostull Pavli, në letrën e tij drejtuar Galatasve ka
shkruar: “Kur erdhi koha, Perëndia dërgoi Birin e Tij....”
(Galatasve 4, 4). Krishterimi u shfaq në një botë, e cila e kishte
fenë e saj, kulturën dhe traditën, për të cilat njerëzit qenë
krenarë. Krishterimi u bazua në judaizmin. Ai përvetësoi nga
judaizmi, ligjin, psalmet, profetët dhe duke u mbështetur tek
to, përgatiti udhën për ardhjen e Krishtit. E thënë shkurt,
krishterimi ishte një fe e re, e ngritur mbi themelet judaike.
Krishti së bashku me dishepujt, përshkuan për tre vjet Palestinën,
duke predikuar fenë e re dhe duke bërë mrekulli, për të vërtetuar
që ishte Biri i Perëndisë. Në vitin 28, kur ishte koha e pashkëve,
Jisui dëboi tregtarët nga tempulli (Mateu 21, 12-17), ndërsa në
fillim të vitit 29, Krishti urdhëroi dishepujt të predikojnë deri
në skajet më të largëta të dheut (Mateu 10, 5-15). Po atë vit
Jisui shumoi bukën për pesë mijë vetë (Mateu 14, 13-20). Në
muajin mars të vitit 30, Krishti ngjalli Llazarin etj.

Shumë nga judejtë, besuan në mësimet e tij dhe u bënë
të krishterë, vetëm farisejtë nuk donin të besonin, sepse ata
mendonin se Mesia, duhej të ishte një udhëheqës luftarak, që
do t’i çlironte nga zgjedha romake, dhe do të krijonte një
mbretëri botërore të judejve. Farisenjtë e gjykuan Jisu Krishtin,
e poshtëruan duke e akuzuar si shkelës të dekalogut dhe më në
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fund e dënuan me vdekje. Krishtin e kapën, natën kur po lutej
në Gjetsemani dhe e kryqëzuan një të premte në kodrën e
Golgothasë, në mes të dy keqbërësve. Në ditën e katërmbëdhjetë
të muajit Nisan, Krishti vdiq në kryq (Joani 11, 1-13). Më pas,
ithtarët e tij e varrosën në një varr prej guri, mirëpo në ditën e
tretë në mëngjes, Krishti u Ngjall së vdekurësh, duke i treguar
botës se ishte i Biri i Perëndisë. Pas ngjalljes, Jisui qëndroi në
tokë për 40 ditë, duke iu shfaqur apostujve disa herë, për t’i
bindur për vërtetësinë e ngjalljes e duke ju dhënë fuqi dhe duke
i porositur, për të përhapur ungjillin tek gjithë kombet.

   Mozaiku në apsidën e Katedrales “Ngjallja e Krishtit”

SHKAQET QË NDIKUAN
NË PËRHAPJEN E KRISHTËRIMIT

SHKAQET E BRENDSHME

a-Karakteri hyjnor i krishterimit. Predikimi i fesë së re,
(krishtërimit) u shoqërua me vepra çudibërëse, nga ana e
Krishtit, i cili u hapte sytë të verbërve, shëronte të sëmurët,
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ngjallte të vdekurit, kthente ujin në verë dhe me disa bukë bënte
të ngopeshin me mijëra njerëz etj. Të gjitha këto mrekulli
vërtetuan, se Jisu Krishti ishte me të vërtetë Biri i Perëndisë
dhe se feja e re që ai predikonte kishte prejardhje hyjnore.

b-Epërsia e krishtërimit ndaj feve pagane. Në
paganizëm, njerëzit u faleshin dhe adhuronin idhuj të ndryshëm
prej guri ose druri, duke i veshur ata me veti hyjnore. Nga ana
tjetër perënditë e mitologjisë, ishin bërë objekt talljeje nga
filozofët e kohës. As idhujtaria dhe as mitologjia, nuk i jepte
njerëzimit shpresë për të ardhmen. Ato më tepër kënaqnin
mendjen dhe intelektin e njerëzve, ndërsa krishtërimi me
mësimet e tij, ngrohte zemrat e njerëzve, me anë të pajtimit të
njeriut me Perëndinë, nëpërmjet flijimit të Krishtit në kryq, me
anën e shpalljes së barazisë ndërmjet njerëzve, si dhe me vizionin
e një jete të lumtur përtej varrit.

c-Pastërtia e jetës së krishterë. Mënyra e jetës së
krishterë, ishte në përputhje me shembullin e jetës së Krishtit, e
cila ishte jetë e virtytshme. Edhe paganët kishin mësime për
virtytin, por ato nuk i respektonte njeri. Mësimet e tyre kishin
mbetur vetëm në letër, ndërsa jeta e tyre, vazhdonte të ishte
plot imoralitet dhe skandale.

d-Guximi dhe qëndrueshmëria e të krishterëve në
besimin e tyre. Për të mbrojtur besimin e tyre, mjaft nga të
krishterët e parë përballuan kërcënime, tortura, madje edhe
vdekjen, duke mos e tradhëtuar besimin. Në paganizëm, ishte
diçka e pakonceptueshme, që dikush të vuante dhe të
sakrifikohej për fenë e vet.

e-Zelli dhe vetmohimi i dishepujve gjatë predikimit të
krishtërimit. Për përhapjen dhe mbrojtjen e fesë së re, atyre iu
desh të përballonin me guxim të gjitha pengesat dhe vështirësitë.
Apostull Pavli tek letra drejtuar Romakëve ka shkruar: “Lajmin
e mirë për Mesian, arrita ta sjell kudo, nga Jeruzalemi deri në
Iliri”. Apostujt shkuan drejt martirimit, duke mos e mohuar
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Krishtin. Të gjitha këto, tërhoqën vëmendjen e botës pagane
ndaj krishterimit, duke bërë që edhe armiqtë të pyesnin veten,
se cila ishte fuqia e tij dhe më në fund u detyruan ta pranojnë
atë.1

SHKAQET E JASHTME

a-Dekadenca e feve pagane. Në kohën kur u shfaq
krishterimi, besimet pagane ishin në rënie të plotë. Njerëzit qenë
të lodhur nga ceromonitë dhe praktikat absurde, orakujt, magjitë
dhe parashikimet e fatit, të cilat përbënin thelbin e besimeve
pagane. Jo vetëm filozofët, por edhe populli tallej me
“perënditë” dhe me legjendat e jetës së tyre plot skandale. Këto
sollën një rënie morale të shoqërisë, prandaj përpara kësaj
gjendjeje të krijuar, njerëzit dëshironin dhe ishin të etur për një
fe të re, e cila do të ripërtërinte jetën morale dhe shoqërore.

b-Dekompozimi i filozofive klasike. Mësimet e
filozofëve të lashtësisë Platonit, Sokratit, Pitagorës, Aristotelit
etj., të cilat qenë një mbështetje e fuqishme për moralin pagan,
nuk po gjenin më admirues. Mbi mbeturinat e tyre, po lulëzonin
sisteme të reja filozofike, si përshembull neo-platonizmi, neo-
pitagorizmi, epikurizmi, stoicizmi, skepticizmi. Të gjitha këto
rryma filozofike, duke u munduar të gjenin të vërtetën, bënë
një luftë të vazhdueshme idologjike midis tyre, duke u përpjekur
për të diskretituar njera-tjetrën. Nga ana tjetër, ato nxitën
mendjet e njerëzve për kërkime dhe preokupime më të larta,
por njëkohësisht, mbollën edhe farën e mosbesimit tek vetë
ato, duke përgatitur terrenin, për kuptimin dhe pranimin e së
vërtetës absolute, që predikonte krishterimi.

c-Shtrirja e perandorisë romake. Kur u shfaq krishterimi,
Roma kishte arritur të zotëronte, një pjesë të konsiderueshme
të botës së atëhershme. Përhapja e shpejtë e krishterimit, u
1-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, Dispensë, Tiranë 1994,fq 3.
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favorizua nga prania e të njejtave rregullave ligjore, që
ekzistonin në gjithë perandorinë, ekzistenca e rrugëve, të cilat
lidhnin Romën me provincat më të largëta, njohja e greqishtes,
si gjuhë e tregtisë dhe kulturës, marrëdhëniet tregtare dhe
politike që kishin popujt e perandorisë midis tyre etj.

 Si konkluzion mund të themi se shkaqet e brendshme
dhe të jashtme bashkëvepruan, duke ndihmuar në përhapjen e
shpejtë të krishtërimit, deri në cepat më të largëta të Perandorisë
Romake.2

THEMELIMI I
BASHKËSISË SË KRISHTERE

                Me fillimin e aktivitetit publik, Jisui thirri dymbëdhjetë
dishepujt, të cilët i qëndruan pranë. Të gjithë së bashku, qenë
për herën e fundit në Darkën Mistike, kur u zbulua tradhëtia e
Judës. Të parët që ndoqën Jisuin qenë: Simoni që quhet Pjetër,
vëllai i tij Andrea, Jakovi i Zevedeut dhe Joani, Filipi dhe
Barnaba, Thomai, Mateu, Jakobi i Alfeut, Tadeu, Simon
Kakaneasi dhe Judë Iskarioti (Mateu 10, 2-4). Përveç
dymbëdhjetë apostujve, Krishti zgjodhi edhe shtatëdhjetë të
tjerë dhe i dërgoi dy e nga dy nëpër vende të ndryshme.
Shtatëdhjetë apostujt kanë qenë: Jakobi, vëllai i Krishtit,
peshkopi i parë i Jeruzalemit, Simoni, vëllai i Jakobit dhe
peshkopi i dytë i Jeruzalemit, Jakobi, vëllai i Mate ungjillorit,
Dëshmori i parë Stefani, Agavi apostull dhe profeti Juda i
Jakobit. Peshkopët: Barnaba, Prokori nga Qipro, Nikanori nga
Nikomedia, Simoni dhe Timoni, Epeneti nga Bostroni, Luka
nga Kartagjena e Afrikës së Veriut, Aristarku nga Laodicea e
Sirisë, Zinoni nga Zina e Apamisë, Aristovuli nga Diospoli,
Apeli nga Bretania, Narçisi nga Smirni i Azisë së Vogël, Rufi

2-Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e Kishës, Dispensë, Tiranë
1998, faqe 74.
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nga Athina e Greqisë, Asigriti nga Thiva e Greqisë, Flegoni
nga Irkania, Ermis nga Maratona e Greqisë, Patrova nga
Dalmacia e Serbisë, Ermai nga Potiolusi, Linoi nga Filipupoli i
Bullgarisë, Gaji nga Roma, Filologu nga Efesi i Azisë së Vogël,
Luçios nga Sinupoli, Jasoni, Sila dhe Irodioni nga Laodicea,
Sila nga Tarso i Azisë së Vogël, Siluani nga Korinthi i Greqisë,
Androniku nga Selaniku i Greqisë, Kriski nga Panonia, Amblia
nga Kalqedonia, Urbani nga Odiso e Rusisë, Varsava nga
Maqedonia, Staqi nga Iraklia e Thrakës, Erasi nga Bizanti,
Kuarti nga Paneada, Sosipatri dhe Terenti nga Virito e Libanit,
Apoli nga Ikonia e Azisë së Vogël, Epafroditi (ose Epafrasi)
nga Qezareja, Qesari nga Andriaki, Sosteni nga Dyrrahu
(Durrësi) i Ilirisë, Tikiku nga Kolofonia, Marku nga Vivliupoli,
Marku ungjillori, Justi nga Aleksandria, Artemoni nga
Eleftherupoli, Klimi nga Listra e Azisë së Vogël, Onisifori nga
Sardenja e Italisë, Tikiku nga Koroni i Greqisë, Karpos nga
Kalqedonia, Evodi nga Veria e Greqisë, Fortunati, Akajo,
Stefana dhe Filimoni nga Antiokia e Sirisë, Anania nga Gaza, i
cili pagëzoi apostull Pavlin, Filipi nga Damasku, i cili pagëzoi
administratorin e mbretëreshës, Kandaki nga Etiopia, Josifi dhe
ata që u martirizuan bashkë me apostull Pavlin: Olimbia,
Irodioni, Aristarku, Pudi dhe Trofimi (Lluka 10, 1-17).3

Këtyre iu shtuan edhe të tjerë, punëtorë të ungjillit, por
numri shtatëdhjetë mbeti si diçka simbolike. Numri shtatë dhe
shumfishat e tij ishin një numër i shenjtë. Veç të tjerash, Krishti
mund ta ketë zgjedhur numrin shtatëdhjetë, sepse sipas Librit
të Numrave (11,16-25), kaq qenë ata që kanë ndihmuar
Moisiun. Të gjithë këta që përmendëm më sipër, e kishin ndjekur
Jisuin kudo dhe ishin të përkushtuar ndaj tij. Ata e panë, e
prekën, e dëgjuan të predikonte dhe jetuan të gjitha momentet
e jetës publike të Krishtit. Kur u kthyen në qytetin e shenjtë,
dishepujt e Krishtit u mblodhën në sallën e sipërme, që ishte
3-Atë Justini, Mbledhja e 70-Apostujve, Ngjallja, janar 2002, faqe 9.
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vendi i lutjeve dhe i mësimdhënies (Marku 14, 15). Salla e
sipërme gjendej në një ndërtesë private. Në këtë sallë, Krishti
celebroi darkën mistike (Luka 22, 12). Atje qenë Pjetri dhe
Jakobi, Joani dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe
Mateu, Jakobi i Alfeut dhe Simon Zeloti, dhe Juda i Jakobit
(Marku 3, 16-19). Të gjithë këta ngulmonin me një mendje të
vetme në lutje dhe përgjërim së bashku me gratë,4 me Marinë,
nënën e Jisuit, dhe me vëllezërit e tij.5

Numri i njerëzve të mbledhur, ishte rreth njëqind e
njëzet. Lukai e thotë me saktësi numrin e njerëzve të mbledhur,
sepse ka qenë i pranishëm. Sipas traditës numri i domosdoshëm
për formomin e një bashkësie ishte njëqind e njëzet anëtarë.
Kështu që bashkësia e parë kristiane ishte e ligjshme. Pjetri u
ngrit dhe u propozoi të pranishmëve që të zëvendësohej vendi
i Judës, për të cilin u paraqitën dy kandidatura. I pari ishte
Jozefi, i quajtur Barsaba.6 Ai rridhte prej një familjeje fisnike
dhe ishte vëllai i Judë Barsabës (Veprat 15, 22). Bashkësia e
parë e krishterë parapëlqente, që në postin e apostullit të
dymbëdhjetë të zgjidhte Jozef Barsabën, për shkak të origjinës
së tij. Kandidatura e dytë ishte Matia.7

7
-Matia është shkurtimi i emrit Mateo. Sipas Eusebit të Çezaresë, Matia

bënte pjesë në rrethin e 70-të apostujve. Një traditë e mëvonshme thotë
se Matia u bë ungjillëzuesi i Etiopisë.

4
-Me anën e kësaj shprehjeje ungjillori Luka nuk nënkupton gratë e

apostujve, por gratë miroprurëse, të cilat shoqëruan Krishtin në Galile.
Qenë ato gra që u bënë dëshmitaret e para të ngjalljes së Krishtit. Emrat
e tyre janë Maria Magdalena, Joana (Luka 8, 2-3), Suzana, Maria e
Jakobit, Maria e Klopait, Saloma dhe nëna e Zotit (Mateu 27, 55-56).
5
-Sipas traditës vëllezërit e Krishtit qenë Jakobi, Jozefi, Juda dhe Simoni

(Marku 6, 3; Mateu 13, 55). Gjithashtu me shprehjen me vëllezërit e tij
Luka e ka fjalën për komunitetin e parë kristjan të Jeruzalemit, i cili
përbëhej nga dëshmitarët e ngjalljes dhe të analipsit të Zotit.
6
-Mbiemri i Jozefit ishte Barsaba që sipas etimologjisë do të thotë biri i

së shtunës. Sipas zakonit të judejve, ai kishte edhe një emër latin Just.
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Zgjedhja e dishepullit të dymbëdhjetë u bë me lutje. Kështu

kishte vepruar edhe Krishti, kur zgjodhi dymbëdhjetë dishepujt e tij

(Luka 6, 12-13). Gjithashtu dishepujt hodhën short. Nuk mund të

përcaktojmë me saktësi mënyrën e hedhjes së shortit, sepse është

rasti i parë në bashkësinë e hershme kristiane. Tradita e Dhiatës së

Vjetër kishte disa lloj shortesh (Levetiku 16, 8; Numrat 26,55) etj.

Gjithsesi mendohet se hedhja e shortit, mund të jetë bërë me anën e

votimit. Shorti ra mbi Matian, i cili zuri vendin e apostullit të

dymbëdhjetë. Kështu u plotësua rrethi i dymbëdhjetë dishepujve të
Krishtit, me qëllim që të ishin të gjithë gjatë ditës së
Pesëdhjetores.8 Pas kryqëzimit të Krishtit, dishepujt u larguan
nga Galilea dhe shkuan në Jeruzalem, sipas porosisë që u pati
dhënë Zoti. Analipsi i Zotit, u dha dishepujve krahë dhe shpresë,
për të bërë realitet ato mësime që u pati dhënë Krishti i ngjallur.
Në ditën e dhjetë pas analipsit, në dhomën ku ishin mbledhur
dishepujt, u dëgjua një zhurmë e madhe nga qielli, e cila tronditi
shtëpinë.9 Ishte Shpirti i Shenjtë, që zbriti në formë gjuhësh
zjarri dhe apostujt filluan të flisnin gjuhë të huaja.10

10-Zbritja e Shpirtit të Shenjtë tek dishepujt u shoqërua me fenomenin e
të folurës së gjuhëve të huaja. Sipas (Gjeneza 11, 1) njerëzit, pas
përmbytjes, flisnin vetëm një gjuhë dhe pas shkatërrimit të Kullës së
Babelit u përshtjelluan gjuhët e botës. Pendikostia e krishterë u bë
“kundërpeshë e Babelit”. Në rastin e Babelit u ndanë njerëzit, ndërsa
gjatë Pesëdhjetores judejtë u bashkuan dhe ndiheshin si vëllezër.

9
-Sipas Kirilit të Aleksandrisë (Katekizmat 14, 4), shtëpia ishte e Marisë

dhe gjendej në pjesën jugore të Jeruzalemit. Kjo shtëpi u shërbente
apostujve si kishë.

8
-Pesëdhjetorja ishte njëra nga tri festat më të mëdha të hebrejve. Ajo

ishte festa e korrjeve dhe e fryteve të para. Kjo festë kremtohej shtatë
javë pas Pashkëve (Levitiku 23, 15; Ligji i Përtërirë 16, 9). Festa e
Pesëdhjetores zgjaste vetëm një ditë dhe judejtë mblidheshin në tempull.
Judejtë e konsideronin Jeruzalemin si qendrën e tyre fetare dhe kombëtare.
Ata grumbulloheshin në Jeruzalem për festën e Pesëdhjetores ku festonin
kalimin e Detit të Kuq. Pesëdhjetorja u kujtonte judejve traditën e ligjit
të Perëndisë në malin e Sinait, të cilin e morën pesëdhjetë ditë pas largimit
të tyre nga skllavëria e Egjiptit.
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Judejtë që ishin mbledhur në Jeruzalem, nga të gjitha
anët e botës për të kremtuar festën e Pesëdhjetores, u habitën
kur dëgjuan apostujt t’i flisnin secilit në gjuhën e vet.11

 Atëherë
apostull Pjetri mbajti një fjalim, duke predikuar me guxim për
Krishtin, që u ngjall dhe u ngrit në qiell. Predikimi i tij bëri
efekt të madh tek të pranishmit, ku tre mijë prej tyre u pagëzuan.
Këta tre mijë vetë morën shlyerjen e mëkateve dhe dhuratën e
Shpirtit të Shenjtë, duke përbërë bërthamën e parë të kishës në
Jeruzalem. Nga njëqind e njëzetë veta që qenë në fillim, u bënë
tre mijë vetë. Numri tre mijë është simbolik, sepse në kishën e
hershme ishte zakon që rrumbullakoseshin numrat. Gjithsesi
numri tre mijë tregon ndikimin e predikimit të Pjetrit në popull.
Këta ishin judej dhe judej të diasporës. Për këtë grupim njerëzish
u përdor emri kishë. Në ditën e Pendikostisë, u vunë themelet
e  kishës së krishtere. Me termin kishë, kuptohej i gjithë populli
i Perëndisë, të cilët besonin tek Mesia. Numri i besimtarëve
filloi të rritej me shpejtësi. Gjithashtu të pagëzuarit, me t’u
kthyer nëpër vendet e tyre përhapën krishtërimin.

11
-Dhurata e parë e Frymës është profecia, e cila njësohet me të folurën e

shumë gjuhëve nga ana e apostujve.
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SI JETONIN TË KRISHTERËT E PARË

Të krishterët mblidheshin çdo ditë nëpër shtëpi dhe
luteshin, dëgjonin apostujt, kungoheshin me trupin e gjakun e
Krishtit, ndihmonin të varfërit dhe përballimi i jetesës ishte i
përbashkët. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të
apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje. Të
krishterët jetonin si një familje e vetme, zbatonin mësimet e
apostujve dhe qenë në komunikim ndërmjet tyre në Eukaristinë
Hyjnore dhe në lutje. Ata qenë korrekt në zbatimin e mësimit
të apostujve,12

 në bashkësi,13 në thyerjen e bukës,14 dhe në lutje.15

Të krishterët e parë kishin besim të gjallë, prandaj nuk
i trembeshin përndjekjeve dhe martirizimeve. Me fuqinë e

15
-Lutjet qenë pjesë nga Psalmet, ndoshta lutjet judaike (lutja e 18

kërkesave) etj. Vetë Krishti u kishte lënë dishepujve lutjen Ati ynë. Të
gjitha lutjet kishin karakter falenderues. Lutja është mënyra më e thellë
e komunikimit të njeriut me Perëndinë.

14
-Me termin thyreja e bukës kuptojmë një zakon të vjetër judaik. Babai

merrte bukën në dorë e bekonte dhe pasi e thyente ua ndante pjestarëve
të tjerë të familjes. Tryeza falenderuese shtrohej me bukë dhe verë. Me
anën e kësaj kisha e hershme kujtonte darkën e Krishtit me dishepujt
(Luka 22, 19-20). Gjithashtu marrëdhënia e Krishtit me dishepujt gjatë
dyzetë ditëve ishte marrëdhënie falenderuese rreth tryezës (Veprat 1, 4).
Apostujt ishin ngulmues në misterin e Eukaristisë Hyjnore. Ky mister
shoqërohet me thyerjen e bukës duke na kujtuar Darkën Mistike, kur
Zoti mori bukën e ndau në copëza dhe ua dha dishepujve të tij duke
thënë: “Merrni, hani, ky është trupi im”. Të krishterët e parë kungoheshin
me trupin dhe gjakun e Krishtit. Kungata e shenjtë ishte ushqimi
shpirtëror i tyre.

13
-Me termin bashkësi kuptojmë mbledhjen e të krishterëve dhe

grumbullimin e të mirave materiale. Bashkësia nuk ka vetëm vlera
filantropike, por edhe të shpëtimit shpirtëror.

12
-Me termin mësimdhënie e apostujve kuptojmë predikimin apostolik

në lidhje me veprën, mësimdhënien, kryqëzimin, ngjalljen, analipsin
dhe hyjninë e Krishtit.
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besimit ata përballonin gjithshka. Bashkësia e parë kristiane të
gjitha gjërat i kishte të përbashkëta (Veprat 4, 32). “Mes tyre
nuk kishte asnjë nevojtar, sepse ata që kishin toka apo shtëpi i
shisnin dhe ua dorëzonin apostujve, pastaj apostujt i jepnin
secilit sipas nevojës” (Veprat 4, 34-35). Kjo traditë vinte nga
bashkësia e Kumranit. Bashkësia e Jeruzalemit, me të mirat
materiale që kishte grumbulluar, përballoi zinë e bukës që ra në
kohën e Klaudit (Veprat 11, 28).16

 Të krishterët e parë,
grumbulloheshin çdo ditë në tempullin e Jeruzalemit, për të
marrë pjesë në jetën adhuruese. Këtë gjë kishte bërë edhe Krishti
(Luka 4, 16). Më vonë filluan të grumbullohen nëpër shtëpi,
ku dëgjonin apostujt dhe adhuronin Perëndinë. Ndërsa, kur
kisha filloi të përndiqej, ata grumbulloheshin nëpër katakombe.
Kur numri i besimtarëve u shtua, ata zgjodhën shtatë dhjakonë,17

të cilët ndihmonin apostujt. Për herë të parë tek Veprat e
Apostujve, besimtarët quhen dishepuj. Më parë me termin
dishepuj, kuptonim vetëm njerëzit e zgjedhur prej Krishtit,
ndërsa në rastin në fjalë, termi dishepuj merr një kuptim më të
gjerë. Tashmë dishepuj, quhen gjithë ata që besojnë tek Krishti dhe e

pohojnë publikisht këtë gjë. Siç e dimë judejtë e diasporës, kur arrinin

moshën e pleqërisë, shkonin të vdisnin në Jeruzalem, në dheun e të

parëve. Vejushat e tyre me kalimin e kohës po shtoheshin. Ato

qëndronin në Palestinë dhe donin mbështetje të përditshme, kështu

kisha e parë, duhej t’u shërbente anëtarëve më mirë. Dymbëdhjetë

dishepujt qenë përgjegjës, jo vetëm për mësimdhënien gjatë adhurimit,

por edhe për organizimin e bamirësisë së krishterë, në komunitetin e

parë kristian të Jeruzalemit. Apostujt u gjendën përballë një situate

të re, e cila duhej përballuar. Faktor tjetër i shtimit të numrit të

besimtarëve, ishte puna misionare e dy dhjakëve të sapozgjedhur

Stefanit dhe Filipit.

17-Emrat e shtatë dhjakonëve qenë: Stefani, Filipi, Prohori, Nikahori,

Timoni, Parmeni dhe Nikolla (Veprat 6, 5)

16-Klaudi ishte perandori i pestë i Romës dhe ka mbretëruar gjatë viteve
41-54. Zija e bukës ka rënë në vitin 48.
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PËRHAPJA E KRISHTËRIMIT
 NDËR PAGANË

Filipi ishte njeri nga të shtatë dhjakonët dhe predikoi
në Samari, ku vendasit e pranuan dhe u pagëzuan. Mirëpo
Shpirti i Shenjtë, nuk pati zbritur mbi asnjë nga ata që kishte
pagëzuar dhjakon Filipi, atëherë apostujt dërguan Pjetrin dhe
Joanin, që t’u vinin duart mbi kokë dhe t’u jepnin Shpirtin e
Shenjtë. Filipi pagëzoi edhe eunukun e mbretëreshës së Etiopisë,
Kandaces, i cili ishte pagani i parë që pranoi Krishtin.

Ishte pranuar, se ata që kishin bërë rrethprerjen, mund
të pagëzoheshin pa diskutim, por çduhej bërë, me ata që nuk
qenë rrethprerë? Apostull Pjetri e përballoi këtë çështje, me
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anën e një vegimi kur ndodhej në Jopë. Me vizionin që pa,
Pjetri e kuptoi se ishte dëshira e Perëndisë, që edhe paganët të
pranoheshin në krishtërim. Ai nuk nguroi të pagëzonte Kornelin,
me gjithë familjen dhe farefisin e tij. Kur panë se Shpirti i Shenjtë
zbriti mbi ta, atëherë e kuptuan se idhujtarët mund të ktheheshin
në krishtërim, pa kaluar më parë në judaizëm. Në Antioki të
Sirisë ishte formuar një komunitet i krishterë, që vinte nga
shtresat pagane. Kryetari i këtij komuniteti ishte Barnaba. Ky
komunitet u bë epiqendra e përhapjes së krishtërimit tek
paganët.

PËRNDJEKJET E JUDEJVE
 NDAJ TË KRISHTERËVE

Sinedri filloi t’i përndiqte të krishterët. Shkak për këtë
u bënë saducenjtë, të cilët nuk e pëlqenin predikimin për
Ngjalljen. Një shkak tjetër ishte se, ndërsa judejtë besonin se
çështja e Jezusit ishte zgjidhur tashmë, ata nuk donin t’i lejonin
apostujt që të predikonin për të. Ata zunë Pjetrin dhe Joanin
dhe i shpunë përpara Sinedrit. (Veprat 4, 1-7). Paraqitja e
apostujve shkaktoi admirimin e njerëzve të Sinedrit. Vërtetë
ata qenë të pashkolluar përsa i përket njohjes së ligjit dhe nuk
dinin shkrim e këndim, sepse e kishin origjinën nga rrethinat e
Galilesë, por megjithatë predikonin në sajë të vullnetit hyjnor.
Sa herë u jepej rasti për të predikuar, ata kujtonin fjalët e Krishtit:
“Jini të vendosur dhe mos u shqetësoni për vetëmbrojtjen tuaj,
sepse unë do t’u jap zotësinë për të folur dhe një urti të tillë,
saqë askush nga kundërshtarët tuaj nuk do t’i bëjnë ballë dhe
nuk do ta kundërshtojnë dot” (Luka 21, 14-15). Sinedri po
shqyrtonte një çështje, e cila nuk ishte në kompetencat e tij.
Megjithatë i urdhëroi apostujt të largoheshin dhe u tërhoq për
të marrë vendimin në fshehtësi. Në mbledhjen e Sinedrit merrnin
pjesë: Nikodemi (Joani 7, 50), Josifi nga Arimatea (Luka 23,
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50), Gamalieli (Veprat e Apostujve 5, 34) etj. Vendimi i Sinedrit
ishte që apostujt të mos mësojnë dhe të kujtojnë emrin e Krishtit.
Sinedri si organ ligjvënës këtë radhë nuk veproi me drejtësinë
e ligjit, por u përpoq t’i nënshtrojë apostujt me anën e dhunës
dhe të kërcënimeve. Vendimi i Sinedrit u kundërshtua nga dy
apostujt, të cilët kërkuan prej anëtarëve “Gjykoni nëse është e
drejtë para Perëndisë t`ju bindemi më shumë juve sesa
Perëndisë”. Në këtë rast Sinedri u gjend përpara një akuze të
rreptë. Sinedri vërtetoi që shërimi i të çalit nuk përbënte shkelje
ligjore, prandaj i la të lirë apostujt.

Shërimet e shumta që u bënë nga ana e apostujve (Veprat
5, 12-16), shkaktuan smirën e anëtarëve të Sinedrit. Kryeprifti
Ana (Veprat 4, 6) dhe ata që e pasonin, urdhëruan që apostujt
t’i fusnin në burg, jo vetëm Pjetrin dhe Joanin, por të gjithë
apostujt, ndonëse shërimet që ata kishin bërë, nuk përbënin
shkelje të ligjit. Apostujt qëndruan gjatë gjithë natës në burg,
për t’u gjykuar të nesërmen në mëngjes, kur të mblidhej Sinedri
(Veprat 4, 35). Gjatë natës, një engjëll i Zotit u hapi dyert e
burgut. Engjëlli në mënyrë të çuditshme u hapi dyert e burgut
dhe i urdhëroi apostujt të shkojnë në tempull, për të predikuar
besimin e ri. Apostujt sipas porosisë së engjëllit, herët në
mëngjes hynë në tempull dhe filluan të predikonin. Mësimdhënia
e tyre ishte rreth Krishtit dhe ngjalljes së tij. Dyert e tempullit
hapeshin gjatë mesnatës, prandaj apostujt nuk patën pengesë
për të hyrë në tempull. Në mëngjes, kryeprifti mblodhi Sinedrin
për të shqyrtuar çështjen. Dërguan rojet që t’i sillnin apostujt
prej burgut, të cilët rendën drejt qelive dhe panë gardianët që
qëndronin përpara dyerve. Kur i hapën ato, apostujt nuk qenë
aty, por ishin larguar. Anëtarët e Sinedrit dëgjuan për këtë
ndodhi dhe filluan të vrisnin mendjen se çfarë po ndodhte?
Habinë e Sinedrit e prishi njeri nga rojet, i cili u dha lajmin se
apostujt qenë në tempull dhe po mësonin popullin. Ushtarët u
nisën menjëherë për t’i marrë dhe i sollën përpara Sinedrit.
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Shoqërimi i tyre u bë pa dhunë, sepse kishin frikë nga populli.
Gjyqi filloi me vonesë, nga shkaku i mrekullisë së daljes nga
burgu të apostujve. Të akuzuarit i shpunë në mesin e sallës ku
ishte mbledhur Sinedri. I pari e mori fjalën kryeprifti, i cili theksoi
se kishin thyer premtimin që kishin dhënë gjatë kapjes së parë
(Veprat 4, 17) dhe të mos predikonin në Tempull. Kryeprifti
ngriti edhe një akuzë më të rëndë se apostujt donin të
kundërvinin popullin, që të hakmerrej ndaj anëtarëve të Sinedrit,
për vrasjen e Krishtit.

Nismën e mori përsëri Pjetri, i cili foli në emër të
apostujve. Pjetri tha se predikimi është dëshmia e Perëndisë, të
cilit duhet t’i binden dhe jo porosive të Sinedrit. Përpara vullnetit
njerëzor, të preferojmë vullnetin e Perëndisë dhe do të ndihemi
të lirë. Bindja që kërkon Perëndia është fryt i dashurisë. Nuk
është frika që të shpie në bindjen tek vullneti i Perëndisë, por
dashuria hyjnore. Përgjigja e Pjetrit përkon me mësimet e
Krishtit, i cili e kishte parathënë: “Do t’ju dorëzojnë nëpër
Sinagoga e nëpër burgje dhe do t’ju çojnë para mbretërve e
qeveritarëve për shkak të emrit tim. Kështu do të mund të
dëshmoni” (Luka 21,12-13). Predikimi kristologjik i Pjetrit,
përsërit çështjet kryesore si: vrasjen e Krishtit prej judejve,
ngjalljen e tij nga Perëndia, analipsin, etj.

Anëtarët e Sinedrit u acaruan nga predikimi i Pjetrit.
Zemërimi i tyre ishte aq i madh, saqë donin t’i vrisnin apostujt.
E njëjta gjë kishte ndodhur edhe me Krishtin: “Kryepriftërinjtë
dhe skribët po kërkonin sesi ta vrisnin Jezusin, por kishin frikë
nga populli” (Luka 22, 2). Ligjëvënësi Gamaliel ua ndaloi të
flisnin për Krishtin.18 Gamalieli u ngrit në këmbë dhe duke marrë
fjalën, urdhëroi që apostujt t’i nxirrnin jashtë sallës së Sinedrit.

18-Gamalieli ka qenë mësuesi i apostull Palit (Veprat 22, 3). Në këtë rast
Luka thekson se ishte farise dhe e pranonte predikimin për ngjalljen
(Veprat 23, 6). Ai ishte rabini më i shquar i shkollës së Hilelit, ishte njeri
prej shtatë rabinëve që mori titullin Ravan.
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Kështu kishin vepruar edhe gjatë gjykimit të parë (Veprat 4,
15-17). Gamalieli i drejtohet Sinedrit me thirrjen zyrtare burra
të Izraelit. Rabini Gamaliel i këshillon izraelitët të kenë kujdes
dhe të mendohen mirë përpara se të vendosin masën e dënimit.
Ky është një paralajmërim serioz sepse: “Nëse është prej
Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendeshit në
luftë kundër vetë Perëndisë!” (Veprat 5, 39). Gamalieli i fton
anëtarët e Sinedrit të mendohen mirë, sepse vendimet e
rrëmbyera dhe të nxituara, mund të jenë në kundërshtim me
vullnetin e Perëndisë. Rabini Gamaliel përmend rastin e Teudës,
i cili e quante veten shpëtimtar si mesia. Sipas rrëfimit të Lukës,
rreth tij u mblodhën rreth katërqind burra.19

U ngrit Juda Galileas, i cili u shfaq kur u bë regjistrimi
i popullsinë, në kohën kur Kuirini qeveriste Sirinë (Luka 2, 2).
Ai e kishte origjinën nga Gamala e Galilesë. Juda ishte biri i
Ezekisë dhe pasi mblodhi rreth vetes shumë njerëz u ngrit
kundër romakëve, por u vra dhe ata që e pasuan u zhdukën.
Gamalieli duke përdorur dy shembujt e mësipërm, arriti të bindë
Sinedrin që t’i lerë të lirë apostujt, sepse nëse vepra e tyre do të
ishte diçka njerëzore do të dështonte. Anëtarët e Sinedrit binden
për të mos i vrarë apostujt. Ata u bindën nga fjalët e Gamalielit
dhe pasi i thirrën apostujt i rrahën dhe i urdhëruan të mos
predikonin më për Jisuin.20

Apostujt e pambrojtur gjetën avokatin mbrojtës, zëri i
të cilit u dëgjua, sepse ishte zëri i së vërtetës. Apostujt u larguan
nga salla e Sinedrit gjithë gëzim, sepse Perëndia i kishte
denjësuar të poshtëroheshin për emrin e Jisuit. Kështu u plotësua
profecia e Krishtit (Mateu 10, 17), si dhe porosia që u pati
dhënë gjatë predikimit në mal (Luka 6, 22). Apostujt u larguan

 20-Rrahja zakonisht bëhej me tridhjetë e nëmtë të goditura me shkop
(fshikullime) ashtu siç rrahën apostull Palin (Letra II Korint. 11, 24).

19-Teuda u shfaq në kohën e sundimit të epitropit romak Cuspius Fadur
(44-46 pas Krishtit).
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të gëzuar dhe vazhduan mësimin në tempull. Ata nuk u frikësuan
nga judejtë. Pas ngjalljes së Krishtit dhe zbritjes së Shpirtit të
Shenjtë, apostujt e braktisën njëherë e përgjithmonë frikën. Në
vijim ata u denjësuan, të përballojnë kërcënime e poshtërime,
madje edhe vdekjen.

MARTIRIZIMI I STEFANIT

Stefani ishte njeri plot besim dhe i mbushur me Shpirtin e

Shenjtë. Këto cilësi Stefani i zotëronte përpara se të bëhej dhjak. Në

saje të këtyre cilësive bashkësia heleniste e propozoi atë të dorëzohet

dhjakon. Stefani kishte post drejtues në bashkësinë kristiane të

Jeruzalemit. Vepra misionare e Stefanit kishte shkaktuar zilinë e

qarqeve të judejve helenistë të Jeruzalemit. Ata debatonin me Stefanin,

i cili u përgjigjej me urtësi, sepse ishte i mbushur me Shpirtin e

Shenjtë. Përplasja e Stefanit me judejtë helenistë, bëri që këta të

fundit të vënë dëshmitarë të rremë, të cilët deklaruan se e kishin

dëgjuar, duke blasfemuar ligjin e Moisiut. Blasfemia ndaj ligjit të

Moisiut, konsiderohej si blasfemi ndaj Perëndisë. Disa nga dëgjuesit

e predikimeve të Stefanit, dëshmuan sikur ai kishte folur kundër

tempullit. Gjithashtu dëshmuan, sikur kishte folur për një profeci të

Krishtit, i cili kur të vinte në ditën e gjyqit do ta shfuqizonte tempullin

e Jeruzalemit dhe do të ndryshonte ligjin, të cilin Moisiu ua dha

judejve. Predikimi i Stefanit, ishte një akuzë e hapur ndaj anëtarëve

të Sinedrit, të cilët përndiqnin dhe vrisnin të dërguarit e Perëndisë.21

Stefani i mbushur me Shpirtin e Shenjtë, ngriti sytë nga
qielli, ku pa lavdinë e Perëndisë dhe Krishtin të qëndrojë në të

21-Sinedri vendosi ta dënojë Stefanin pa ndjekur procedurat e duhura
ligjore. Tradita ishte e tillë: “Ai duhet të vdiste nga dëshmia e dy ose tre
dëshmitarëve. Dora e dëshmitarëve duhet ta godasë e para për ta vrarë
dhe më pas dora e gjithë popullit” (Ligji i Përtërirë 17, 7). Ai që
blasfemonte nxirrej nga qyteti dhe dëshmitari i parë e qëllonte me gurë.
Nëse nuk vdiste menjëherë një dëshmitar i dytë e qëllonte me gurë në
kraharor. Nëse rezistonte përsëri, atëherë i gjithë populli e godiste me
gurë. Në rastin e Stefanit vrasjen me gurë e bëjnë të gjithë të pranishmit.
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djathtën e tij. Kur Stefani pohoi se shihte Jisuin në të djathtë të
Perëndisë, atëherë e nxorrën jashtë murreve të qytetit dhe e
vranë me gurë. Dhjakon Stefani është martiri i parë i Kishës.
Vrasja me gurë e Stefanit nuk u bë për shkak të blasfemisë së
ligjit, por të pohimit të Krishtit. Në kohën që turma e qëllonte
me gurë, Stefani qëndronte në pozicion lutjeje. Ai i lutej Krishtit
të pranonte frymën e tij. Fytyra e Stefanit shkëlqente, dukuri e
njohur në Dhiatën e Vjetër në kohën kur Moisiu fliste me
Perëndinë (Eksodi 34, 29-35). Stefani ishte i mbushur me
Shpirtin e Shenjtë, i cili shfaqet me shkëlqimin e fytyrës. Më
pas përndjekja vazhdoi edhe për të krishterët e tjerë. Disa të
krishterë për shkak të persekutimit, shkuan nëpër qytete të tjera
të Palestinës, në Samari në Çezare, në Damask, në Antioki dhe
disa mbërritën deri në Qipro.

SAULI PËRNDJEK KISHËN

Me fillimin e përndjekjes, të krishterët braktisën
Jeruzalemin dhe shkuan në Jude dhe në Samari. Përndjekja u
bë shkas që të fillonte puna misionare, për përhapjen e ungjillit
tek judejtë dhe samaritanët. Apostujt qëndruan në Jeruzalem,
sipas porosisë që u pati dhënë Zoti (Veprat 1, 8). Disa njerëz të
përshpirtshëm e varrosën trupin e Stefanit. Mendohet të kenë
qenë judej, sepse siç e theksuam edhe më sipër të krishterët
nga shkaku i përndjekjes e kishin braktisur Jeruzalemin. Sauli,
në lidhje me origjinën e tij shprehet: “U rrethpreva në të tetën
ditë, jam nga kombi i Izraelit nga fisi i Beniaminit, hebre nga
hebrenj dhe sipas ligjit farise” (Filipianëve 3, 5).22

22-Apostull Pavli ka lindur në qytetin Tarso të Kilikisë, nga prindër judej
të diasporës, të cilët gëzonin të drejtën civile romake (Veprat 22, 3).
Emri i tij ishte Saul dhe shkonte në shkollën e Sinagogës. Gjithashtu
ushtronte zanatin e thurësit të tendave. Më vonë studioi te fariseu Gamaliel
dhe përgatitej të bëhej Rabin. Ishte fanatik në fenë judaike dhe
persekutonte pa mëshirë të krishterët.
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Ai kishte marrë leje të posaçme nga autoritetet (Veprat
9, 2), që të hynte nëpër shtëpitë e të krishterëve, të kapte burra
dhe gra dhe t’i burgoste. Luka e zmadhon disi egërsinë me të
cilën Sauli përndiqte të krishterët, që më vonë të evindetohet
kthimi i tij. Të dhënat që na jep Luka janë të besueshme, sepse
këtë gjë e vërteton vetë Sauli në apologjinë e tij (Veprat 26,
10). Vrasja e Stefanit dhe përndjekja ndaj të krishterëve, u bë
shkak për të përhapur ungjillin në Jude dhe Samari. Sauli mori
pjesë në vrasjen me gurë të Stefanit. Ai kërkoi autorizimin nga
Sinedri, që t’i përndiqte të krishterët dhe jashtë kufijve të
Palestinës, mirëpo në kohën kur po shkonte për një mision në
Damask të Sirisë, rreth vitit 34 pas Krishtit, kaloi në fenë e
krishterë në rrethana të çuditshme.

Pavli kujton: “Kur isha duke udhëtuar dhe po i
afrohesha Damaskut, aty nga mesdita papritmas një dritë e
madhe nga qielli vetëtiu rreth meje. Dhe unë rashë përdhe
dhe dëgjova një zë që po më thoshte: -Saul, Saul, përse më
përndjek? -I habitur dhe i tronditur nga kjo ngjarje ai pyeti: -
Kush je ti o Zot? - dhe përgjigja ishte: -Unë jam Jisu Nazareasi,
të cilin ti e përndjek. (Veprat 22, 6-8). Sapo mbërriti në Damask,
ai u pagëzua nga një i krishterë që quhej Anania. Menjëherë
pas pagëzimit, filloi të predikonte mësimet e Krishtit në
Sinagogë. Kjo gjë shkaktoi zemërimin e judejve, të cilët deshën
ta vrisnin, por e shpëtuan të krishterët, duke e zbritur me një
kosh nga muret e qytetit. Nga Damasku u nis drejt shkretëtirës
së Arabisë, ku qëndroi rreth tre vjet, duke u lutur dhe kreshmuar.
Më pas u kthye në Jeruzalem, ku u njoh me apostujt dhe filloi
të predikonte krishterimin me zell të madh. Judejtë e kërcënuan
përsëri dhe rreth vitit 45, u detyrua të shkonte në Antioki. Nga
Antiokia filloi udhëtimet misionare.

Udhëtimin e parë misionar, e bëri në vitin 46 pas Krishtit,
i shoqëruar nga Barnaba dhe deri në njëfarë vendi nga ungjillor
Marku. Ata lundruan drejt Qipros, ku predikuan nëpër sinagogat
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e judejve. Në Qipro, pagëzoi konsullin romak Serxhio Pauli.
Më pas udhëtoi drejt Pamfilisë, ku Marku u shkëput nga Pavli
e Barnaba dhe u kthye në Jeruzalem. Në çdo vend që shkonin,
themelonin bashkësitë e krishtera. Rreth vitit 49 pas Krishtit, u
kthyen në Antioki, dhe më pas zbritën në Jeruzalem për të marrë
pjesë në Sinodin Apostolik.23

Në udhëtimin e dytë misionar, që zgjati prej viteve 50-
53, Pavli i shoqëruar nga nxënësi i tij Sila, vizitoi më parë kishat
që kishte themeluar. Rrugës për në Listër mori edhe Timoteun.
Pas një vegimi, ata kaluan në Frigji dhe Galaci. Më pas zbritën
në Troar, në Filipi, në Selanik, në Beria, në Athinë dhe Korinth.
Kudo themelonin komunitete të krishtera. Në Filipi e rrahën
me shkopinj, së bashku me Silën, dhe i burgosën, ndërsa në
Selanik dhe në Beria u përzunë nga judejtë. Në Athinë e nxorën
përpara Aeropagut për ta dënuar, por pas një fjalimi të gjatë,
në të cilin tha: “Perëndia i  panjohur, të cilit athinasit e
adhuronin, ishte Perëndia i të krishterëve”. Pas kësaj fitoi
pafajsinë, ku dhe vetë kryetari i Aeropagut, Dionisi u pagëzua

23-Sinodi Apostolik u mblodh në Jeruzalem në vitin 49. Dimë se judejtë
e diasporës me marrëdhëniet e tyre të përditshme që kishin me paganët,
i kishin kaluar ndryshimet fetare që i ndanin nga ata. Ndërsa në Palestinë
tek judejtë e Jeruzalemit u shtrua çështja e bashkëjetesës me idhujtarët e
kthyer në krishterim. Këtë e shohim tek (Veprat 15:1). “Disa të krishterë
që zbritën nga Judea i mësonin vëllezërit: “Nëse nuk jeni të rrethprerë
sipas ligjit të Moisiut, nuk mund të shpëtohemi”. Pas udhëtimit të parë
misionar përmes paganëve, Pavli dhe Barnaba, e bashkë me ta edhe Tito,
i cili ishte grek i parrethprerë, si edhe disa të tjerë u ngjitën në Jeruzalem
për ta shqyrtuar këtë çështje me apostujt e tjerë: Problemi ishte: -Nëse
ata që do të pranoheshin në Kishë, a do të duhej të rrethpriteshin?
(Galatasve 2, 1-2). Pavli e Barnaba ua bënë të njohur të krishterëve të
Jeruzalemit dhe në mënyrë të veçantë apostujve, predikimin që kishin
bërë tek idhujtarët. Përfundimi i Sinodit ishte: - që të njihen edhe ata që
nuk janë rrethprerë, si të krishterë të ardhur nga radhët e idhujtarëve,
dhe rrethprerja të mos quhet si mjet i domosdoshëm për shpëtimin. Sinodi
Apostolik përbën një ngjarje të rëndësishme në historinë e Kishës.
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i krishterë. Nga Athina u  nis drejt Korinthit, ku banoi në shtëpinë
e judeut Akila dhe të gruas së tij Prishilës, të cilët kishin ardhur
nga Roma. Këta, pasi dëgjuan predikimet e tij u pagëzuan. Në
Korinth qëndroi një vit dhe prej andej kaloi në Efes, në Çezare,
në Jeruzalem dhe më pas në Antioki.

Udhëtimi i tretë filloi në pranverën e vitit 53 dhe zgjati
deri në verën e vitit 56. Gjatë këtij udhëtimi, qëndroi dy vjet e
gjysmë në Efes, nga ku u detyrua të largohej pas një kryengritjeje
të paganëve kundër tij, të udhëhequr nga argjendari Dhimitër.
Ky i fundit punonte tempuj të vegjël të Artemidës dhe duke
parë se fitimet po i pakësoheshin nga suksesi i predikimeve të
Pavlit, nxiti edhe të tjerët në revoltë. Rrëmuja e krijuar në Efes
e detyroi Pavlin të shkonte në Maqedoni, e prej andej në Iliri.

Nga Iliria Pavli vajti në Greqi dhe më pas u kthye në
Jeruzalem rreth vitit 58 pas Krishtit, ku u arrestua dhe u burgos
në kështjellën Antonia. Prej andej e shpunë të shoqëruar në
Çezare përpara prokonsullit romak Feliks, i cili e mbajti dy vjet
në burg, deri në vitin 60 pas Krishtit. Feliksin e zvendësoi Proc
Festi, i cili deshi ta dërgonte Pavlin në Jeruzalem, mirëpo ai
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nuk dëshironte të binte në duart e judejve. Si shtetas romak që
ishte, kërkoi të gjykohej nga vetë perandori Neron. Udhëtimi
për në Romë ishte plot rreziqe dhe peripeci. Në Romë nuk e
burgosën, por e lanë të lirë, në mbikqyrjen e autoriteteve
përkatëse. Atje qëndroi dy vjet (61-63) duke tërhequr në fenë
e re shumë njerëz. Në vjeshtën e vitit 66 burgoset përsëri (2
Timoteut 8). Gjatë kohës së qëndrimit në Romë u martirizua
më 29 qershor të vitit 67 duke i prerë kokën me shpatë.24

VRASJA E JAKOBIT
 DHE BURGIMI I PJETRIT

Mbreti Herod25 filloi përndjekjen ndaj të krishterëve.
Këtu bëhet fjalë për përndjekjen e dytë ndaj kishës së
Jeruzalemit. Herodi vrau me shpatë Jakobin, vëllain e Joanit.
Ky i fundit është i njohur tek Luka 5, 10 dhe Veprat 1, 13.
Vrasja me shpatë ishte e lejuar nga ligjet romake. Martirizimi i
Jakobit përshkruhet prej Klimit të Aleksandrisë, i cili thotë se
gjatë ekzekutimit, një ushtar romak pohoi besimin tek Krishti
dhe u martirizua bashkë me të. Me martirizimin e Jakobit, u
plotësua ajo që kishte parathënë Zoti (Marku 10, 38). Gjithashtu
Herodi urdhëroi të arrestohet korifeu i apostujve Pjetri.26

Kapja e tij u bë gjatë ditëve bukëve të pabrumta. Bëhet fjalë
për javën pas Pashke, domethënë nga data katërmbëdhjetë e
24-Atë Justini, Apostull Pavli, ngjallja, qershor 1996, faqe 7.
25

-Herod Agripa ka qenë nipi i Herodit të Madh. Ai ka lindur në vitin 10
pas Krishtit. Pas vrasjes së të atit Aristovulit, e ëma Veronika, e çoi në
Romë ku zuri miqësi me Gaio Kaligulën, pasardhësin e Klaudit. Kaligula,
kur hipi në fronin perandorak në vitin 37 pas Krishtit e emëroi tetrakis
të Filipit dhe të Lisanit në Sirinë verilindore. Dy vjet më vonë e caktuan
në Galile dhe në Pere.
26-Apostull Pjetri ishte biri i Joanasë dhe e kishte origjinën nga Betsaida
e Galilesë. Në kohën kur peshkonte në liqen, Krishti e ftoi së bashku me
të vëllanë Andrean. Më vonë e ndërroi emrin duke e quajtur Kifa, pra
Pjetër, që do të thotë gur. Pjetri u bë korifeu i apostujve.
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muajit Nisan, deri më datën njëzetenjë të vitit 44 pas Krishtit.
Në këtë kohë judejtë hanin bukët e pabrumta (Eksodi 12, 15).
Herodi kishte planifikuar që gjyqin ndaj Pjetrit, ta zhvillonte në
javën pas Pashkës dhe në vijim donte ta ekzekutonte atë në
publik. Pjetrin e ruanin katër skuadra me nga katër ushtarë
secila, të cilat shkëmbeheshin çdo tre orë. Sipas ligjeve romake
i burgosuri lidhej me dy palë zinxhirë (Veprat 12, 6). Pjetrin e
burgosën në pallatin e Herodit, në kështjellën Antonia. Gjatë
ditëve të qëndrimit të Pjetrit në burg, e gjithë kisha e Jeruzalemit
bënte lutje të vazhdueshme për shpëtimin e tij. Lutja zhvillohej
në shtëpinë e Marisë (Veprat 12, 12), nënës së ungjillor Markut.
Pjetri qëndroi në burg gjithë javën e të pabrumtave. Natën e
fundit ai ishte i lidhur mes dy ushtarëve, me dopjo zinxhirë,
ndërsa dy ushtarë të tjerë ruanin tek dera, duke plotësuar kështu
numrin katër të ushtarëve (Veprat 12, 4).

Perëndia e dëgjoi lutjen e kishës për lirimin e Pjetrit.
Në momentin e fundit, një engjëll i Zotit u duk dhe një dritë
ndriçoi qelinë. Drita është lavdia e Perëndisë (Luka 2, 9).
Menjëherë engjëlli e urdhëroi Pjetrin të ngrihet prej gjumit dhe
të zbatojë porositë e tij. Pjetri u ngrit menjëherë dhe zinxhirët i
ranë nga duart. Në vijim engjëlli i thotë atij të zhveshi sandalet,
të mbështillet me mantel dhe ta ndjekë. Pasi hapën dyert e burgut
dolën jashtë. Pjetrit i dukej sikur shihte një vegim. Pjetri doli
nga kështjella Antonia, përshkoi një copë udhë bashkë me
engjëllin dhe papritur ai u zhduk. Në këtë çast Pjetri erdhi në
vete dhe e kuptoi se Perëndia dërgoi engjëllin për ta çliruar nga
duart e Herodit si dhe nga planet djallëzore të judejve. Ai u nis
për në shtëpinë e Marisë, nënës së Joanit, e cila gjendej pranë
kështjellës Antonia, ku ishte burgosur Pjetri. Besimtarët e
Jeruzalemit qenë mbledhur në shtëpinë e Marisë dhe luteshin
për lirimin e Pjetrit. Maria ishte e ëma e ungjillor Markut, ndërsa
ky i fundit ishte nipi i Barnabës (Kolosianëve 4, 10). Shërbyesja
Rode, sapo dëgjoi zërin, nuk e hapi derën, por rendi brenda
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shtëpisë të njoftojë se Pjetri ishte prapa portës. Ndërsa
besimtarët luteshin për lirimin e tij, Pjetri u gjend prapa derës,
madje ata e akuzuan Roden sikur fliste përçart. Disa të tjerë
menduan, se mund të jetë engjëlli mbrojtës i Pjetrit. Sipas
traditës rabine, çdo njeri ka engjëllin e tij mbrojtës (Mateu 18,
10). Sapo hapën portën e shtëpisë u shfaq Pjetri, i cili u bëri me
shenjë që të heshtnin. Të gjithë mbetën të habitur. Në vijim
Pjetri rrëfeu, se si Zoti e kishte liruar prej burgut. Pas kësaj
Pjetri u largua nga Jeruzalemi. Ai u tha atyre që qenë mbledhur
në shtëpinë e Maries, që këtë ngjarje t’ia tregojnë Jakobit, i cili
kishte post drejtues në kishën e Jeruzalemit. Jakobi respektohej,
sepse ishte vëllai i Krishtit. Pas përndjekjes së Herodit, disa
nga apostujt u larguan nga Jeruzalemi, ndërsa Jakobi qëndroi
atje dhe u vra me gurë në vitin 61 pas Krishtit, në kohën kur
kryeprift ishte Anna. Herodi u kërkoi rojeve Pjetrin për ta
gjykuar, por ai u kishte ikur. Sipas së drejtës romake rojet qenë
përgjegjës për arratisjen e Pjetrit, prandaj duhej të
ndëshkoheshin me vdekje.

Apostull Pjetri ka predikuar ungjillin në Palestinë, në
Pont, në Galati, në Betani, në Kapadoki dhe në Maqedoni.
Apostull Pavli na vërteton se në vitin 49, Pjetri gjendej bashkë
me të në Antioki (Galatasve 2, 11-14). Koha e gjatë e qëndrimit
të tij në Antioki, që ishte kryeqyteti i Sirisë, krijoi traditën, e
cila e njeh si themeluesin e kishës së atjeshme. Apostull Pjetri
vajti në Romë, pak muaj para përndjekjes së Neronit dhe u
martirizua në vitin 67 pas Krishtit, në kodrën e Vatikanit, në
vendin ku më vonë u ngrit kisha për nderin e tij.27

27-Atë Justini, Apostull Pjetri, ngjallja, qershor 1996, faqe 6.
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SHKATËRRIMI I JERUZALEMIT

Judejtë e prisnin Mesian si një prijës luftarak, i cili do ta
udhëhiqte popullin e tyre, në luftë kundër pushtuesit romak.
Në vitin 66, të udhëhequr nga një Mesia i rremë shpërthyen në
kryengritje, duke pushtuar një kështjellë e duke vrarë të gjithë
ushtarët romakë që ndodheshin atje. Për të shtypur kryengritjen,
perandori ngarkoi gjeneralin Vespasian, i cili në vitin 67, në
krye të një ushtrie prej gjashtëdhjetë mijë vetash, pushtoi
Galilenë dhe iu afrua Jeruzalemit. Më pas në vitin 70, ai la të
birin që quhej Titus, për të vazhduar fushatën. Pas një rrethimi
prej gjashtë muajsh, Jeruzalemi u dogj dhe u shkatërrua. Mbi
njëqind mijë njerëz humbën jetën  nga kolera, uria e lufta. Nga
Jeruzalemi mbetën vetëm gërmadhat e asgjë tjetër. Në këtë
mënyrë, u plotësua profecia e Jisuit: “S’do të mbetet asnjë gur
nga tempulli i judejve”.

Megjithatë, judejtë nuk vunë mend. Në kohën kur
perandori Adrian, urdhëroi që mbi tempullin e rrëzuar të
Jeruzalemit, të ngrihej një tempull pagan, judejtë ngritën krye
përsëri. Ata nën udhëheqjen  e një tjetër “Mesie të rremë” që
quhej Bar-kohba, në vitin 135, u hodhën në kryengritje kundër
romakëve. Kjo kryengritje, u shtyp egërsisht, duke u vrarë mbi
gjashtëdhjetë mijë judej. Mbi truallin e tempullit të judejve, kaloi
plugu dhe mbi gërmadhat e Jeruzalemit, u ndërtua një kështjellë
e madhe romake e quajtur (Elia Kapitolina), për nder të Jupiterit
(Zeusi romak). Judejve iu ndalua me kërcënim me vdekje që t’i
afroheshin kështjellës. Ky ishte një dënim i merituar për judejtë,
për persekutimet e masakrat që kishin bërë ndaj apostujve dhe
të krishterëve.28

28-Zef Mirdita, Krishtënizimi ndër shqiptarë, Drita, Zagreb 1998, faqe
107-108.
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KREU I DYTË

PËRNDJEKJET NDAJ TË KRISHTERËVE
NGA PERANDORËT ROMAKË

P
othuajse të gjithë perandorët romakë, duke filluar që nga

Neroni (54-68) e deri te Diokleciani (248-305), i kanë

përndjekur të krishterët. Përndjekjet qenë të shumta, por

historiani Honore e përcaktoi në dhjetë numrin e tyre, duke i

karakterizuar këto si më të përgjakshmet. Dhjeta u pranua si

numër simbolik duke u krahasuar me dhjetë plagët (fatkeqësitë)

e Faraonit, të cilat janë konsideruar si prototip i përndjekjeve

ndaj të krishterëve.1

Jisu Krishti e kishte parathënë: “Atëherë do t’ju
mundojnë dhe do t’ju vrasin. Të gjithë popujt do t’ju urrejnë
për shkakun e emrit tim. Atëherë shumë do të lënë fenë, do ta
tradhëtojnë njëri-tjetrin dhe do të kenë mëri njëri-tjetrin. Shumë
profetë të rremë do të ngrihen dhe do të gënjejnë shumë veta.
Do të shtohet padrejtësia dhe dashuria e të shumtëve do të
ftohet. Por kush do të durojë deri në fund, do të shpërblehet”
(Mateu 24, 9-13). Perandori Klaud I (45-54), filloi t’i përndiqte
të krishterët nga shkaku se ata të nxitur nga një Kristos
(Chrestos) shkaktonin trazira. Historiani Skenton na thotë, se
nuk kemi të bëjmë me persekutim të të krishterëve, por vetëm
me dëbimin e judejve nga Roma. Gjithashtu edhe Ungjillori
1-Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Londër 1966, faqe 43.
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Luka tek Veprat e Apostujve përmend se Apostull Pavli në
Korinth “gjeti një jude që quhej Akila, i lindur në Pont, i
sapoardhur nga Italia me gruan e tij Prishilën, sepse Klaudi
kishte urdhëruar që judejtë të largoheshin nga Roma” (Veprat
18, 2).

PËRNDJEKJA E PARË

Përndjekja e parë shpërtheu në muajin korrik të vitit
64, në kohën e Perandorit Neron (54-68), nga shkaku i një
zjarri që përfshiu Romën për shtatë ditë e shtatë netë. Historiani
i vjetër Taciti thotë se autori i këtij zjarri qe Neroni, ndërsa të
tjerë mendojnë se zjarri ka shpërthyer rastësisht. Svetoni (70-
140) dhe Plini Plak (23-79) janë të mendimit se zjarrin e ka
vënë Neroni, me qëllim që ta rindërtonte Romën. Disa të tjerë
mendojnë se zjarrin e vuri Neroni i çmendur, që e konsideronte
veten për artist, duke dashur të imitojë Homerin dhe “Iliadën”
e tij. I frymëzuar nga zjarri ai recitonte Iliadën, duke formuar
kështu idenë e djegies së Trojës. Mirëpo Neroni për të shpëtuar
nga akuzat e plebejve dhe qytetarëve romakë, të cilëve iu dogj
pasuria, akuzoi të krishterët dhe urdhëroi që t’i zhduknin.
Torturat dhe persekutimet, qenë nga më të ndryshmet. Të
krishterët pasi i kapnin, ua hidhnin egërsirave nëpër stadiume,
i kryqëzonin, i mbytnin në lumë etj. Gjatë kësaj përndjekjeje,
apostull Pjetri u kryqëzua me kokën poshtë, ndërsa apostull
Pavli me prerje të kokës. Përndjekja e Neronit nuk vazhdoi për
shumë kohë dhe u kufizua vetëm në Romë. Kjo përndjekje
pushoi vetëm me vdekjen e Neronit në vitin 68 pas Krishtit.
Pas vdekjes së Neronit në vitin 68, perandorët Vespasian dhe
Tito i zbutën disi valët e përndjekjeve ndaj të krishterëve, sepse
qenë të zënë me kryengritjet e judejve.2

2-Zef Mirdita, Krishtënizimindër shqiptarë, Drita, Zagreb 1998, faqe
123-124.
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PËRNDJEKJA E DYTË

Përndjekja e dytë u bë në kohën e sundimit të Perandorit
Domician (81-96). Jeronimi në librin De viris illustribus thekson
se Domiciani ka qenë përndjekësi i dytë i të krishterëve. Në
vitin 94, Domiciani i persekutoi të krishterët për arsye politike.
Domiciani dëshironte që njerëzit t’i drejtoheshin me fjalët: “Zot
dhe Perëndia im”, por të krishterët refuzuan që t’ia jepnin këtë
titull, dhe u trajtuan si armiq të perandorit. Historianët thonë
se Domiciani, me qëllim që të fuqizonte arkën e perandorisë,
iu akordonte të krishterëve tatime të mëdha. Gjatë kësaj
përndjekje perandori zhduku nipin e tij, senatorin Flav
Klementin së bashku me bashkëshorten e tij Flavia Domitilla,
të cilët qenë të krishterë dhe i akuzoi për moskujdesje ndaj
shtetit. Duke dëgjuar se të krishterët e quanin Jisu Krishtin
mbret, perandori pati frikë se mos e shfronëzonin pasardhësit e
tij. Sapo mësoi se në Jeruzalem jetonin kushërinjtë e Jisuit,
urdhëroi që t’i binin në Romë, por kur e pa se qenë njerëz të
varfër e të parrezikshëm i la të lirë. Domiciani dhe romakët
nuk mund të dallonin ende ndryshimin që ekzistonte ndërmjet
të krishterëve dhe hebrejve. Gjatë kësaj përndjekjeje u torturua
ungjillori Joan e më pas u internua në ujdhesën e Patmos, ndërsa
në Pergamo u martirizua Antipa (Zbulesa 2, 12-13). Gjatë dy
viteve të mbretërimit të perandorit Nerva (96-98), të krishterët
nuk u përndoqën, por jetuan në paqe duke ushtruar lirshëm
besimin.3

PËRNDJEKJA E TRETË

Përndjekja e tretë u bë në kohën e Perandorit Trajan
(98-117) dhe ishte e përgjakshme. Trajani, nga fundi i vitit 111

3-Georgiou Stagioglou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Protos, ekdoseis
Pournara, Thesaloniki 1984, sel. 48
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dhe fillimi i vitit 112, përtëriu ligjin, me anën e të cilit ndaloheshin
mbledhjet e të krishterëve. Perandori Trajan, dërgoi Plinin si
legatus caesaris, në Betani të Azisë së Vogël, për të grumbulluar
të dhëna rreth të krishterëve. Prokonsulli i Betanisë, Plini i Ri
(62-113), në vitin 112 me anën e një letre, e pyeste perandorin
Trajan si duhet të sillej me të krishterët. Kjo letër ka një rëndësi
të madhe historike, sepse dëshmon për praninë e të krishterëve
në atë trevë. Plini e pyeste: -Nëse duhej t’i dënonte me vdekje
të krishterët, që mblidheshin një ditë të caktuar dhe i këndonin
himne Krishtit, por që në përgjithësi, qenë njerëz paqësorë e të
moralshëm? Në përgjigjen e tij, Trajani i thoshte, që të dënonte
jo të gjithë të akuzuarit, por vetëm ata, që nuk pranonin t’u
bënin therore idhujve dhe e pranonin hapur se qenë të krishterë.

Plini ishte dërguar në Betani, në vend të Guvernatorit
Senatorial të zakonshëm, nga Trajani për të riorganizuar çështjet
e provincës, në veçanti ato të qyteteve të vetëqeverisura, të
cilat kishin rënë në një gjendje të vajtueshme, për shkak të
keqkujdesjes së “autoriteteve lokale”. Korrespondenca
ekzistuese midis tij dhe perandorit e tregon Plinin “të paanshëm
dhe të ndërgjegjshëm, por të pavendosur, pedant dhe tërësisht
të paaftë, për të menduar dhe vepruar i vetëm në çdo rrethanë
të pazakontë”. Të krishterët, ishin në një nga rrethanat e
pazakonta.

Dilema e Plinit

1. Është në zakonin tim, zot dhe perandor, t’ju drejtoj
të gjitha pyetjet për të cilat kam dyshime. Kush mund të më
drejtojë më mirë kur jam në pozitë, ose të më ndriçojë kur jam
në padije? Unë nuk kam marrë kurrë pjesë në hetimet e të
krishterëve; prandaj nuk e di se cili krim është dënuar apo
hetuar zakonisht, ose çfarë tolerimesh janë bërë.

2. Kështu, kam pasur jo pak paqartësi nëse ekziston
një dallim moshe, apo nëse shkelësit më të dobët janë trajtuar
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njësoj si të fuqishmit; nëse falja u është dhënë atyre që janë
penduar, apo një person që ka qenë dikur i krishterë nuk ka
përfituar asgjë edhe pasi ka pushuar së qeni i tillë; nëse dënimi
i bashkangjitet thjesht emrit veçan nga krimet e fshehta, apo
krimet e fshehta janë të lidhura me emrin. Ndërkohë, ky është
mësimi që unë kam marrë nga ata që ishin të akuzuar përpara
meje si të krishterë.

 3. I pyesja ata nëse ishin të krishterë, dhe nëse ata
pohonin i pyesja së dyti e së treti me kërcënime dënimi. Nëse
ata këmbëngulnin, unë urdhëroja të ekzekutoheshin; sepse unë
nuk kisha asnjë dyshim se çfarëdo të ishte ajo që ata pranonin,
në çdo rast, kokëfortësia dhe mbrapshtia e papërulur e
meritonin të ndëshkoheshin.

4. Kishte dhe të tjerë të së njëjtës marrëzi, por meqenëse
ata ishin shtetas romakë unë shënova që të dërgoheshin në
Romë. Si në çdo rast, pa kaluar shumë kohë, fakti se çështja
ishte përhapur e bëri atë të përbashkët dhe lindën disa çështje
të veçanta.

5. U paraqit një letër e panënshkruar, e cila jepte emrat
e shumë vetave. Për sa u përket atyre që thanë se as ishin dhe
as kanë qenë ndonjëherë të krishterë, e mendova të drejtë t’i
lë të ikin, pasi thanë një lutje te perënditë nën diktimin tim,
bënë flijime me temjan dhe verë përpara statujës suaj, të cilën
unë urdhërova të sillej në oborr për këtë qëllim së bashku me
imazhet e perëndive, dhe për më tepër mallkuan Krishtin, gjë
të cilën (siç thuhet) ata që vërtetë janë të krishterë nuk mund
të detyrohen ta bëjnë.

6. Të tjerë, emrat e të cilëve ishin përmendur nga
njoftuesi, thanë se kishin qenë të krishterë, por më pas e
mohuan, duke shpjeguar se ata kishin qenë, por kishin pushuar
së qeni të tillë, disa tre vjet më parë, disa prej shumë vitesh
dhe madje disa të paktë edhe prej njëzet vitesh. Gjithashtu,
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dhe këta njëkohësisht adhuruan statujën tuaj dhe imazhet e
perëndive dhe mallkuan Krishtin.

7. Sidoqoftë, ata pohuan se faji apo gabimi i tyre ishte
ky: ishte zakon i tyre të mblidheshin në një ditë të caktuar
përpara agimit të ditës dhe me radhë të thonin një formulë
fjalësh për Krishtin si Perëndi; dhe ata e lidhnin veten me një
betim, jo për ndonjë krim, por për të mos kryer vjedhje, grabitje
apo tradhëti bashkëshortore, për të mos thyer fjalën dhe për
të mos mohuar dëshminë kur u kërkohet. Pasi bëhej kjo, zakoni
i tyre ishte të shpërndaheshin dhe të takoheshin përsëri për të
marrë ushqimin, por ushqim të zakonshëm dhe të padëmshëm;
por edhe nga kjo (thanë ata) kishin hequr dorë, pasi u publikua
dekreti im, me anë të të cilit, në përputhje me urdhrat tuaja,
unë kisha ndaluar ekzistencën e klubeve.

8. Këtë unë e kosiderova më të rëndësishme të zbuloja
me anë torturash prej dy shërbyesesh, të cilat quheshin
dhjakonesha, se sa e vërtetë ishte, por nuk zbulova asgjë tjetër
veç një supersticioni të mbrapshtë dhe të paarsyeshëm.

9. Megjithatë, unë e shtyva për më vonë çështjen dhe
shpejtova të këshillohem me ju. Çështja m’u duk e vlefshme
për t’u shqyrtuar, veçanërisht duke menduar numrin e madh
të atyre që janë në rrezik; sepse shumë nga të gjitha moshat
dhe nga të gjitha shtresat, dhe gjithashtu nga të dyja gjinitë,
janë në rrezik të tashëm ose të ardhshëm. Përhapja e këtij
supersticioni ka hyrë jo vetëm në qytete, por dhe në fshatra e
provinca; tashmë ngjan e mundur të ndalohet dhe riparohet.

10. Ciladoqoftë shpejtësia, është mjaft e sigurt se
tempujt gati të braktisur filluan të rimëkëmben, se ceremonitë
e gjata fetare të dala jashtë përdorimit janë rigjallëruar dhe
se ushqimi për flijimet ka gjetur treg, ndërsa deri tani blerësit
ishin shumë të pakët. Prej kësaj lehtë mund të supozohet se sa
numër i madh njerëzish mund të korrigjohen, nëse do të kishte
një vend pendimi.
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Plini, duke pasur parasysh se krishterimi ishte fe e
ndaluar religio illicita, filloi të zbatonte ligjet romake, të cilat
qenë dekretuar në vitin 99. Në bazë të këtyre ligjeve, Plini i
dërgonte të krishterët nëpër gjykata, ku detyroheshin të
mohonin besimin e tyre. Në fillimin e letrës, Plini rrëfen dyshimet
e tij, për procedurat që duhet të ndjekë për gjykimin e të
krishterëve. Për këtë arsye, ai i drejtohet perandorit për të marrë
udhëzimet përkatëse. Plini shkruan se asnjë herë, nuk ka marrë
pjesë në hetimet ndaj të krishterëve, madje shpreh padijen për
natyrën e krimeve dhe për masën e dënimit të tyre. Gjithashtu,
kërkon të dijë se çfarë tolerimesh janë bërë për ata që kanë
qenë në moshë të njomë dhe për ata të krishterë që kanë qenë
në moshë të thyer. Plini përmend se në Betani kishte shumë të
krishterë, të cilët jetonin në qytet dhe në fshatrat përreth. Ai
thekson se midis të krishterëve kishte edhe njerëz të bindur.
Plini pas denoncimeve që bëheshin ndaj të krishterëve, ishte i
detyruar që t’i kapte dhe i gjykonte. Procedura që ndiqej ishte:
Në fillim i pyeste tri herë, duke përdorur kërcënime nëse qenë
të krishterë? Ata që edhe herën e tretë, pohonin se qenë të
krishterë, dënoheshin me vdekje. Qytetarët romakë, që pohonin
se qenë të krishterë, Plini i dërgonte për t’u gjykuar në Romë.

Plini vihet në vështirësi kur iu paraqit një letër e
panënshkruar, e cila jepte emrat e shumë të krishterëve. Bëhet
fjalë për dy lloj të akuzuarish: 1-Ata që kishin qenë të krishterë
dhe më pas e kishin mohuar fenë e tyre, Plini i la të lirë, pasi
thanë një lutje te perënditë dhe bënë flijime me temjan përpara
statujës së perandorit Trajan. 2-Në grupin e dytë qenë ata të
krishterë, të cilët pas hetimit e pohuan një gjë të tillë, por qenë
penduar dhe Plini nuk dinte si të sillej me ta, prtandaj i mbante
të burgosur.

Gjatë hetimeve ndaj të krishterëve, Plini kishte nxjerrë
disa të dhëna për fenë e krishterë, të cilat ia parashtron
perandorit. Në letrën e tij bëhet fjalë për celebrimin e liturgjisë
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gjatë të dielave, për etikën e krishterë dhe për darkat e
përbashkëta. Plini me anën e një dekreti, i kishte ndaluar
grumbullimet e njerëzve nëpër bashkësi (hetaerias). Fakti që të
krishterët vazhdonin të mblidheshin, përbënte shkelje të ligjit.
Plini, dëshironte të grumbullonte të dhëna më të hollësishme
për mbledhjet e të krishterëve, prandaj arestoi dy prej
dhjakoneshave, që shërbenin gjatë celebrimit të shërbesave
adhuruese. Pas torturave, Plini zbuloi se krishterimi ishte një
supersticion i mbrapshtë dhe i paarsyeshëm (superstitio prava
et immodica).

Plini vihet në dilemë, prandaj e shtyu çështjen e gjykimit
për më vonë dhe kërkoi të këshillohet me perandorin Trajan.
Ai ishte dërguar në Betani, për të qetësuar situatën dhe nuk
dëshironte të ndëshkonte gjithë të krishterët me vdekje, por
përpiqej të orientonte drejt perandorin, se çfarë masash duheshin
marrë, për t‘i detyruar të krishterët që të mohonin besimin e
tyre. Plini parashtron disa çështje: 1-Si do të bëhet dallimi, sepse
ndërmjet fajtorëve ka njerëz të moshave të ndryshme? 2-A do
të falen ata që pendohen? 3-A do të vazhdojë hetimi ndaj të
krishterëve? Plini e mbyll letrën e tij, duke përmendur se si
pasojë e masave që kishte marë, kishat qenë boshatisur dhe i
propozon perandorit të fali gjithë ata që braktisin krishterimin
dhe kthehen në idhujtari. Nga letra, duket qartë se të krishterët
qenë dënuar, vetëm në bazë të emrit të tyre (nomen ipsum) dhe
si pjesëmarrës në grupime të ndaluara (hetaeriam illicitam).

Përgjigja e Trajanit

1. Ti ke përvetësuar drejtimin e duhur, i dashur
Sekundus, në shqyrtimin e çështjes së atyre që ishin akuzuar
përpara teje si të krishterë, por asgjë nuk mund të përcaktohet
si rregull i përgjithshëm, duke përfshirë diçka si një formë të
vendosur procedure. 2. Për ata nuk nevojitet të bëhen kërkime;
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por nëse janë të akuzuar dhe shpallur fajtorë, duhet të dënohen
në këto rrethana, ai që mohon të jetë i krishterë dhe e vërteton
faktin me veprimet e tij, domethënë duke adhuruar perënditë
tona, do të marrë falje për pendimin e tij, sado e dyshimtë
qoftë e shkuara e tij. Gjithsesi, letrat që paraqiten të
panënshkruara, nuk duhet të pranohet në asnjë mënyrë, pasi
ato janë një shembull i keq dhe i pavlerë për kohën tonë.

Përgjigja e Trajanit (rescriptum Traiani), ishte që të
krishterët të kthehen në idhujtarë, duke mohuar besimin e tyre.
Me anën e letrës së Trajanit, përndjekja ndaj të krishterëve u
ligjërua plotësisht. Në përgjigjen e tij, perandori Trajan e
këshillon Plinin që letrat anonime të mos i marrë parasysh.4

Gjatë kësaj përndjekjeje u martirizuan Klimi i Romës,5

Flavia Domitilla, Ignati i Antiokisë,6 Simeoni i Jeruzalemit etj.

6
-Ignati i Antiokisë ishte i dyti sipas rradhës Episkop i Antiokisë rreth

viteve 70-107. Ai quhej Hyjmbajtësi. Ignati u dorëzua episkop i Antiokisë
dhe udhëhoqi grigjën gjatë viteve 68-70. Gjatë përndjekjeve të Trajanit,
atë e kapin dhe e dërgojnë në Antioki. Prej andej nëpërmjet liqenit të
Selevkisë duke udhëtuar me anije arriti në brigjet e Kilikisë, në vijim
ndoqi rrugën tokësore nëpërmjet Azisë së Vogël dhe shkoi në qytetin e
Filadelfias ku pushoi pak. Më pas në Smirni dhe Troadha ku e shoqëronte
dhjaku Vuros, e prej aty në Neapoli që i përket Kavallës së sotme. Nga
Neapoli nëpërmjet Maqedonisë kalon udhën Egnatia ku mbërriti në Iliri.
Nga porti i Durrësit me linjë detare vajti në Brindizi dhe që andej duke
marshuar më këmbë e shpunë në Romë ku u martirizua rreth vitit 107.
Kisha e shpalli shenjt dhe kujtimin e tij e festojmë më 20 dhjetor.-Edvin
E. Jacques, Shqiptarët, vëllimi I, Kartë e Pendë, Tiranë 1995, faqe 212.

5
-Sipas dëshmisë së Eusebit, Klimi u dorëzua nga Apostull Petro, Episkop

i Romës  dhe udhëhoqi kishën në vitet 92-101. Nga informacionet që na
jep Irineu, Klimi qe njohur personalisht nga Apostujt Petro dhe Pavël.
Klimi ishte i krishterë i ardhur nga rrethet judaike. Kjo dëshmohet nga
njohuritë e thella të tij përsa i përket Dhiatës së Vjetër. Dëshmi të
ndryshme flasin për vdekjen martire të Klimit. Kujtimin e tij e kremtojmë
më 24 nëntor.

4-Apostolou Glavina, Istoria tis Eklisias, Tevhos A, Ipiresia
Dhimosievmaton, Thesaloniki 1995, sel. 127-131.
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PËRNDJEKJA E KATËRT

Përndjekja e katërt, shpërtheu në kohën e Mark Aurelit
(161-180). Ky ishte një filozof stoik dhe jetën e të krishterëve
e shihte me fanatizëm. Ndonëse perandori kaloi shumë vjet,
duke luftuar me parthët në lindje dhe fiset gjermane në perëndim,
gjeti kohë të studionte dhe të shkruante. Mendimet e tij i shkroi
në 12 libra me titull Rreth vetes. Urrejtja ndaj të krishterëve sa
vinte e rritej, megjithatë edhe numri i të krishterëve rritej gjithnjë
e më tepër. Si filozof stoik, Mark Aureli i urrente të krishterët
dhe habitej me qëndrueshmërinë e tyre në besim, si dhe me
shpresën për jetën e përjetshme. Mark Aureli, i pyetur nga një
qeveritar francez, qe shprehur se të krishterët që nuk e mohojnë
Krishtin, duhet të dënohen me vdekje. Në këtë kohë Justini,
shkroi Apologjinë e dytë. Prokonsulli i Romës, Urbiku urdhëroi
të burgosej Ptolemeu, i cili i kishte bërë katekizëm një gruaje
pagane. Ptolemeu, pasi dëshmoi se ishte i krishterë u dënua me
vdekje. Gjatë ekzekutimit të Ptolemeut, një i krishterë që quhej
Lukio, protestoi për dënimin e padrejtë dhe u martirizua. Këto
ngjarje, shtynë Justinin të shkruante Apologjinë e dytë. Në vitin
177, perandori nxori një dekret, me anën e së cilit dënohej me
vdekje përhapja e besimeve të panjohura. Gjatë kësaj
përndjekjeje janë martirizuar: apologjiti dhe filozofi Justin7

 me
7-Justin filozofi ka lindur në vitin 100 në qytetin Siqem të Samarisë. Ai
kishte studiuar filozofinë pagane e filozofëve të mëdhenj duke marrë
leksione nga profesorë të famshëm. Megjithatë shpirti i tij nuk gjeti qetësi
dhe kënaqësi prej  këtyre filozofive. Njëherë, kur shëtiste anës së detit
dhe duke menduar se çfarë gjë tjetër mund të lexonte, i doli përpara një
burrë plak, i cili e pyeti përse ishte i shqetësuar. Justini i rrëfeu pikëllimin
e shpirtit të tij, atëherë plaku i rekomandoi të lexonte shkrimet e shenjta,
të cilat pasi i lexoi, u konvertua në fenë kristiane duke u bërë nga
mbrojtësit më të flaktë të kristianizmit. Justini mbrojti me zell doktrinën
kristiane, gjithashtu udhëtoi nëpër Azinë e Vogël, Greqi dhe Itali.  Justini
u martirizua në Romë në kohën e persekutimeve të perandorit Mark
Aurelit (163-167).
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gjashtë nxënës të tij rreth viteve 163. Në Lion të Francës, në
vitin 178, gjetën vdekjen prej martiri rreth pesëdhjetë të
krishterë, ndërmjet të cilëve edhe episkopi i Lionit Pothini, i
cili ishte në moshën 90-vjeçare. Vendin e tij e zuri Irineu, që u
dërgua nga kisha e Azisë së Vogël. Në Pergan të Azisë së Vogël,
u martirizuan episkopi i qytetit Karpi, së bashku me dhjakonët
Papili dhe Agathoniku. Në kohën e sundimit të birit të Mark
Aurelit, Komodit (180-192), pozita e të krishterëve u
përmirësua, për shkakun se gruaja e tij Marcia, ishte e krishterë.
Falë ndikimit të saj, të krishterët ranë disi në qetësi. Komodi,
pëlqente ndeshjet ndërmjet gladiatorëve në amfiteatër dhe nuk
i interesonin çështjet fetare. Gjithsesi, gjatë viteve të mbretërimit
të tij, pati disa përndjekje në zona të veçanta, ku qeveritarët
vendorë, të shtyrë nga fanatizmi i persekutuan të krishterët.
Në Romë u martirizua Apoloni, i cili iu drejtua perandorit me
anën e një apologjie. Apoloni në apologjinë e tij, theksonte
jetën e përjetshme dhe bënte krahasimin ndërmjet krishterimit
dhe sistemeve filozofike të kohës. Apologjia e Apolonit, ngjante
me atë të Aristidhit. Apoloni u dënua me prerje të kokës dhe pa
tortura. Këtë të drejtë e gëzonin vetëm qytetarët romakë, ndërsa
të tjerët u hidheshin egërsirave.

PËRNDJEKJA E PESTË

Përndjekja e pestë, u bë në kohën e Septin Severit (193-
211), i cili në fillimin e mbretërimit të tij, u soll mirë me të
krishterët, sepse qe shëruar prej një të krishteri, nga një sëmundje
e rëndë. Skllavi Prokli, e leu me vaj perandorin dhe ky i fundit
pasi u shërua e mori në pallatin perandorak. Në vitin 202, kur
pa se numri i të krishterëve qe shtuar, nxori ediktin me të cilin
ndalohej kalimi në judaizëm dhe filloi persekutimet ndaj të
krishterëve. Përndjekjet filluan në Gali, Egjipt e sidomos në
Afrikë, ku gurvenatori  i provincës së Skapulës, i vazhdoi
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përndjekjet edhe mbas vdekjes së Severit. Gjatë kësaj
përndjekjeje në Aleksandri u martirizuan: Leonidha, i ati i
Origjenit, Plutarku, Iraklidi, Irona, Potamina dhe nëna e saj
Markela, si dhe Vasilidi. Në Francë u martirizua Irineu, episkopi
i Lionit8

 ndërsa në Kalqedoni, u martirizuan fisnikja Perpetua
dhe skllavja Felicita. Në vitin 197, Tertuliani për të mbështetur
të krishterët e Kalqedonisë, shkroi Apologjinë e tij të famshme,
të cilën ia drejtoi prokonsullit të Afrikës. Mbas vdekjes së
Severit, përndjekjet ndaj të krishterëve pushuan disi. I biri i
Severit, Karakali (211-217), kishte që nga fëmijëria e tij
përshtypje të mira për krishterimin. Ky me një edikt, në vitin
212, a dha lirinë të gjithë qytetarëve të perandorisë romake,
duke përfshirë edhe të krishterët. Më pas, me Aleksandër
Severin (222-235), kemi një atmosferë tolerante ndaj të
krishterëve. Nën ndikimin e nënës së tij, Julia Manesë, perandori
i mbrojti të krishterët. Ai përveç statujave të Apolonit e Orfeas,
vendosi edhe statujën e Krishtit. Gjithashtu nëpër muret e
anaktorëve të tij, pati shkruar pjesë nga Ungjilli sipas Lukës
dhe Didakinë e 12-të Apostujve.9

PËRNDJEKJA E GJASHTË

Përndjekja e gjashtë, u bë në kohën e Maksim Thrakasit
(235-238). Gjendja e të krishterëve ndryshoi, sepse perandori
mendonte se të krishterët, qenë ithtarë të paraardhësit të tij
Aleksandrit. Kjo përndjekje u zbatua kryesisht ndaj klerit. Gjatë
kësaj përndjekjeje u persekutuan Hipoliti i Romës dhe papë

9-Georgiou Stogioglou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Protos, ekdoseis
Pournara, Thesaloniki 1984, sel. 50-51.

8-Mendohet se Irineu ka  lindur  rreth vitit 140. Ai ka shërbyer si në Lion
të Francës. Ai u mundua për përhapjen e krishërimit tek grekët, latinët
dhe keltët dhe njëkohësisht luftoi herezitë. Irineu ishte atë i shquar e
teolog i shkëlqyer, zotërues i retorikës, letërsisë e filozofisë. Ai u
martirizua në vitin 202.
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Ponciani (230-235). Ata u dërguan në internim, nëpër minierat
e Sardenjës, ku vdiqën nga keqtrajtimet. Ndonëse  kjo
përndjekje qe e shkurtër, sepse Maksimin e vranë ushtarët e tij,
megjithatë mund të themi, se ishte e përgjakshme. Mbas vdekjes
së Maksimit, pasardhësit e tij kanë qënë perandorë ushtarakë.

PËRNDJEKJA E SHTATË

Përndjekja e shtatë, u bë në kohën e perandorit Decius
(249-251). Në vitin 249, ai nxori një edikt, me të cilin i detyronte
të krishterët që t’u ofrojnë flijime hyjnive. Shkaku i persekutimit,
ishte sulmi i gotëve ndaj Perandorisë Romake dhe për këtë u
akuzuan të krishterët. Kjo përndjekje, u drejtua më tepër ndaj
priftërinjve dhe episkopëve. Në Romë u martirizua episkop
Fabiani (236-250), më pas Aleksandri i Jeruzalemit dhe Vavila
i Antiokisë. Në Aleksandri u martirizua Apolonia, së bashku
me 23 të krishterë. Në Smirni u dogj prezbiteri Pioni etj. Të
gjithë të krishterët, që u kishin ofruar flijime idhujve dhe ishin
shënuar nëpër listat e paganëve u quajtën ramë. Mbas vdekjes
të Decit, një numër i madh prej tyre, u kthye sërish në krishterim.
Në Sinodin e Kartagjenës, shën Qipriani theksoi se të gjithë
ramët nëqoftëse janë penduar duhet të pranohen në krishterim.
Kthimi i ramëve, shkaktoi përçarje në gjirin e kishës, sepse
presbiteri Novati nga Kartagjena iu kundërvu shën Qiprianit,
duke krijuar kështu skizmën novatiane. Novati (251-253),
pretendonte se ramët nuk mund të pranohen në krishterim,
përveçse në momentin e vdekjes. Për t’ju kundërvënë Novatit,
Qipriani shkroi traktatin “Mbi unitetin e Kishës”.10

10
-Apostolou Glavina, Istoria tis Eklisias, Tevhos A, Ipiresia

Dhimosievmaton, Thesaloniki 1995, sel. 176-178.
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PËRNDJEKJA E TETË

Përndjekja e tetë, u bë në kohën e perandorit Valerian
(253-260). Ky i fundit në vitin 257, nën ndikimin e Makrianit,
që ishte ministër i Arkës Perandorake nxori ediktin, për të
persekutuar priftërinjtë, duke ua marrë pasuritë për të mbushur
arkën perandorake. Gjatë kësaj përndjekjeje u martirizuan
episkopi i Kartagjenës Qipriani,11

 Dionisi i Aleksandrisë, papë
Stefani i Romës (254-257), papë Siksti II (257-258), dhjakon
Lorenci etj. Valeriani në vitin 260, u zu rob nga mbreti i
persianëve Sapori. I biri i Valerianit, Galieni (260-268), nën
ndikimin e gruas të tij Saloninës, e cila e përkrahte krishterimin,
në vitin 262, nxori një dekret, me anën e të cilit i lejonte të
krishterët të praktikonin lutjet, në liri të plotë në vendet e
grumbullimit e nëpër varrezat e tyre.

PËRNDJEKJA E NËNTË

Përndjekja e nëntë, u bë në kohën e perandorit Aurelian
(270-275). Aureliani kishte lindur në Smirnium, që ishte
kryeqendra e Panonisë, e ndërtuar mbi lumin Savë dhe banohej
prej ilirëve. Ai mbretëroi më pak se pesë vjet. Gjatë këtyre
viteve ju desh të luftonte me gotët, alemanët, vandalët etj. Në
vitin 271, e rrethoi Romën me mure, të cilat u quajtën “moenia
Aureliane” (muret e Auerlianit). Aureliani, në vitet e fundit të
mbretërisë së tij, më 274, nxori një dekret kundër të krishterëve.
Shkaku i ediktit u bë një nga këshilltarët e tij, Porfiri, i cili ishte

11
-Qipriani (Thascius Caecilius Cyprianus) ka lindur rreth viteve 210,

në një familje të pasur të Kalqedonisë. Pasi kreu studimet ka ushtruar
profesionin e oratorit. Në vitin 246 u konvertua në krishterim. Pasi asketoi
disa vjet, më 249 u hirotonis episkop i Kartagjenës. Gjatë përndjekjeve
të perandorit Valerian, në vitin 257, Qiprianin e internojnë, ndërsa më
258 u dënua me prerje koke.
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themeluesi i neoplatonizmit. Ai shkroi një vepër me
pesëmbëdhjetë volume “Kundër të Krishterëve”. Aureliani
besonte në kultin e Mitrës dhe të hyjnisë së Diellit. Të gjithë
shtetasit e Perandorisë Romake, kanë qenë të detyruar t’i
nënshtrohen këtij kulti. Meqenëse të krishterët nuk pranuan, u
shpallën armiq të shtetit. Gjatë kësaj përndjekjeje u martirizua
papë Feliksi (269-274), kurse në Gali u martirizua peshkopi
Reverian e presbiteri Pal. Mirëpo Aureliani, u vra pas një
komploti, në vitin 175. Përndjekja e Aurelianit, ka qenë e
shkurtër dhe më pak e përgjakshme.

PËRNDJEKJA E DHJETË

Përndjekja e dhjetë, shpërtheu në kohën e perandorit
Dioklecian (285-305). Ky i fundit ishte nga fisi i Dioklesë, në
Malin e Zi të sotëm. Diokleciani, qëndroi në krye të Perandorisë
Romake për 21 vjet. Në vitin 293, ai mori masa të karakterit
administrativ, duke e ndarë perandorinë në katër njësi, dy në
Lindje e dy në Perëndim. Kujdesi për unitetin e perandorisë, e
shtyu Dioklecianin që të organizojë përndjekjet ndaj të
krishterëve, të cilët nëpër bashkësitë e tyre silleshin si të pavarur.
Në fakt, deri në fillim të shekullit të IV, Diokleciani nuk sillej
keq me të krishterët, madje dhe bashkëshortja e tij dhe e bija
Valeria, ishin të krishtera. Numri i të krishterëve rritej gjithmonë
e më shumë dhe nëpër radhët e shtresave ushtarake, por nga
fundi i mbretërimit të tij, filloi të ndryshojë qëndrimin ndaj të
krishterëve. Ky ndryshim erdhi nga ndikimi i Galerit prej
Heroklitit, një filizof neoplatonik dhe armik i betuar i të
krishterëve. Diokleciani iu kthye problemit të fesë, me qëllim
që të rivendoste rilegjionin e lashtë romak. Në zbatimin e këtij
vendimi, ai filloi të spastronte ushtritë nga të krishterët. Në
vitin 299, në Numidi, një i krishterë i quajtur Maksimilian, nuk
donte të rekrutohej në ushtri, ndërsa kryeqindëshi Marceli, i
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cili ishte i krishterë nuk dëshironte të vazhdonte shërbimin
ushtarak, sepse ishte detyruar të adhuronte kultet pagane.
Diokleciani në vitin 300, kishte urdhëruar që ushtarët duhet
t’u ofronin flijime hyjnive romake. Në shkurt të vitit 303, në
ditën e hyjnisë Termin, Diokleciani shpalli ediktin në emër të
katër perandorëve, që të rrënohen të gjitha kishat e krishtera
dhe të digjen librat e shenjtë. Gjithashtu u ndalua edhe kryerja
e riteve fetare. U martirizuan disa zyrtarë të oborrit perandorak,
si p.sh. Dhorotheu e Petri, episkopi i Nikomedisë Autimon etj.
Mbasi edikti ishte shpallur në emrin e katër sundimtarëve,
përndjekje të përgjakshme u bënë dhe në Thrakë, Egjipt,
Palestinë, Iliri e deri në Danub. Në vitin 303, me shpërthimin e
kryengritjes në Siri dhe në Armeni, ku të krishterët ishin në
numër të madh, Diokleciani shpalli ediktin dytë, sipas të cilit e
gjithë paria e kishës duhej të burgosej. U burgosën mjaft
episkopë dhe priftërinj.

              Shën Gjergji                          Shën Dhimitri
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Më vonë në vitin 304, Diokleciani dekretoi një edikt
tjetër, sipas të cilit ata që nuk flijonin para hyjnive duhet të
vdisnin. Ky u quajt edhe Edikti i Gjakut, sepse u martirizuan
Anjeza dhe Anastasia në Romë, Luçia në Sirakuzë, shën
Katerina në Aleksandri, shën Gjergji,12

 shën Dhimitri,13 shën
Pandeleimoni,14

 shën Varvara15 etj.

15-Shën Varvara ishte një vajzë e re, nga Iliupoja e Egjiptit. I ati i Varvarës
quhej Dioskur dhe ishte një nga pasanikët më fanatikë të atij vendi.
Varvarën e kishte vajzë të vetme, prandaj ishte kujdesur që asaj t’i jepte
edukatë pagane. Shën Varvara u konvertua rastësisht në krishterim nga
një grua e krishterë, të cilën i ati e kishte marrë si shërbëtore në shtëpinë
e tij.-Dhimitër Beduli, Shën Varvara, Ngjallja, dhjetor 1992, faqe 5.

14-Shën Pandejlemoni u ushtrua rreth vitit 305 në vendlindjen e tij,
Nikodhimia. Pandelejmoni ishte mjek, i cili pas vdekjes së babait, ua
ndau pasurinë njerëzve në nevojë dhe filloi të shëronte falas, prandaj
dhe u quajt anargjend. Mjekët e tjerë e denoncuan te perandori
Maksimilian, i cili urdhëroi ta torturonin. Në fund e dënuan me prerje
koke.

13
-Shën Dhimitri punoi me zell të madh për përhapjen e besës së krishterë

në ato kohëra shumë të vështira. Guximi i tij i madh, karakteri shumë i
fortë, fuqia e fjalëve dhe në përgjithësi tërë personaliteti i tij tërhiqnin
pranë vetes sidomos rininë. Kisha e shpalli shën Mitrin dëshmor të madh
dhe mirovlit. “Dëshmor i madh” sepse i qëndroi me durim të habitshëm
torturave më të tmerrshme dhe “mirovlit” sepse brenda nga varri i tij
buronte një lëng erëmirë dhe bekimtar.-Dhimitër Beduli, Shën Dhimitri,
figurë e madhe shpirtërore, Ngjallja, tetor 1993, faqe 6.

12
-Shën Gjergji ka lindur rreth vitit 275 pas Krishtit, prej prindërish të

krishterë. Kur u bë 18 vjeç u mobilizua ushtar dhe e shpunë në Nikomendi.
Në luftën e Dioklecianit kundër persëve, shën Gjergji u shqua për trimëri.
Sinaksari përmend se pranë një liqeni të Atalisë, në Azinë e Vogël, kishte
folenë një dragua, të cilin banorët idhujtarë të zonës e adhuronin si
Perëndi. Banorët për të qetësuar përbindëshin i ofronin për t’u ushqyer
fëmijët e tyre. Kjo realizohej me anën e një shorti. Në kohën kur shorti
ra që të flijohej e bija e mbretit, në skenë u shfaq shën Gjergji i hipur mbi
një kalë të bardhë, i cili e shpoi tejpërtej përbindëshin me shtizën e tij.
Dragoi ngordhi duke u përdredhur nëpër këmbët e kalit.
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KREU I TRETË

KISHA GJATË VITEVE TË MBRETËRIMIT
TË KOSTANDINIT TË MADH

S
a ishte gjallë Diokleciani, ndërmjet sovranëve të tij kishte

harmoni, sepse augusti dhe dy çezarët, ishin mëkëmbësit

e tij, nëpër pjesët e tyre të perandorisë. Diokleciani, në

moshën 59-vjeçare dha dorëheqjen dhe nëntë vjetët e fundit të

jetës i kaloi në pallatin e famshëm, që kishte ndërtuar në Salonë

të Dalmacisë. Pas kësaj, u prish harmonia dhe filloi grindja

ndërmjet katër princave të zgjedhur prej tij. Në atë kohë filluan

tranzirat dhe luftërat civile, të cilat vazhduan për tetëmbëdhjetë

vjet. Katër sovranët i kthyen armët kundër njëri-tjetrit, ku lufta

e fundit u zhvillua ndërmjet Kostandinit1dhe Maksentit.

1-Kostandini i Madh ka lindur më 27 shkurt të vitit 272, nga një familje
fisnike iliriane në Naissus të Dardanisë (Nishi i sotëm). I ati i tij Kostanti,
në kohën e Dioklecianit ishte njëri prej dy çezarëve, që mbretëronte
Galinë, Britaninë e Madhe dhe Spanjën. Prindërit e tij, Kostant Klori
dhe Helena qenë paganë. E ëma ishte provinciale nga qyteti Drepanum.
Në vitin 293 Diokleciani e emëroi Kostant Klorin në postin e çezarit,
prandaj e detyroi që të divorcohej me Helenën, me pretekstin se martesa
e oficerëve të lartë me gra provinciale nuk ishte e lejuar. Kostanti u martua
me Teodorën, të bijën e Maksimilianit dhe Kostandini u dërgua të
edukohej në oborrin e Dioklecianit. Në fakt atje mbahej si peng. Mbas
vdekjes së Dioklecianit dhe Maksimilianit, dy çezarët, Galeri dhe
Konstant Klori, u ngritën në shkallën e augustëve. Në vitin 305
Kostandini u kthye te babai i tij. Pas një viti më 25 korrik 306 i vdes
babai dhe Kostandini u shpall august (perandor) nga ushtria, e cila

përbëhej kryesisht nga ilirë (306).



52

Ndërkohë Galeri, i cili e konsideronte veten si perandori
i parë, kishte caktuar dy çezarë: Maksimilian Daian për Lindjen
dhe Severin për Perëndimin, me kryeqytet Romën. Severi u
përmbys, nga një kryengritje e gardës pretoriane dhe u
zëvendësua nga Maksenti, i biri i Maksimilianit. Maksenti, hyri
shpejt në konflikt me babanë e tij dhe Maksimiliani gjeti strehë
te Kostandini, duke i dhënë për grua të bijën Faustën. Martesa
e tyre u bë në Arles të Galisë. Maksimiliani duke bashkëpunuar
me të bijën, thuri një komplot ndaj Kostandinit. Komploti u
zbulua dhe Maksimiliani u dënua në vitin 310. Galeri, i informuar
për ngjarjet që turbullonin Perandorinë e Perëndimit, caktoi
perandor Liçinin. Kostandini në vitin 311 u bashkua me Liçinin
dhe u nis drejt Romës, në luftë me Maksentin.

Pasi kapërceu alpet, në shtator të vitit 312, ai pushtoi
me lehtësi qytetet e Italisë së Veriut dhe mbërriti në rrethinat e
Romës, ku Maksenti kishte përqendruar forca të mëdha
ushtarake. Përpara betejës, teksa po vështronte hordhitë armike,
tek ura e Milviut, ndonëse ishte mesditë, Kostandini pa një
vegim. Në qiell u shfaq një kryq, rreth të cilit ishte shkruar En
tuto nika (me këtë do të fitosh).

Eusebio i Çezaresë na thotë, se po atë natë iu shfaq
Krishti në ëndërr dhe e urdhëroi të bënte një kryq të ngjashëm
me atë që kishte parë në vegim dhe ta vendoste në flamurët që
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paraprinin ushtrinë, në vend të shqiponjave perandorake. Shenja
e fitores shkëlqeu përsëri në qiell dhe Kostandini besoi me gjithë
shpirt tek Krishti. Me betejën vendimtare të Milviut, më 28
tetor të vitit 312, ishte kryqi që i dha fitoren. Kostandini bëri
një hyrje triumfale në Romë, duke falënderuar Perëndinë. Ai
urdhëroi, që në monumentet kryesore të qytetit, të vihej shenja
e kryqit. Gjithashtu, u ngrit edhe një statujë e perandorit, e cila
e paraqiste atë duke mbajtur kryqin në dorë, si shenjë e fitores
dhe emblemë e autoritetit të tij, që e kishte marrë nga Krishti.2

EDIKTI I MILANOS

Në vitet e mbretërimit të Kostandinit të Madh, të
krishterët u lejuan të ushtronin lirshëm besimin e tyre.
Konstandini u takua me Liçinin në Milano dhe në vitin 313, dy
perandorët nxorën një dekret, me anën e së cilin u jepej liria të
krishterëve. Eusebi i Çesaresë tek “Historia e Kishës”, (libri i
X, kreu V), na flet për ediktin e Milanos. “Duke pasur parasysh,
që liria e ushtrimit të fesë nuk duhet ndaluar dhe se i duhet
njohur seicilit e drejta për të nderuar Perëndinë, siç e gjen të
udhës, kam dhënë urdhër edhe më përpara që të krishterëve
t’u lejohet të rruajnë kultin dhe besimin e tyre. Pra, unë
perandori Kostandin, bashkë me perandorin Liçin, kemi ardhur
në Milano dhe kemi menduar për gjithçka që është e dobishme
dhe e mirë për shtetin. Vendosëm ndër shumë të tjera, të cilat
i konsideruam të dobishme për shoqërinë, të rregullojmë së
pari ato që kanë lidhje me adhurimin e Perëndisë, domethënë
t’u akordojmë si të krishterëve ashtu dhe të gjithë të tjerëve
lirinë, për të zgjedhur nderimin e Perëndisë, që ata vetë do të
pëlqejnë, që Perëndia të tregohet dashamirës për ne dhe për
të gjithë sa jetojnë në perandorinë tonë. Veç kësaj, vendosëm
në lidhje me të krishterët, që lokalet ku ata zakonisht
2-Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Londër 1966, faqe 53-56.
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mblidheshin, t’u kthehen përsëri gradis dhe pa vonesë, qoftë
të konfiskuara nga shteti e qoftë të blera nga të tjerët. Edhe
nëqoftëse dikujt i janë dhuruar këto lokale, t’ua kthejë
detyrimisht të krishterëve. Dhe nëqoftëse të krishterët kanë
pasur veç lokaleve të kultit edhe të tjera, jo si pronë vetjake,
por që i përkisnin bashkësisë së tyre, ju urdhërojmë që t’i
ktheni….. Zbatoni sa më parë këtë urdhër, që të ndihmoni në
ruajtjen e qetësisë publike. Rregullat e kësaj urdhërese t’u
bëhen të njohura të gjithëve, prandaj i afishoni kudo.”3

Çdo paragraf i Ediktit të Milanos ishte i frymëzuar nga
parimet e barazisë dhe tolerancës fetare. Kostandini ishte i
bindur se dekreti i tij, do t’i sillte popullit paqe dhe lumturi.

1. Me ediktin e Milanos ai dekretoi jo vetëm lirinë e
besimit të krishterë, por i dha klerit privilegjin që gëzonte edhe
kleri pagan, për të mos paguar taksa. Gjithashtu i përjashtoi
kishat nga tatimet duke ua kthyer pronat e konfiskuara dhe u
njohu të drejtën të pranonin pasuri të patundshme në formë
dhurate.

2. Dëmshpërbleu gjithë të krishterët, që kishin pasur
dëme materiale nga persekutimet dhe riktheu në funksionet
publike ata që ishin shkarkuar për shkakun se qenë të krishterë.

3-Edikti i Milanos, Ngjallja, maj 1993, faqe 3.
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3. I dha kishës disa privilegje: të lironte skllevërit dhe u
dha të drejtën episkopëve të gjykonin të krishterët sipas ligjit.

4. Dekretoi ditën e dielë si ditë pushimi në gjithë
perandorinë. Ai hoqi dënimin me vdekje në kryq dhe ndaloi
luftimin e gladiatorëve.

5. Inkurajoi institucionin e familjes, duke i hequr të
drejtën e babait (pater familias) që të vriste ose të shiste fëmijët
e tij. Kufizoi divorcin duke dënuar kurorëshkeljen e duke
ligjëruar të drejtat e trashëgimisë. Gjithashtu hoqi ligjet e vjetra
të nxjera për ata që qenë të pamartuar, me qëllim që të nxiste
monakizmin, dhe akordoi dhurata për virgjëreshat e
konsakruara, të cilat i respektonte.

6. Ai shpërndante lëmosha tek të gjithë ata që kishin
nevojë, ndihmonte vejushat dhe bëhej ati i jetimëve. Ai i mbronte
të varfërit, duke ua lehtësuar atyre taksën vjetore, e duke i
mbrojtur nga abuzimet.

I qetë e paqësor dhe zotërues i pasioneve, që në
përgjithësi torturojnë të fuqishmit, Kostandini ishte një
ndërmjetës i paqes dhe i harmonisë në mbretërinë e tij.

THEMELIMI  I KOSTANDINOPOJËS

Perandori Kostandin, i frymëzuar nga Perëndia, jo
vetëm që iu dha lirinë të krishterëve, por akordoi subvencione
për të ndërtuar kishat dhe për të zbukuruar  varret e martirëve.
Ai i nderonte peshkopët dhe i ndihmonte të thërrisnin sinodet
lokalë, me qëllim që të mbretëronte paqja dhe harmonia. Nga
ana tjetër e perandorisë, në Lindje Maksim Daia, i shpalli luftë
Liçinit dhe më 30 prill të vitit 313 e mundi në betejën e Thrakës.
Në kohën që u bë sunduesi i vetëm i Lindjes, e shtoi
persekutimin duke mbyllur kisha, duke internuar episkopët dhe
të krishterët, si dhe duke ua konfiskuar pasuritë. Ai i detyroi
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zyrtarët që t’u bënin fli perëndive pagane dhe në të gjitha degët
e administratës mbretëronte padrejtësia dhe dhuna.

Sapo mësoi për këto masa tiranike kundër të krishterëve
të Lindjes, Kostandini mblodhi një ushtri të fuqishme dhe i
udhëhequr përsëri nga Shenja e Kryqit, marshoi kundër
Maksimit dhe në vitin 322, e mundi atë në betejën e
Adrianopojës. Maksimi u tërhoq në Bizant, por Kostandini
vazhdoi marshimin dhe e shkatëroi përfundimisht në betejën e
Krisopolit, më 18 shtator të vitit 324. Gjithë perandoria kishte
vetëm një perandor dhe shtrihej prej Mesopotamisë deri në
Britaninë e Madhe. Duke u treguar i butë me robërit e ushtrisë
armike, ai aplikoi edhe në Lindje, të njëjtat masa që kishte
dekretuar në Perëndim. Me anën e një dekreti Kostandini
deklaroi se Perëndia ishte shkaku i fitoreve të tij dhe se ai ishte
i zgjedhur për t’u vënë në shërbim të së mirës dhe të vërtetës.
Gjithashtu ndaloi flijimet pagane dhe dënonte idhujtarinë.
Tashmë perandoria e sunduar nga një perandor i vetëm,
paraqiste në atë kohë një imazh të Mbretërisë së Perëndisë, ku
të gjithë njerëzit mund të gëzonin paqen dhe të himnonin
Perëndinë e tyre. Kësaj perandorie të re, e cila do të zgjaste
njëmijë vjet, i duhej një kryeqytet i ri, i vendosur në një pozicion
më të mirë gjeografik dhe të mos ishte i lidhur me kujtimet e
idhujtarisë. I frymëzuar nga një shenjë hyjnore, perandori
zgjodhi qytetin e vogël të Bizantit, i cili kishte një pozicion të
tillë që lidhte Lindjen me Perëndimin.

I udhëhequr nga një ëngjëll, ai i caktoi vetë kufinjtë e
qytetit të ri dhe urdhëroi Eufratin, kryetarin e punimeve që të
mos kursente asgjë për ta pajisur me monumente dhe rrugë
publike, që t’ja kalonte për nga madhështia dhe lavdia të gjitha
qyteteve të botës. Qyteti u themelua më 18 nëntor të vitit 324,
dhe mori emrin Kostandinopolis që do të thotë “qyteti i
Kostandinit”. Punimet u kryen shumë shpejt dhe më 11 gusht
të vitit 330, me rastin e 25-vjetorit të mbretërimit të Kostandinit
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u bë inagurimi. Një mur që shtrihej nga bregu i Marmarasë e
deri në Bririn e Artë, e mbronte prej sulmeve tokësore. Për të
zbukuruar forumin që mbante emrin e tij, perandori kishte
ndërtuar dy harqe triumfi dhe një kolonë guri, në majë të së
cilës ngrihej statuja e vet, e stolisur me emblemat e Apolonit.
Pastaj vinin kishat, ajo e Apostujve të Shenjtë, e caktuar për
varret perandorake, e Shën Irenës dhe më e famshmja e Shën
Sofisë. Më pas vinte hipodromi që ishte qendra e jetës publike.
Vetëm tre monumente i qëndrojnë ende kohës dhe flasin për
madhështinë e Bizantit: Ujësjellësi i Valensës, Muri i Madh
dhe Shën Sofia.

Kostandini nuk nguroi të ripte Romën, Aleksandrinë,
Efesin e Athinën, për ta pajisur kryeqytetin e vet me sende nga
më antiket. Llogaritet se vetëm për themelet, muret e portat,
monumentale u shpenzuan rreth njëzetepesë mijë kilogram flori.
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OFERTA KISHTARE
E KOSTANDINIT DHE HELENES

Menjëherë mbas fitores mbi Liçinin, preokupimi i parë
i Konstandinit ishte  të konfirmonte unitetin e kishës, që ishte
cënuar rëndë nga herezia e Ariosit. Mbledhjen e Sinodit e
përshkruan Eusebi. Ajo bë në sallën e anaktorëve. Kostandini
hyri në sallë i veshur me mantelin e florinjtë, u ul në fronin e
artë dhe në vijim Efstathi i Antiokisë e ftoi të fliste. Perandori
foli latinisht dhe e përkthyen greqisht. Ai tha; -Ishte dëshira e
tij e madhe, që shihte të mbledhur gjithë episkopët. Falënderoi
Perëndinë që përveç të mirave të tjera i dha edhe këtë rast që të
kishte episkopët e bashkuar, me të njëjtin mendim të përbashkët.
“Uroj që të mos ekzistojë asnjë demon i keq që të blasfemojë
ligjin e shenjtë”. Në fund kërkoi që të ketë paqe në shtet dhe në
kishë. Diskutimet e sinodit i kryesoi perandori, i cili ndërhynte
për të paqësuar episkopët. Kjo ishte mbledhja e parë e gjithë
episkopëve të ardhur nga të gjitha anët e botës, duke shprehur
e unitetin e perandorisë së krishterë. Perandori mori pjesë nëpër
debatet teologjike dhe me anën e butësisë dhe maturisë së tij
mundi të pajtonte kundërshtarët. Në ditën e fundit të Sinodit,
Kostandini i thirri etërit, në një banket të madh, që u shtrua me
rastin e 20-vjetorit të mbretërimit të tij.

Në vitin 326, perandoresha Helena, e cila sapo ishte
pagëzuar, ndërmori një udhëtim në Palestinë, gjatë të cilit zbuloi
prej një zbulese hyjnore kryqin ku ishte kryqëzuar Krishti.
Kostandini urdhëroi që në atë vend të ngrihej një bazilikë
madhështore dedikuar Ngjalljes, e cila u përurua në vitin 355,
me rastin e 30-vjetorit të mbretërimit të tij. Gjithashtu Helena
vizitoi shumë vende të shenjta dhe ndërtoi bazilika në Betlehem,
në Malin e Ullinjve etj. Mbas këtij udhëtimi ajo fjeti në moshën
80-vjeçare. Varrimi i saj u bë në Kostandinopojë e më pas trupi
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i saj u shpu në Romë.4 Perandori Kostandin e kaloi në paqe
jetën që i kishte mbetur dhe u mor me forcimin e institucioneve
të perandorisë së krishterë. Ai e inkurajoi me të gjitha mjetet
përhapjen e krishtërimit. Pak mbas 30-vjetorit të mbretërimit
të tij më 335, mbreti i Persisë Sapori II, filloi të persekutonte të
krishterët e mbretërisë së tij. Më pas prishi aleancën me
Kostandinin dhe pushtoi Armeninë. Perandori menjëherë u ngrit
në krye të një ushtrie të fuqishme për t’u ardhur në mbrojtje të
krishterëve, por gjatë rrugës u sëmur në Helenopolis dhe u
trasportua me nxitim në rrethinat e Nikomidisë, ku edhe u
pagëzua.

Perandori Kostandin e kishte vonuar pagëzimin nga
respekti i madh që kishte për të. Duke refuzuar të vishte përsëri
rrobën e purpurt perandorake, ai dha shpirt te Perëndia në ditën
e Rrëshajëve të vitit 337, duke pasur të veshur akoma tunikën

4-Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e Kishës, Tiranë 1997, faqe

109-110.
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e bardhë të të sapopagëzuarit. Trupin e tij e shpunë në
Kostandinopojë, ku pas një ceremonie madhështore e varrosën
në kishën e Apostujve të Shenjtë. Ky perandor për ofertën së
tij të madhe u nderua më shumë se çdo tjetër dhe iu dha titulli
I barabartë me Apostujt. Kisha Ortodokse e nderon kujtimin e
Kostandinit dhe të Helenës më 21maj.5

Pas vdekjes së Kostandinit, perandoria u nda në tre pjesë
midis djemve të tij: Konstancit, Kostandinit II dhe Konstandit.
Këta nuk qenë aq të urtë dhe të ditur se babai i tyre pasi i
shpallën luftë njëri-tjetrit. Konstanci jetoi më shumë dhe arriti
të bëhej sundimtari i vetëm i perandorisë. Ai urdhëroi të
mbylleshin tempujt paganë dhe të mos lejohej flijimi drejtuar
zotare. Konstanci i bëri dëm Kishës sepse mori anën e arianëve
heretikë dhe persekutoi të krishterët e vërtetë.

5-Costantino il Grande, Le Radici, Anno 5, numero 5, Novembre 2007,
pagina 1.
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KREU I KATËRT

SINODI I PARË EKUMENIK

E
usebi i Çezaresë në librin e Historisë Kishtare shkruan

se thirrja e Sinodit I Ekumenik i është kushtuar

Kostandinit të Madh.1 Shkaku i thirrjes së Sinodit I
Ekumenik ishte përçarja e kishës nga herezia e arianizmit. Si
pasojë e përhapjes së shpejtë arianizmi dëmtoi jo vetëm unitetin
e kishës, por edhe paqen e perandorisë. Arianizmi e ka marrë
emrin nga ideologu i tij Ariosi.2 Fjala, sado e përsosur që të

2-Ariosi ka lindur në vitet 260 dhe studioi në Shkollën e Aleksandrisë.
Më vonë u hirotonis prift i enorisë së Bokalit në Aleksandri. Në vitin
318 ai filloi të përhapë herezinë e tij në lidhje me Jesu Krishtin. Ariosi
ishte i arsimuar dhe simpatizonte filozofinë aristoteliane. Ai e huazoi
mësimdhënien e tij nga Lukiani i Antiokisë dhe në vitin 320 filloi ta
shfaqë publikisht.

1-Kostandini i Madh ka lindur më 27 shkurt të vitit 272, nga një familje
fisnike iliriane në Naissus të Dardanisë (Nishi i sotëm). I ati i tij Kostanti,
në kohën e Dioklecianit ishte njëri prej dy çezarëve, që mbretëronte
Galinë, Britaninë e Madhe dhe Spanjën. Më 25 korrik të vitit 306 i vdes
babai dhe Kostandini shpallet August (perandor) nga ushtria, e cila
përbëhej kryesisht nga ilirë. Në vitet e mbretërimit të Kostandinit të Madh
të krishterët filluan të ushtronin lirshëm besimin e tyre. Në vitin 313
Kostandini shpalli Ediktin e Milanos. Kostandini ishte i bindur se dekreti
i tij do t’i sillte popullit paqe e lumturi. Perandori Kostandin dha shpirt
te Perëndia në ditën e Rëshajave të vitit 337, duke pasur të veshur akoma

tunikën e bardhë të të sapopagëzuarit.
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jetë, nuk është veçse një krijesë e nxjerrë nga mosqenia (hiçi)
dhe jo nga substanca hyjnore, por (Fjala) është krijuesja e të
gjitha qenieve të tjera; Perëndia e ka adoptuar si Birin e Tij,
por ai nuk është Perëndi. Ndërsa Shpirti i Shenjtë është i pari
nga krijesat e Fjalës.3

Arianistët pretendonin, se Jesu Krishti nuk është
Perëndi në kuptimin e plotë të fjalës, sepse nuk është një me
Atin. Krishti nuk është Biri Hyjnor i Perëndisë, por ai është
thjesht një krijesë si çdo gjë tjetër e krijuar nga Perëndia prej
asgjëje. Shumë shpejt Ariosi filloi të kishte përkrahës, jo vetëm
nga shtresat e popullit, por edhe nga kleri. Aleksandri i
Aleksandrisë e dënoi Ariosin në një sinod lokal, që thirri në
vitin 321. Gjithashtu ai shkishëroi të gjithë ata klerikë që kishin
përkrahur Ariosin. Brenda një periudhe të shkurtër kohore
përleshja mori përmasa edhe më të gjera, për shkakun se në
radhët e përkrahësve të Ariosit ishin futur edhe disa episkopë
si Eusebi i Çezaresë, Eusebi i Nikomedisë, Episkopi i Tirut, i
Laodicesë etj.

Ariosi pasi u dënua, u strehua tek Eusebi i Çezaresë.
Ky i fundit ishte nxënës i Origjenit. Që nga Çezarea, Ariosi u
shkroi letra episkopëve, duke bërë publike herezinë e tij.
Gjithashtu me ndihmën e Eusebit fitoi simpatinë e disa
episkopëve, duke u bërë i pranueshëm në mësimdhënien e tij.
Një nga përkrahësit e Ariosit ishte edhe Eusebi i Nikomedisë.
Ky i fundit në fillim ishte episkop i Virtuit, por me ndihmën e
Kostancës, motrës së Kostandinit të Madh, u dërgua në
episkopatën e rëndësishme të Nikomedisë. Ariosi, për të arritur
qëllimet e tij, shfrytëzoi prestigjin e Eusebit së Nikomedisë. Ky
i fundit thirri një sinod me miqtë e tij episkopë, në të cilin
vendosën të pranojnë herezinë e arianizmit. Gjithashtu u ushtrua

3
-Shën Vasili i Madh, Kryepeshkop i Qesaresë së Kapadoqisë, Mbi

Shpirtin e Shenjtë, përkthyer nga atë Joan Pelushi, botim i KOASh-it,
Tiranë 1996, faqe 7.
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presion mbi Aleksandrin e Aleksandrisë, të cilit Ariosi i dërgoi
një dëshmi të besimit, ku i shpjegonte se teorinë që kishte
përhapur e kishte mësuar prej tij. Ky veprim i Ariosit nuk ishte
i sinqertë sepse në veprën e tij Thalia, që qarkullonte në atë
kohë, vërtetonte të kundërtën. Aleksandri iu kundërpërgjigj,
duke thirrur një sinod të përbërë prej 100 episkopëve, në të
cilin u dekretuan vendimet që ishin marrë për dënimin e
arianizmit.
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Gjatë ndeshjes publike ndërmjet Konstandinit dhe
Liçinit, Ariosi u kthye në Aleksandri me një vendim sinodi të
marrë nga Eusebi i Çezaresë. Pas kthimit të Ariosit, në
Aleksandri u shtuan trazirat. Kostandini i Madh, pas fitores së
tij me Liçinin dhe vendosjes në Nikomedi, mendoi të ndalonte
herezinë, e cila kishte marrë përmasa të rrezikshme. Perandori
ishte keqinformuar, sepse mjedisi i oborrit të tij ishte filoarianist.
Ai dërgoi në Aleksandri me ndërmjetësimin e të dërguarit të
perandorit episkopin e Kordhos, Oshion për të ftuar Aleksandrin
dhe Ariosin, që të shpjegonin ndryshimet e tyre. Oshio u kthye
në Nikomedi i pakënaqur dhe bashkë me të erdhën dhe dy
kundërshtarët, për të takuar perandorin dhe për të justifikuar
qëndrimet e tyre.

Në sinod morën pjesë krerët e kishave të Lindjes, të
Azisë, të Egjiptit dhe të Perëndimit. Historiani Sokrat shkruan
se sinodi i filloi punimet në 20 maj të vitit 325. Mbledhjen e
Sinodit e përshkruan Eusebi. Ajo bë në sallën e anaktorëve.
Kostandini hyri në sallë i veshur me mantelin e florinjtë, u ul në
fronin e artë dhe në vijim Efstathi i Antiokisë e ftoi të fliste.
Perandori foli latinisht dhe e përkthyen greqisht. Ai tha; -Ishte
dëshira e tij e madhe që shihte të mbledhur gjithë episkopët.
Falënderoi Perëndinë, që përveç të mirave të tjera i dha edhe
këtë rast, që të kishte episkopët e bashkuar, me të njëjtin mendim
të përbashkët. “Uroj që të mos ekzistojë asnjë demon i keq që
të blasfemojë ligjin e shenjtë”. Në fund kërkoi që të ketë paqe
në shtet dhe në kishë.

Diskutimet e sinodit i kryesoi perandori, i cili ndërhynte
për të paqësuar episkopët. Kryetarë të sinodit qenë dy ose tre,
Efstathi i Antiokisë, Aleksandri i Aleksandrisë dhe Oshio i
Kordhos. Ariosi u ftua në mënyrë të vazhdueshme të merte
pjesë në sinod, por ai nuk pranoi. Midis pjesëtarëve kishte edhe
shumë përkrahës të Ariosit, të cilët e përfaqësonin. Leximi i
copëzave nga Thalia shkaktoi zemërimin e episkopëve, të cilët
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mbyllnin veshët për të mos e dëgjuar. Në vazhdim, etërit u
morën me formulimin e Simbolit të Besimit, duke përdorur
terma nga Shkrimi i Shenjtë, si për shembull Fjala është Perëndi,
Biri i Perëndisë etj. Këto edhe arianistët i pranuan, por me
rezerva. Duhej një saktësi e madhe në termat që do të
përdoreshin dhe më në fund u gjend frazeologjia përkatëse:
Biri i Perëndisë lindi nga Perëndia Atë d.m.th. nga esenca e
Atit, se është Perëndi i vërtetë prej Perëndie të vërtetë, i lindur
dhe jo i bërë, i njëqenshëm me Atin etj. Fjala i njëqënshëm
shkaktoi shumë diskutime.

Diskutime rreth termit janë bërë edhe në shekullin e
mëparshëm, duke marrë shkas nga mësimëdhëniet e Savelit
dhe të Palit të Samosatit, ku ishte përdorur fjala i njëqenshëm
dhe sinodi i Antiokisë i vitit 324, e kishte hedhur poshtë këtë
term. Në Nikea u mbështet nga Efstathi i Antiokisë dhe Marçelo
i Akiras dhe përfundimisht u pranua edhe nga Kostandini. Sinodi
formuloi shtatë pikat e para të simbolit të besimit.

Sinodi I Ekumenik dekretoi: Fjala dhe Biri i Perëndisë
është i pakrijuar dhe Hyjnor, është i lindur prej Atit dhe jo i
bërë. Gjithashtu është i njëqenshëm me Atin, duke qenë Perëndi
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i vërtetë prej Perëndie të vërtetë, me anën e të cilit u bënë të
gjitha.4

Filostrogji shkruan, se përkrahësit e Ariosit nuk e panuan
Simbolin dhe për këtë peandori vendosi të internonte të gjithë
ata që nuk do të binin dakort me vendimet e Sinodit. Të gjithë
e nënshkruan vendimin, përveç Ariosit, Theona Marmarakis
dhe Sekundo Ptolemethos. Tema pasardhëse e sinodit ishte
skizma e episkopit të Nikopolit, Meletit. Siç u diskutua edhe
nga Aleksandri i Aleksandrisë, kjo skizëm u përballua me shumë
rezerva, ku e lejuan Meletin që të ruante titullin episkop, por e
ndaluan të dorëzonte priftërinj dhe të gjithë sa qenë hirotonisur
më parë prej tij u dorëzuan përsëri. Sinodi zgjidhi çështjen e
kremtimit të Pashkëve. Sinodi përcaktoi: Pashkët të festohen
të dielën e parë pas hënës së plotë të ekuinoksit pranveror.
Pashkët nuk duhet të paraprijnë ose të bien në ditën e Pashkëve
Judaike.5

 Sinodi diskutoi gjithashtu edhe mjaft çështje të
drejtimit dhe të organizimit të kishës, të cilat u dekretuan në 20

5-Pashkët kremtohen  të dielën e parë mbas hënës së plotë të ekuinoksit
pranveror, që bie ndërmjet 21 marsit dhe 19 prillit. Sinodi caktoi patrikun
e Aleksandrisë, që të përcaktonte datën e festimit të Pashkës.
Aleksandrianët caktuan ditën e ekuinoksit më 21 mars. Fjala Pashkë do
të thotë kalim dhe është përkthim i fjalës hebraike “fashek”, që në gjuhën
greke (pashka) do të thotë kalim. Pashkët festohen në datën 15 të muajit
Nisan, si përkujtimi i daljes nga skllavëria e Egjiptit dhe e  kalimit të
Detit të Kuq. Në vigjilje të festës, të premten më 14 të Nisanit, therej
qengji dhe të shtunën festohen Pashkët. Pashkët Judaike janë prototip i
ngjarjeve të mëvonshme të jetës së Jesuit, i cili i festoi Pashkët të enjten
në mbrëmje, pra më 13 të muajit Nisan, gjatë Darkës Mistike. Të nesërmen
më dt.14 të muajit Nisan “qengji i Perëndisë” u sakrifikua (u kryqëzua).
Mund të themi se Pashkët Judaike janë festa përkujtimore e eksodit ndërsa
Pashkët Kristiane janë përkujtimi dhe përjetimi i Ngjalljes së Krishtit, i
cili u sakrifikua në kryq për shpëtimin e njerëzimit.

4
–Protopresviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, vëllimi III, Shkrimi

i Shenjtë dhe Historia e Kishës, përkthyer nga Imzot Joan Pelushi, botim
i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 192.
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kanone. Në Sinod u dha nderimi i veçantë për kishën  e
Jeruzalemit dhe u përcaktuan qendrat kishtare sipas traditës së
kishës. Më 19 qershor përfunduan punimet e sinodit. Perandori
i ftoi të gjithë pjesëmarrësit në anaktoret mbretërore, ku
shkëmbyen mendime për të ardhmen e kishës. Nga ana e sinodit,
por edhe prej perandorit, u dërguan letra nëpër të gjitha kishat
për vendimet që u morën në sinod.

20 KANONET
E SINODIT I EKUMENIK

1. Kushdo që është bërë eunuk për shkak sëmundjeje
ose persekutimi, mund të qëndrojë klerik, por në qoftë se e ka
bërë vetë duhet të çhirotoniset. Persona të tillë nuk mund të
ngrihen në shkallë të shenjta kishtare.

2. Personat që kanë bërë jetë pagane dhe që janë
pagëzuar pas një periudhe të shkurtër katekizmi, nuk mund të
bëhen episkopë ose priftërinj. Në qoftë se, në periudhën e kohës
pas pagëzimit kryejnë një mëkat fizik, që provohet nga dy-tri
dëshmitarë, atëherë persona të tillë çhirotonisen.

3. Një klerik i pamartuar nuk mund të jetojë në të njëjtën
shtëpi me një grua, përveç nënës, motrës, tezes, hallës ose
persona jashtë çdo dyshimi.

4. Një episkop duhet të hirotoniset dhe të emërohet
nga të gjithë episkopët e zonës së tij. Në qoftë se kjo nuk është
e mundur (për arsye largësie ose ngutësie) atëherë mblidhen së
paku tri episkopë dhe me votat e atyre që nuk janë të pranishëm
kryejnë zgjedhjen dhe hirotonisjen e tij. Megjithatë, kjo duhet
ratifikuar nga Mitropoliti.

5. Sa u përket personave që u është monuar kungimi
nga peshkopi i tyre, askush tjetër nuk mund t’i pranojë, por në
sinodin që mbahet dy herë në vit, këto çështje mund të apelohen
dhe të diskutohen nga të gjithë peshkopët. Në mënyrë që një
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person të mos aforizohet për arsye të një argumenti ose të
mendjeshkurtësisë së episkopit.

6. Për hir të traditës së lashtë peshkopi i Aleksandrisë
do të ketë autoritetin e zonave të Egjiptit, Libisë, Pentapolis.
Episkopi i Antiokisë dhe i provincave të tjera do të vazhdojë të
ketë juridiksionin e këtyre zonave. Gjithashtu, në qoftë se dikush
është bërë episkop pa miratimin e mitropolitit, ai nuk duhet të
jetë më episkop.

7. Peshkopi i Jerusalemit vazhdon të ketë autoritet mbi
këtë juridiksion.

8. Të quajturit novatianë 6 puritanë që duan të bashkohen
me kishën mund të bashkohen. Për këtë klerikët e kishës u
venë duart mbi krye, kështu që ata mund të mbeten klerikë.
Ata gjithashtu, duhet të nënshkruajnë një deklaratë, ku të thuhet,
se do të pranojnë të ndjekin dogmat e kishës dhe t’u japin
kungim atyre që janë martuar dy herë dhe atyre që kanë gabuar
në jetën e tyre nën persekucion dhe që janë riparuar. Në qoftë
se janë të vetmit episkopë të zonave të tyre, qëndrojnë të tillë,
por në qoftë se tashmë ka një episkop, ata mbeten priftërinj që
të mos ketë dy episkopë në një qytet.

9. Në qoftë se dikush është bërë prift, pa u shqyrtuar
ashtu si duhet personi në fjalë, ose kur gjatë këtij shqyrtimi ka
rrëfyer mëkatet e tij dhe megjithatë është hirotonisur (kundër

6
-Të gjithë të krishterët që u kishin ofruar flijime idhujve dhe ishin shënuar

nëpër listat e paganëve u quajtën ramë. Mbas vdekjes së Decit një numër
i madh i tyre u kthye sërish në krishterim. Në Sinodin e Kartagjenës
shën Qipriani theksoi se të gjithë ramët n.q.s. janë penduar, duhet të
pranohen në krishterim. Kthimi i ramëve shkaktoi përçarje në gjirin e
kishës, sepse presbiteri Novati nga Kartagjena ju kundërvu shën Qiprianit,
duke krijuar skizmën novatiane. Novati (251-253) pretendonte se ramët
nuk mund të pranohen në krishterim, veçse në momentin e vdekjes.  Për
t’ju kundërvënë Novatit, shën Qipriani shkroi traktatin “Mbi unitetin e
Kishës”.–Zef Mirdita, Krishtenizmi ndër shqiptarë, Drita, Zagreb 1998,
faqe 131.
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kanoneve), ai duhet të zhvishet ose të ndalojë kryerjen e
sakramenteve.

10. Ata që janë hirotonisur prej atyre që kanë mohuar
seriozisht Zotin, duhet të çhirotonisen.

11. Ata që kanë mohuar Zotin, pa qenë ushtruar presion
mbi ta (rrezik, privim të pasurisë ose mallit), mund të përftojnë
përsëri mëshirë. Ata që vërtet pendohen, duhet të kalojnë tri
vjet midis “dëgjuesve” (të qëndrojnë vetëm në narteks deri sa
të largohen katekumenët), për shtatë vjet të qëndrojnë në fund
të kishës si të “gjunjëzuar”, por duhet të largohen me
katekumenët dhe për dy vjet mund të luten me besimtarët, por
nuk mund të kungohen.

12. Ata ushtarë, të cilët në fillim kanë qenë gati për t’u
martirizuar dhe kanë flakur rripat (uniformën), por më vonë
janë kthyer në pozitat e para dhe mohuan Krishtin, le të kalojnë
tri vjet si “dëgjues” dhe dhjetë vjet si “të gjunjëzuar”. Por në
qoftë se pendohen vërtet, pas tre vjetëve si “dëgjues” mund të
qëndrojnë për gjithë shërbesën.

13. Ata që kanë mohuar Krishtin dhe janë duke vdekur
e kërkojnë të marrin kungimin, mund ta marrin, por në qoftë se
shërohen duhet të zënë të njëjtin vend që kishin përpara
sëmundjes.

14. Të gjithë katekumenët që mohojnë Krishtin (dhe
që kanë qenë mes atyre që luteshin në kishë) duhet të kalojnë
dy vjet si “dëgjues”, para se t’u kthehet nderi i mëparshëm i
lutjes në kishë deri në kohën e largimit.

15. Për arsye të shumë problemeve që kanë lindur,
mendojmë se është e mirë të anullohet tradita e zhvilluar, kundër
Kanoneve Apostolike, e cila e lejon një klerik të transferohet
nga një qytet në një tjetër. Në qoftë se dikush është orvatur të
bëjë diçka të tillë, kjo quhet e pavlefshme dhe personi në fjalë
duhet të rivendoset në pozitën e mëparshme në kishën ku është
hirotonisur.
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16. Për ata që thyejnë kanonin e mësipërm dhe refuzojnë
të kthehen në kishën e tyre origjinale, duhen aforizuar (nxjerrë
jashtë kungimit). Në qoftë se episkopi tërheq një pjesëtar të një
juridiksioni tjetër dhe e hirotonis në kishën e tij (pa lejen e
episkopit tjetër) hirotonisja është e pavlefshme.

17. Klerikut nuk i lejohet të marrë interes, prej huasë
që i ka dhënë dikujt që ka nevojë. Kushdo që vepron kështu
duhet të çhirotoniset.

18. Këshillit të madh e të shenjtë i është bërë e ditur që
disa dhjakonë u japin eukaristinë priftërinjve, kurse disa
dhjakonë e prekin eukaristinë madje para episkopëve. Kjo
praktikë anullohet dhe dhjakonët duhet të zënë vendin që u
takon, duke e marrë eukaristinë prej episkopëve, gjithnjë pas
priftërinjve. Në qoftë se dikush e shpërfill këtë kanon,
çhirotoniset prej dhjakonisë së tij.

19. Të gjithë ata që kanë qenë pasues të Palit të
Samosatës (mospranues i Trinisë dhe i preardhjes Hyjnore të
Krishtit) dhe tani kanë ardhur në kishë, duhet të ripagëzohen.
Në qoftë se kanë qenë klerikë, duhet të rishqyrtohen dhe në
qoftë se janë të denjë, të rihirotonisen. Kjo vlen edhe për
dhjakoneshat.

20. Përderisa disa persona bien në gjunjë në kishë, të
dielën dhe në ditët e Pendikostisë, Këshilli i Shenjtë, duke marrë
në konsideratë uniformitetin e kishës, konsideron si praktikë
më të drejtë e të përshtatshme ofrimin e lutjeve kur besimtarët
janë në këmbë.7

7-The Rudder (Pedalion), përkthyer nga Aleksandra Koço, Luna Print-
ing Co, Nju Jork 1983, page 4-6.
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KOMENTI I KANONIT 20

Të krishterët zakonisht bien në gjunjë, në momentin që
prifti gjatë Liturgjisë Hyjnore lëçit uratën “Të tuat nga të
tuat…”. Ky zakon shprestarie tregon respektin ndaj misterit
më të shenjtë, atë të bekimit të dhuratave të nderuara, në kohën
që kleriku liturgues fton hirin e shpirtit të tërëshenjtë, për kthimin
e bukës e të verës në trup dhe gjak të Krishtit. Ky zakon ndalohet
gjatë të dielave, prandaj është mirë që të krishterët të mos
gjunjëzohen, por vetëm të përkulin qafën në shenjë përulësie
dhe nderimi ndaj të shenjtave. Këtë ndalim e përcakton kanoni
20, i Sinodit I Ekumenik të Nikeas, i cili thekson se gjatë të
dielave lutemi më këmbë, gjithashtu edhe gjatë Pendikostisë.
Përderisa disa persona bien në gjunjë në kishë të dielën dhe
në ditët e Pendikostisë, Këshilli i Shenjtë duke marrë në
konsideratë uniformitetin e kishës, konsideron si praktikë më
të drejtë e të përshtatshme ofrimin e lutjeve kur besimtarët
janë në këmbë. Komentuesi i kanonit Zonara, parashtron se
edhe Vasili i Madh përsërit të njëjtin ndalim, duke paraqitur
edhe arsyet përse nuk duhet të gjunjëzohemi të dielën. Vasili i
Madh, në letrën kanonike drejtuar Amfilokit, si dhe në veprën
“Mbi Shpirtin e Shenjtë” thekson: E diela është dita e ngjalljes
së Zotit, prandaj nuk duhet të gjunjëzohemi, por të qëndrojmë
në këmbë. Qëndrimi drejt, sipas etërve të kishës tregon se e
diela është ditë gëzimi, prandaj nuk duhet të shoqërohet me
asnjë energji dëshpërimi, siç janë gjunjëzimi dhe kreshma.

Kanoni i 64 Apostolik ndalon kreshmimin gjatë të
dielave. “N.q.s. një klerik gjendet duke kreshmuar të dielën
ose të shtunën veç të shtunës së madhe, ai duhet të çhirotoniset,
kurse një laik duhet të aforizohet”. Kanoni i 90 i Sinodit në
Kupolë përcakton qartë, të mos gjunjëzohemi të dielën, madje
nga pasditja e së shtunës, për arsye se ngjallja e Krishtit u bë
gjatë natës të së shtunës, duke u gdhirë e diela. “Etërit e kishës
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na udhëzojnë të mos gjunjëzohemi të dielën. Kjo prej të shtunës
në mbrëmje deri të dielën në mbrëmje..”. Irineu i Lionit, në
veprën e tij “Rreth Pashkëve”, e ndalon gjunjëzimin gjatë të
dielave.

Nikodhim Agjioriti, thekson se ndalimi i gjunjëzimit,
nuk përjashton metanitë që bëjnë të krishterët, kur falen përpara
ikonave të shenjta. Gjithashtu edhe himnet e kishës nuk i
ndalojnë metanitë e lehta. Në Liturgjinë Hyjnore psalim: “Ejani
t’i falemi dhe t’i biem më këmbë Krishtit..”. Gjunjëzimi, është
qëndrimi në shenjë shprestarie në gjunjë, gjatë kohës së lutjes
dhe tregon përulësi ndaj Perëndisë. Të dielën, ndalohet
gjunjëzimi dhe jo metania e thjeshtë. Gjunjëzimi bëhet gjatë
Mbrëmësores së Pendikostisë, kur lexohen uratat në pritje të
Shpirtit të Shenjtë. Sipas kanoneve të kishës, gjunjëzimi nuk
lejohet që nga e Diela e Pashkëve deri në të Dielën e
Pendikostisë, gjithashtu edhe të dielave. E diela, është ditë
ngjalljeje dhe duhet të jemi më këmbë e jo të gjunjëzuar.

ETËRIT E SINODIT

Për numrin e episkopëve që morën pjesë në sinod, kemi
informacione të ndryshme. Eusebi në jetëshkrimin e tij shkruan
se ishin më shumë se 250 episkopë europianë, libanë, aziatikë,
sirianë, finikë, arabë, persë, egjiptianë, maqedonë, epirotë etj.
Efstathi e ngre numrin deri në 270 episkopë, ndërsa Athanasi i
Madh e çon atë në 300. Që nga viti 360, u pranua numri simbolik
318 etër. Shumica e episkopëve vinin nga Lindja. Nga Afrika,
erdhi episkopi i Kartagjenës Qeklianos. Nga Italia, episkopi i
Kalabrisë dhe dy priftërinj, që përfaqësonin papën e Romës
Silvestrin. Nga Kordhui erdhi Oshios. Gjithashtu erdhën
episkopë nga Kaukazi, Krimea dhe dy armenë. Kishte një
shumllojshmëri ndërmjet etërve të Sinodit, si nga kultura dhe
arsimi i tyre, ashtu edhe nga dhuntitë dhe hiret. Disa shquheshin
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për ngritjen e tyre teologjike, të tjerë për shenjtëri dhe
mrekullibërje, disa të tjerë për plagët e martirizimit dhe të tjerë
për jetë të pastër. Etërit që u shquan në Sinod qenë Athanasi i
Madh,8

 shën Spiridhoni9
 dhe shën Nikolla.10

NGA SINODI I NIKESË
DERI NË SINODIN E TIROS

Simboli i Besimit të Nikesë u bë i pranueshëm nga të
gjithë, kurse arianizmi  ndonëse u dënua, kishte përkrahës.
Eusebi i Çezaresë i firmosi vendimet e Sinodit, por kishte
rezerva. Veç tij, edhe disa episkopë të tjerë, të cilët në Nikea e
pranuan termin i njëqenshëm, shumë shpejt ndërruan mendim

10-Nikolla ka lindur në vitin 270 pas Krishtit në qytetin Paratara të Azisë
së Vogël nga një familje fisnike. Në moshë të re ai mbeti jetim dhe
zotëronte një pasuri të madhe, të cilën e përdori për vepra bamirësie.
Kryeepiskopi i Mirës së Likisë, Nikolla ka marrë pjesë në Sinodin I
Ekumenik të Nikesë, ku mbrojti me zell mësimin e vërtetë të kishës.
Shën Kolli ndërroi jetë në moshë të thyer në Mira, më 6 dhjetor 343.
Lipsani i tij i shenjtë ndodhet në kishën e Shën Nikollës në qytetin e
Barit në Itali.-Dhimitër Beduli, Shën Kolli, Ngjallja, dhjetor 1992, faqe
5.

9-Spiridhoni ka lindur në vitin 270 në Trimithundë të Qipros. Ai ishte
një bari i thjeshtë. Nga kërkesat dhe dëshirat e bashkatdhetarëve u dorëzua
episkop i Trimithundës. Në Sinodin I Ekumenik të Nikeas (325)
Spiridhoni me anën e një mrekullie shpërbëri një tjegull në komponentët
përbërës të saj: baltë, ujë dhe zjarr. Këtë mrekulli e bëri për t’u paraqitur
heretikëve arianistë dogmën e Trinisë së Shenjtë (një substancë në tre
hipostaza).-Dhimitër Beduli, Shën Spiridhoni, Ngjallja, dhjetor 1993,
faqe 6.

8-Athanasi i Madh (295-373) ka lindur më vitin 295 nga një familje e
pasur nga Aleksandria. Ai u dorëzua dhjak në vitin 318. Në Sinodin I
Ekumenik të Nikesë të vitit 325, Athanasi shoqëronte patrikun e
Aleksandrisë, Aleksandrin, ku u shqua për mendime të pjekura në luftën
kundër arianizmit. Ndonëse i ri në moshë Athanasi në diskutimet e tij
tregoi kulturë të lartë teologjike dhe qëndrueshmëri në besimin ortodoks.
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dhe filloi përçarja. Më 28 prill, fjeti Aleksandri i Aleksandrisë
dhe vendin e tij e zuri Athanasi. Në Egjipt vdiq skizmatiku
Melet i Nikopolit, megjithatë skizmatikët meletianë, vazhdonin
të ishin të ndarë nga episkopi i tyre Athanasi. Me zgjedhjen e
Joanit, pasardhësit të Meletit, filloi një luftë e ashpër shpifjesh
kundër Athanasit, duke e akuzuar se kishte thyer potirin e
shenjtë, me të cilin prifti Iskiras kryente Liturgjinë Hyjnore, se
kishte paguar tradhëtarin Filumeno etj. Atëherë Kostandini, e
thirri në Kostandinopojë, për të dëshmuar dhe në vigjilje të
Pashkëve të vitit 332, Athanasi u kthye në Aleksandri i
pafajshëm. Perandori kishte simpati për Athanasin.

Në fillimet e vitit 333, perandori shkroi një letër, me
anën e së cilës u kërkonte episkopëve të Egjiptit, të digjnin
shkrimet e Ariosit. Perandori theksonte, se ata që do të
kundërshtonin, do të dënoheshin me vdekje. Arianistët u dënuan
si armiq të shtetit, duke u hequr çdo të drejtë. Perandori, ftoi
Ariosin në Nikomedi për t’u rrëfyer, por ky i fundit nuk u
paraqit. Në fillimet e vitit 334, filluan përsëri shpifjet e
meletianëve, kundër Athanasit. Ata e akuzuan, se kishte vrarë
episkopin skizmatik Arsenin, por ky i fundit, u gjet i fshehur në
një manastir.

Në vitin 335, u plotësuan 30 vjet, nga mbretërimi i
Kostandinit dhe 10 vjet nga thirrja e Sinodit të Nikesë. Me
festimin e këtyre përvjetorëve, u pa e arsyeshme të bëhej
përpjekja vendimtare, për sigurimin e paqes në mbarë Lindjen.
Kulmi i festimeve ishte inaugurimi i Bazilikës së Ngjalljes në
Jeruzalem.11

 Ndërkohë, ishte shfaqur përsëri ndryshimi midis

11-Më 326 perandoresha Helena, e cila sapo ishte pagëzuar, ndërmori
një udhëtim në Palestinë, gjatë të cilit zbuloi prej një zbulese hyjnore
kryqin ku ishte kryqëzuar Krishti. Kostandini urdhëroi, që në atë vend
të ngrihej një bazilikë madhështore kushtuar Ngjalljes, e cila u përurua
në vitin 355, me rastin e 30-vjetorit të mbretërimit të tij. Gjithashtu Hel-
ena vizitoi shumë vende të shenjta dhe ndërtoi bazilika në Betlehem, në
Malin e Ullinjve etj.
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Athanasit dhe Ariosit, i cili duhej të kapërcehej. Pas kësaj
prapaskene fshihej Eusebi i Nikomedisë, i cili ishte farefis i
perandorit. Eusebi, kishte përgatitur një prapaskenë kundër
Athanasit. Kostandini e ftoi përsëri Ariosin të paraqitej në
Nikomedia, i cili u bind dhe shkoi bashkë me Evzoin. Ariosi, i
paraqiti perandorit pohimin e besimit me një formë tjetër të
maskuar Jesu Krishti është njëlloj si Ati. Kjo teori ishte e gabuar
dhe mashtruese, sepse mund të jesh njëlloj, duke mos qenë i
njëqenshëm. Kostandini e pranoi dëshminë e Ariosit dhe e liroi
nga internimi, së bashku me Evzoin, duke e lënë çështjen për
ta shqyrtuar më vonë në një sinod tjetër, i cili u mbajt në Tiru.12

SINODI I TIROS

Sinodi u mblodh në korrik të vitit 335, në mbikqyrjen e
ushtrisë perandorake. Kryetar i sinodit ishte Eusebi i
Nikomedisë. Ky Sinod, u mor me çështjen e shfajësimit të Ariosit
dhe fajësimin e Athanasit. Mbrojtësit e Ariosit ishin Eusebi dhe
miqtë e tij, të cilët përbënin shumicën në sinod. Gjithashtu,
edhe skizmatikët meletianë qenë akuzuesit e Athanasit. Për në
Tiro, Athanasin e shoqëronin 49 episkopë egjiptianë, të cilët
qenë përgatitur për betejën e madhe që i priste, por kryetari i
sinodit, i pengoi të hynin në sinod, prandaj Athanasi u përball i
vetëm. Meletianët, filluan akuzat e tyre ndaj Athanasit. Kur po
lexohej dënimi, të gjithë filluan ta shanin: magjistar, i pa denjë,
terrorist etj.

 Athanasi mundi të largohej në fshehtësi nga sinodi,
duke udhëtuar për në Kostandinopojë. Sinodi e dënoi Athanasin
dhe e ndaloi të kthehej në Aleksandri. Gjithashtu iu dërgua një
letër gjithë episkopëve, ku shkruhej të ndërprisnin marrëdhëniet
me Athanasin. Pas shumë vështirësive Athanasi, mundi ta

12-Georgiou Stagioglou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Protos, ekdoseis
Pournara, Thesaloniki 1984, sel. 112-114.
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takonte perandorin për të kërkuar drejtësi. Kostandini i ftoi
episkopët në një sinod në Kostandinopojë, por edhe këtu u
shfaqën disa episkopë, të cilët e akuzuan Athanasin me akuza
të reja. Më kot, u mundua Athanasi për t’u mbrojtur, sepse
perandori ishte i bindur tashmë dhe e dënoi me internim në
Treves të Francës. Eremiti i madh, shën Andoni, i shkroi një
letër perandorit, ku i kërkonte ringritjen e nxënësit të tij
Athanasit në fronin e Aleksandrisë, por këshilla e tij nuk u mor
parasysh. Sinodit i Tiros nuk shqyrtoi çështjet e besimit, por
dënimin e Athanasit.

NGJARJET DERI NË
 VDEKJEN E KOSTANCIT

Ariosi, me ndihmën e Eusebit mundi të kthehej nga
internimi. Ithtarët e tij,  qenë përgatitur ta prisnin me nderime
në Kostandinopojë, por Ariosi vdiq papritur një ditë përpara.
Më 22 maj të vitit 337, vdiq edhe Kostandini i Madh. Për sa
kohë jetonte Kostandini i Madh, Simboli i Besimit të Nikesë
mbrohej dhe zbatohej me rreptësi, por pas vdekjes së
Kostandinit, perandoria u nda ndërmjet bijve të tij. Kostandini
II mori Galinë, Britaninë dhe Spanjën, Kostanci mori Azinë e
Vogël, Sirinë dhe Egjiptin, ndërsa Konstandi mori Italinë,
Afrikën dhe vendet e Danubit të sipërm. Bijtë e Kostandinit
vazhduan një politikë paqeje fetare.

 Kostandini II, në vitin 337, e lejoi Athanasin dhe
episkopët e internuar të ktheheshin në postet e tyre, por
ekzistonte një problem, sepse në vendet e tyre qenë zgjedhur
episkopë të tjerë. Froni i Aleksandrisë, kishte mbetur bosh dhe
Athanasi mundi të kthehej në grigjën e tij pa peripecira. Në
rastet e tjera, me kthimin e episkopëve filluan trazirat. Në vitin
338, Athanasi thirri në Aleksandri një sinod, me pjesëmarrjen e
episkopëve egjiptianë, të cilët e njohën Athanasin si episkopin
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e tyre. Gjithashtu episkopët egjiptianë, protestuan për vendimet
e sinodit të Tiros. Ky vendim iu bë i njohur edhe tre perandorëve.

Eusebi dhe grupi i tij, i shkruan papës së Romës, për të
mbledhur një sinod dhe të shqyrtojë çështjen e Athanasit. Në
këtë kohë Grigori i Kapadokisë u dorëzua episkop dhe u dërgua
në Aleksandri. Sipas zakonit, episkopi i Aleksandrisë zgjidhej
nga kleri, populli dhe episkopët e Egjiptit, prandaj Grigori u
quajt i papranueshëm dhe sapo hyri në qytet nën mbrojtjen e
ushtrisë, menjëherë filluan trazirat. Athanasi e quajti të
arsyeshme, të tërhiqej në shkretëtirë dhe prej andej drejonte
grigjën e tij.

     Episkopi arianist, ishte kaq i egër dhe çnjerëzor, saqë
populli u rebelua dhe e përzuri brenda vitit. Në këtë kohë,
Kostanci thirri Athanasin, që të marrë fronin e tij. Gjithashtu,
400 episkopë të Perëndimit, Ilirisë dhe Afrikës e përshëndetën
Athanasin dhe erdhën në komunikim me të. Politika fetare e
Kostancit ishte filoarianiste, kështu arianizmi u përhap në mbarë
Lindjen. Episkopët ortodoksë iu nënshtruan përndjekjeve. Më
vonë u moleps dhe Perëndimi pasi fiset gjermane, ostrogotët,
vizigotët dhe vandalët, kishin përqafuar krishterimin sipas
herezisë arianiste. Që të çrrënjosej herezia, u desh një kohë e
gjatë.

Shkaqet që favorizuan për çrrënjosjen e arianizmit, qenë
grindjet e përçarjet brenda tij, si dhe vdekja e perandorit
Kostanc, që ishte ithtar i arianizmit. Në prill të vitit 360, Kostanci
u shpalli luftë persëve, por papritur diku aty afër Parisit, ushtria
u rebelua dhe në rebelim e sipër shpalli august, kushëririn e
perandorit, Julianin, i cili mbante titullin e çezarit. Kostanci, që
ishte i zënë nga lufta me persët, nuk mundi ta mposhtë rebelimin.
Juliani gjeti rastin të organizojë ushtrinë dhe në pranverën e
vitit 360, marshoi drejt Lindjes duke pushtuar Smirnën dhe më
pas u shpall perandor. Kostanci i egërsuar, filloi të përgatiste
sulmin kundër Julianit, por u sëmur dhe vdiq në nëntor të vitit
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360. Pak ditë përpara se të vdiste, në moshën 44-vjeçare, u
pagëzua nga episkopi i Antiokisë Evzoi. Merita kryesore për
çrrënjosjen e arianizmit, i takon perandorit Teodosi i Madh, i
cili e varrosi përfundimisht.13

Perandori Teodos, me një dekret të posaçëm, më 10
janar të vitit 381, ua ktheu ortodoksëve kishat që kishin zaptuar
arianistët. Me politikën e tij antiarianiste, perandori Teodosi i
Madh, e varrosi njëherë e përgjithmonë arianizmin. Në atë kohë,
ishte në fuqi episkopi arian Dimofili. Teodosi e thirri që të
pranonte Simbolin e Nikeas, por ai kundërshtoi dhe u largua
bashkë me përkrahësit e tij. Teodosi zgjodhi patrik të
Kostandinopojës Grigor Teologun.

13
-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994,

faqe 25.
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KREU I PESTË

SINODI I DYTË EKUMENIK

S
inodi i dytë Ekumenik, u thirr nga perandori Teodosi i

Madh (379-395). Ky Sinod, u mbajt në Kostandinopojë,

në maj të vitit 381. Kryetar i Sinodit ishte Meleti i

Antiokisë. Në sinod merrnin pjesë 150 episkopë nga Lindja.

Shkaqet kryesore për të cilat u mblodh sinodi ishin: 1) përballimi

i herezisë së arianizmit, që megjithëse ishte dënuar nga Sinodi

I Ekumenik, kishte marrë përmasa edhe më të gjëra. 2)

përballimi i herezive që mohonin Hyjninë e Shpirtit të Shenjtë,

maqedonizmin1 dhe apoloniarizmin.2 3) zgjedhja e patrikut të

Kostandinopojës. Grigor Teologu, në ditën e Pentikostisë, foli

2-Apoloniarizmi kryesohej nga Apolinari, i cili ishte peshkop i Laodicesë.
Ai ishte njeri me kulturë dhe armik i papajtueshëm i arianizmit, por ra
vetë në një herezi tjetër. Duke u nisur nga teoria e filozofit Platon, që
thoshte se njeriu është i përbërë nga tre elemente: trupi, shpirti shtazor
dhe shpiri racional - ai thoshte:- ndonëse Jesui është me të vërtetë Biri
dhe Fjala e mishëruar e Perëndisë, mishërimi qëndron vetëm në marrjen
e një trupi njerëzor dhe jo në plotësinë e natyrës njerëzore. Sipas kësaj
doktrine, Jesui nuk kishte një trup njerëzor real, as mendje njerëzore,
por Biri Hyjnor i Perëndisë që ekziston përjetësisht me Atin dhe Shpirtin,
thjesht banoi në trupin dhe në mishin njerëzor, si në një tempull.
Apolionari mohonte natyrën njerëzore të Birit.

1-Ideologu i maqedonizmit ishte episkopi i Kostandinopojës Maqedoni.
Ithtarët e kësaj herezie u quajtën pneumatomakë, sepse mohonin Hyjninë
e Shpirtit të Shenjtë.
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për personin e tretë të Trinisë së Shenjtë. Ai foli gjithashtu për
pneumatomakët, duke u bërë thirrje të bashkoheshin me Kishën
Ortodokse, por përkrahësit e Maqedonit e braktisën
Kostandinopojën, duke bojkotuar punimet e sinodit. Ata, u bënë
thirrje ithtarëve të tyre, të mos e pranonin Simbolin e Nikesë.
Athanasi i Madh, në letrën drejtuar Serapionit në vitin 358, i
kishte dënuar pneumatomakët. Një gjë të tillë pati bërë edhe
Sinodi i Aleksandrisë i vitit 362, duke pranuar se personi i tretë,
i Trinisë së Shenjtë, është i barabartë dhe i njëqenshëm me dy
personat e tjerë. Të parët që e përkrahën herezinë e
pneumatomakëve, kanë qenë episkopi i Kostandinopojës
Maqedoni dhe episkopi i Nikomedisë Maratoni.

Çështja kryesore e sinodit ishte, pranimi i Hyjnisë së
Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Ata që nuk e pranuan, u dëbuan
nga sinodi. Sinodi në fillim përtëriu Simbolin e Nikesë, duke
formuluar  pesë pikat e tjera të Simbolit të Besimit: “Dhe në
Shpirtin e Shenjtë, Zot jetëbërës që bruon prej Atit etj…”. U
formulua besimi i drejtë i kishës, Simboli i Besimit.3

Sinodi, dënoi apolinarizmin dhe vendosi: Krishti është
Perëndi i vërtetë dhe Njeri i vërtetë. Biri i Perëndisë u bë njeri
prej Virgjëreshës Mari me një shpirt racional, me një trup, me
fjalë të tjera që Biri i Perëndisë, u bë njeri realisht me tërë
kuptimin e fjalës dhe se Jesu Krishti, ka qenë dhe është një
qenie njerëzore e plotë. Ky është mësimi i Ungjillit dhe i
Shkrimeve të Dhiatës së Re. Më pas, sinodi dekretoi hirotonisjen
e Grigor Teologut, në fronin e Kostandinopojës. Dekretimi u
bë nga Meleti i Antiokisë, i cili vdiq gjatë punimeve të sinodit.
Atëherë u paraqit problemi i trashëgimtarit të tij, në fronin e
Antiokisë dhe u zgjodh prifti Florian. Ndërkohë, mbërritën në
Kostandinopojë të vonuarit, episkopi i Selanikut Askalios dhe

3
-Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi III, Shkrimi

i Shenjtë dhe Historia e Kishës, përkthyer nga Imzot Joan Pelushi, botim
i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 193.
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Timoteu i Aleksandrisë. Askalios kishte marrë udhëzime nga
papa i Romës, Damasi, të kundërshtonte dorëzimin e patrikut
të Kostandinopojës. Gjithashtu edhe episkopët egjiptianë e
quajtën të pavlefshme zgjedhjen e Grigorit.

Grigori ishte paqësor dhe nuk deshi të përgojohej prej
qëndrimeve të tyre djallëzore, prandaj dha dorëheqjen. Ai
predikoi për herë të fundit në Kostandinopojë dhe përshëndeti
popullin në kishën e Shën Sofisë. Pas dorëheqjes së Grigorit,
sinodi zgjodhi Nektarin, i cili ishte laik dhe kishte ofiqin e
senatorit. Propozimin e bëri episkopi i Tarsit, Diodori, dhe
Teodosi dha pëlqimin e tij. Kjo zgjedhje ishte kaq e papritur,
saqë në momentin e fundit, mësuan se Nektari ishte i papagëzuar
dhe iu bë katekizmi përkatës, si dhe pagëzimi.

Punimet e sinodit, përfunduan më 9 qershor të vitit 381.
Më 30 qershor të po atij viti, perandori Teodos, me dekret të
posaçëm vendosi, që kishat e heretikëve t’ua kthente
ortodoksëve. Lindorët me anën e një letre, deklaruan se
dorëzimet e tyre qenë kanonike. Perëndimorët në vitin 381,
bënë një sinod në Milano, ku kërkuan të thirrej  sinodi ekumenik
në Romë. Ata dyshonin në zgjedhjen e Nektarit të
Kostandinopojës dhe të Flavianit të Antiokisë. Sinodi lokal që
u bë në Romë, dënoi apolinarizmin pa pjesëmarrjen e lindorëve
dhe njohu Nektarin. Shumë nga përkrahësit e herezisë së
Apolinarit, u kthyen në ortodoksi, ndërsa të tjerët përqafuan
herezinë monofizite.4

Sinodi dekretoi katër kanone. Kanoni i parë dhe i katërt,
dënonte çdo herezi, kanoni i dytë ndalonte episkopët e një zone
të ngatërroheshin në çështjet e episkopëve të tjerë. Kanoni i
tretë, i jep episkopit të Kostandinopojës përparësitë e nderit të
episkopit të kryeqytetit të perandorisë etj.

4-Joanou Anastasiou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Protos, ekdotikos oikos
Paratiritis, Thesaliniki, Sel. 290-291.
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7 KANONET
 E SINODIT II EKUMENIK

1. Besorja e Sinodit I miratohet përsëri dhe çdo herezi
të anatemohet (mallkohet). Veçanërisht herezia e eunomianëve,
semiarianëve, pasuesve të Sabelit, Marcelit, Fotinit dhe të
Apolinarit.

2. Episkopët nuk duhet të lënë dioqezën e tyre dhe të
shkojnë në një kishë tjetër përtej kufijve të dioqezës së tyre.
Episkopët e zonave: Aleksandri (për Egjiptin)  Lindja,
Antiokianët, Kisha Aziatike, Pontik, Pontus dhe Traka, t’i
administrojnë vetë punët e juridiksionit të tyre. Asnjë episkop
të mos kryejë hirotonisje jashtë provincës së tij, përveçse kur
është thirrur zyrtarisht atje.

3. Episkopi i Kostandinopojës të ketë përparësinë e
nderit pas episkopit të Romës, sepse është Roma e Re.

4. Përsa i përket Maksimit (Cinikut) është dekretuar
që ai nuk është bërë kurrë dhe as ka qenë episkop dhe ata që
janë hirotonisur prej tij nuk kanë të drejtë të mbajnë asnjë shkallë
klerikale.

5. Përsa i përket “Vëllimit të Perëndimorëve” pranimi i
besores së Nikesë, ne i kemi pranuar gjithashtu në Antioki ata
që rrëfyen Hyjninë e vetme të Atit, Birit dhe të Shpirtit të
Shenjtë.

6. Për shkak të disa përpjekjeve për të shpifur kundër
episkopëve, të gjithë akuzuesit do të shqyrtohen dhe jo të gjithë
do të lejohen të akuzojnë një episkop. Por në qoftë se është
ankesë për arsye personale, për shembull, personi është bërë
viktimë e lakmisë së episkopit ose është trajtuar padrejtësisht,
nuk do të merret në konsideratë personaliteti i personit, as feja
e tij, sepse çdokush meriton drejtësi, cilido qoftë besimi i tij.
Në qoftë se akuzat janë të natyrës kishtare, personaliteti i
akuzuesit do të merret në konsideratë dhe asnjë heretik nuk do
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të lejohet të bëjë akuza. As ata që janë dënuar nga kisha ose
janë aforizuar (nxjerrë jashtë kungimit), derisa të kenë pastruar
më parë veten. Ndryshe një person mund ta ngrejë padinë
përpara gjithë episkopëve të provincës dhe të provojë akuzat
kundër episkopit. Në qoftë se këta episkopë nuk janë të aftë të
vendosin, atëherë çështja kalohet në një sinod më të madh të
episkopëve të kësaj dioqeze. Dhe në qoftë se në këtë proces
gjyqësor provohet se është shpifur kundër episkopit të akuzuar,
ata nuk ngrenë padi kundër shpifësit pa rënë dakort me të më
parë me shkrim për të pranuar të njëjtin dënim.

7. Ata heretikë që dëshirojnë të bëhen ortodoksë do të
pranohen si më poshtë: arianët, maqedonët, sabatianët,
novatianët, puritanët, Asteri, tetraditët dhe apoloniarianët, së
pari duke deklaruar me shkrim se heqin dorë nga shpifjet që
kanë bërë (libeli), së dyti duke denoncuar çdo herezi dhe pastaj
duke i mirosur në ballë, sy, hundë, gojë dhe veshë. Eunomianët
që janë pagëzuar me një zhytje të vetme, montanistët, sabelianët
dhe çdo heretik tjetër, duhet të kalojnë në procesin e katekizmit
dhe pagëzimit.5

KISHA GJATË VITEVE TË MBRETËRIMIT
TË TEODOSIT DHE TË PASARDHËSVE TË TIJ

Perandori Teodosi i Madh (379-395) ka lindur rreth
vitit 347 në Kaukan të Spanjës. Ai u emërua august më 19
janar të vitit 379 dhe kishte në juridiksion pjesën lindore të
perandorisë. Në vitet e mbretërimit të Teodosit kemi invazionet
e fiseve gjermanike. Teodosi me diplomacinë e tij arriti me ta
një aleancë (foedus), në bazë të së cilës ostrogotët u vendosën
në Panoni, ndërsa vizigotët në Trakë. Sipas marrëveshjes ata
nuk do të paguanin taksa dhe do të rekrutoheshin në ushtri. Në

5-The Rudder (Pedalion), përkthyer nga Aleksandra Koço, Luna Print-
ing Co, Nju Jork 1983, page 6.
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vitin 380, në ushtrinë e Teodosit kanë qenë rreth 40 mijë gotë.
Perandori Teodos u pagëzua në vitin 380, në Selanik prej
episkopit Ahol. Me anën e një dekreti, më 10 janar të vitit 381,
Teodosi ua ktheu ortodoksëve kishat që i kishin zaptuar
arianistët. Ai mbylli tempujt paganë, ndaloi ndeshjet nëpër
olimpiada etj. Gjatë viteve të mbretërimit të tij krishterimi u bë
fe shtetërore, ndërsa paganizmi u nxor jashtë ligjit. Me politikën
e tij antiarianiste perandori Teodos e varrosi njëherë e
përgjithmonë arianizmin.

Pas vdekjes së Teodosit të Madh më 395, perandoria u
nda midis dy djemve të tij. Arkadi mori në zotërim pjesën
lindore, ndërsa Onori mori pjesën perëndimore. Perandori Arkad
(395-408) ra në ndikimin e një diplomati got të quajtur Rufin.
Ushtritë vizigote u rebeluan dhe sulmuan Trakën, Tesalinë dhe
Maqedoninë. Arkadi ra në ujdi me ta vetëm pasi emëroi
Alarikun, Dukë të Ilirisë (Magister militum per Ilyricum). Në
vitin 410, vizigotët e udhëhequr nga Alariku pushtuan Romën.
Në këtë kohë perandorinë e drejtonte i biri i Arkadit, Teodosi
II (408-450). Ky i fundit u zgjodh perandor kur ishte në moshën
shtatë vjeçare dhe udhëzimet i merrte nga e motra Pulqeria.
Gjatë viteve të mbretërimit të Teodosit II, u riorganizua
Universiteti i Kostandinopojës, i cili ishte hapur në vitin 425,
prej Kostandinit të Madh. Në Universitet jepnin mësim dhjetë
gramatikanë grekë e dhjetë latinë, pesë oratorë grekë dhe tre
latinë, një filozof dhe dy juristë. Meritë e Teodosit II, është
botimi i Codex Teodosianus në vitin 438, që shënoi kthesë
rrënjësore në zhvillimin e sistemeve juridike të shtetit. Codex
Teodosianus ishte një përmbledhje e dekreteve perandorake
që nga koha e mbretërimit të Kostandinit të Madh. Codex u
përhap në Lindje dhe në Perëndim.6

6
–Georg Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine, përktheu Pëllumb

Xhufi, Dituria, Tiranë 1997, faqe 34.
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KREU I GJASHTË

SINODI I TRETË EKUMENIK

P
ër marrëdhëniet e natyrës Hyjnore dhe Njerëzore të

Krishtit lindën shumë pyetje pas përdorimit teorik të kësaj

teme nga teologët e shkollës së Antiokisë. Termat që u

përdorën për zgjidhjen e kësaj çështjeje nuk ishin mjaft të qarta

dhe mund të keqkuptoheshin nga kundërshtarët, të cilët

vazhdonin të jepnin mënyra të ndryshme komentimi. Si rrjedhojë

u krijuan dy grupime kundërshtare, që kishin në gjirin e tyre

personalitete të mëdha të teologjisë së asaj kohe. Episkopi i

Mopsoestisë, Teodori, u përpoq të tregonte se ndërmjet Jesuit

Njeri dhe Fjalës së Perëndisë ekzistonte një lidhje personale.

Pasoja e kësaj mësimdhënieje ishte që Jesui lindi nga Maria, e

cila duhet të quhet Njerilindëse. Nxënësi i tij Nestori, në vitin

428, u fronëzua episkop i Kostandinopojës dhe mësimdhënia e

tij krijoi mjaft kundërshtime.1 Atëherë Nestori, me qëllim që të

zbuste gjakrat, përdori termin Krishtlindëse. Eusebi i Dorileut

shpesh i ndërpriste predikimet e Nestorit brenda në kishë, duke

1-Nestori e kishte origjinën nga Gjermanikia e Sirisë dhe ishte igumeni
i një manastiri në Antioki. Ai dallohej për aftësitë e tij oratorike, si dhe
për kulturën e lartë teologjike. Kur nestorianët filluan të predikonin
mësimdhënien e tyre, nga amvoni i kishës së Kostandinopojës hasën në
kundërshtimin e klerikëve.
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kundërshtuar herezinë. Ai, për ta demaskuar, ngjiti nëpër muret
e Shën Sofisë akuzat kundër tij dhe  njoftoi Kirilin e
Aleksandrisë. Ky i fundit në predikimet e tij me rastin e Pashkëve
të vitit 429, e demaskoi mësimdhënien e Nestorit. Kirili e ftoi
Nestorin që të shpjegonte mësimdhënien e tij, por ai nuk pranoi,
duke u ankuar për qëndrimin armiqësor të Kirilit. Kur, edhe
për herën e dytë, përpjekja e Kirilit për të bindur Nestorin
dështoi, atëherë çështja mori përmasa ekumenike. Kirili u shkroi
letra kryetarëve të kishave, Kalistit të Romës, Joanit të
Antiokisë, Akakios së Verias, Rufos së Selanikut, perandorit
Teodosi II dhe motrës së tij Pulqerisë. Në letër theksonte
çështjet teologjike dhe kishtare.

Kalisti i Romës thirri më 10 gusht të vitit 430, në Romë
një sinod të episkopëve perëndimorë, me të cilin dënoi
mësimdhënien e Nestorit. Vendimet e sinodit u bënë të njohura
edhe tek episkopët e Lindjes. Kalisti, në letrën që i dërgonte
Nestorit, shkruante se mësimdhënia e tij ishte në kundërshtim
me Kishën Ekumenike dhe i jepte dhjetë ditë afat të pendohej.
Kirili vendosi të dërgonte katër përfaqësues në Kostandinopojë
për të njoftuar Nestorin për vendimet e Sinodit të Romës.
Gjithashtu  shpalli 12 anatema kundër Nestorit. Ky i fundit,
duke pasur përkrahjen e perandorit Teodosi i II, jo vetëm që
nuk i pranoi këto, por iu përgjigj Kirilit me 12 kundëranatema.
Problemi mori përmasa më të gjera, sepse shumë episkopë të
Lindjes filluan të bien dakort me mësimdhënien e Nestorit.
Ndërmjet tyre qenë Joani i Antiokisë dhe Teodor Kiro, të cilëve
nuk u pëlqente mësimdhënia e Kirilit të Aleksandrisë. Për
zgjidhjen e kësaj çështjeje, u vendos që të mbahej një sinod në
Efes.

Sinodi III Ekumenik u mblodh në Efes, ditën e
Pendikostisë në vitin 431. Si shkak kryesor ishte mësimdhënia
e Nestorit të Kostandinopojës. Sinodin e thirri perandori
Theodhosi II (408-450). Në Sinod morën pjesë 200 episkopë,
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ku më të spikaturit ishin: Kirili i Aleksandrisë, Juvenili i
Jeruzalemit, Memnoni i Efesit etj. Sinodi dekretoi tetë kanone
dhe një letër drejtuar Sinodit të Paflagunias rreth dorëheqjes
dhe shkarkimit të episkopëve. Nestori dhe Kirili ishin të parët
që u paraqitën më 7 qershor, bashkë me episkopët, klerikët
dhe murgjit që i shoqëronin. Më 12 qershor, erdhi Juvenili i
Jeruzalemit me pesëmbëdhjetë episkopë nga Palestina, të cilët
qenë përkrahës të Kirilit. Joani i Antiokisë me qëllim u vonua
disa ditë. Gjithashtu me vonesë mbërritën edhe episkopët e
Maqedonisë me Filip Flavianin, si edhe përfaqësuesit e kishave
të Afrikës dhe të Romës.

Kirili, duke mos dëgjuar urdhërin e epitropit të
perandorit Joan Kondhidhana, si dhe të episkopëve të
pranishëm, të cilët kërkuan të mos merrej asnjë vendim pa
pjesëmarrjen e episkopëve të Antiokisë, bëri hapjen e sinodit.
Hapja zyrtare u bë më 22 qershor të vitit 431, në kishën e Shën
Marisë. Këshilli kryesoi punimet e sinodit dhe në fillim qenë 60
episkopë. Në këtë mbledhje të sinodit, pa praninë e Nestorit, u
lexua Simboli i Nikeas, si dhe letra e Kirilit drejtuar Nestorit.
Vendimet e Sinodit II Ekumenik u firmosën nga 198 episkopë.
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Më 24 qershor, mbërriti Joani i Antiokisë me 54
episkopët sirianë. Përfaqësuesit e Kirilit i informuan ata për
dënimin e Nestorit dhe e ftuan Joanin të respektonte vendimet
e Sinodit. Ky i fundit mblodhi episkopët e tij dhe dënoi Kirilin.
Gjithashtu dënuan edhe Memnonin e Efesit, i cili e kishte
penguar Nestorin të meshonte nëpër kishat e Efesit. Në këtë
kohë Sinodi i Kirilit i ndërpreu marrëdhëniet me grupin e
kryesuar nga Joani. Të dy grupet rivale kërkuan nga perandori
Teodos që të deklaronte vendimet e sinodeve të tyre. Kur
mbërritën të dërguarit e Kalestinit, kërkuan të mblidhej përsëri
sinodi nën drejtimin e Kirilit, me qëllim që të shfaqnin edhe ata
mendimet e tyre. Kështu më 10 korrik, u mblodhën përsëri dhe
dënuan Joanin e grupin e tij, i dërguan një letër edhe perandorit.
Teodosi II, në fillim mendoi të dekretonte vendimet e të dy
sinodeve, por më parë kërkoi nga të dy palët të dërgonin
përfaqësuesit e tyre në Kalqedoni, për t’u marrë vesh.
Përfundimisht në vitin 433, u bë njëfarë pajtimi ndërmjet Kirilit
dhe Joanit. Kirili e pranoi Simbolin që kishte parashtruar Joani
në Efes, ndërsa Joani e njohu vendimin kundër Nestorit, i cili
në vitin 435, u dënua dhe u internua në manastirin e Euprepios
në Antioki. Më pas u transferua në Petra të Arabisë dhe
përfundimisht vdiq më 451, në Oazën e Egjiptit. Në vendin e tij
u zgjodh Maksimiliani. Pas kësaj marëveshjeje, Kirili u akuzua
nga përkrahësit e tij, sepse kishte pranuar frazat nestoriane që
përmbante Simboli i Efesit. Nga ana tjetër shumë përkrahës të
Joanit nuk e nënshkruan vendimin për dënimin e Nestorit. Sinodi
III Ekumenik dekretoi: 1-Besimin e Nikeas. 2-Dënimin e
Nestorit dhe të përkrahësve të tij. 3-Autoqefalinë e Kishës së
Qipros. 4-Dënimin e të gjithë atyre që nuk pranuan vendimet e
sinodit. 5-Temën  e dorëheqjes së episkopëve. 6-Dekretoi si
ortodokse Letrën e Kirilit të Aleksandrisë.
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8 KANONET
 E SINODIT III EKUMENIK

1. Ky kanon vë në dijeni ata që kanë munguar në këtë
Sinod ku u mor vendimi për çhirotonisjen e Joanit të Antiokisë,
Teodorit, episkopit të Qipros, Ibasit, episkopit të Edesës dhe
30 episkopëve që qëndruan me ta, duke u thënë se, derisa ata
nuk u paraqitën në këtë Sinod, duheshin njoftuar për të gjitha
vendimet ,që preknin ata që iu bashkuan apostazisë së Nestorit,
Joanit ose Çelestit.

2. Në qoftë se dikush nuk e ka mbështetur Sinodin ose
fillimisht ka rënë dakort për çhirotonisjen e Nestorit, por më
vonë është bashkuar me këtë grup, ai konsiderohet i çhirotonisur
prej shkallëve të shenjta kishtare.

3. Në qoftë se disa klerikë janë çhirotonisur prej Nestorit
dhe pasuesve të tij për shkak të besimit të tyre të drejtë, ata
rikthehen në shkallët e tyre kishtare.

4. Në qoftë se një klerik shpreh publikisht ose privatisht
besimin e Nestorit ose të Çelestit, ai duhet çhirotonisur.

5. Të gjithë klerikët e dënuar nga ky Sinod ose nga
episkopët e tyre për vepra të pahijshme, por që janë falur dhe
pranuar prej Nestorit kundër kanoneve, mbeten të çhirotonisur.

6. Cilido klerik që ndryshon diçka prej Sinodit të mbajtur
në Efes, duhet të çhirotoniset ose në qoftë se është laik të
aforizohet (të nxirret jashtë kungimit).

7. Kushdo që mban një besim të ndryshëm nga ai i
përcaktuar prej etërve të shenjtë të Nikeas, ose ndjek mësimet
e priftit Karieus ose të Nestorit, çhirotoniset në qoftë se është
klerik dhe anatemohet në qoftë se është laik.

8. Ka tërhequr vëmendjen e Sinodit, fakti që episkopi i
Antiokisë, ka kryer hirotonisje jashtë juridiksionit të tij, në
Qipro. Ata që kryesojnë në Qipro, janë të vetmit që mund të
hirotonisin aty. Përsa u përket kishave dhe dioqezave të tjera
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vlen i njëjti rregull, kështu që asnjë episkop të mos marrë
përsipër një zonë, që nuk i është dhënë më parë në juridiksionin
e tij. Në qoftë se një episkop ka marrë me forcë një zonë, kjo
duhet t’i kthehet episkopit që ka juridiksionin e saj.2

NGJARJET PAS SINODIT

Në vitet 433 nga përplasja e shkollave të Antiokisë3

dhe të Aleksandrisë,
4 pasojat u shfaqën në Kostandinopojë

ndërmjet Eftiqit, Krisanthit dhe Dioskurit të Aleksandrisë. Në
debatet që u zhvilluan u përzien personalitetet më të rëndësishme
të kohës. Patriku i Kostandinopojës, Flaviani, humbi jetën duke
u bërë viktima e kësaj përleshjeje. Gjithashtu edhe Domnos,
Leoni i Romës, Teodor Mopsestati, Teodor Kiru dhe hierarkë
të tjerë u përfshinë në rrjedhën e fanatizmit fetar. Gjatë
përleshjeve me nestorianizmin, murgjit e Kostandinopojës u

4
- Shkolla e Aleksandrisë  u bë e njohur në vitin 180, kur drejtohej nga

Panteni. Më përpara ajo ishte thjesht një shkollë katekizmi e themeluar
nga ungjillor Marku. Dëshmi të tjera thonë se krijuesi i saj ka qenë
apologjisti Athinagora. Aleksandria ishte qyteti më ideal për shkollën.
Themeluesi i shkollës ka qenë Panteni, ndërsa Aleksandria me qytetërimin
e saj i dha shkollës tri karakteristika dalluese:1-Kërkimin metafizik të
përmbajtjes së besimit, 2-Mbylljen në filozofinë platonike, 3-Komentimin
alegorik të Shkrimit të Shenjtë.

3-Shkolla e Antiokisë u themelua rreth vitit 260, nga Lukiano i Samosatës.
Më vonë rreth shekullit IV, ajo u bë qendra e studimeve komentuese, kur
teologët e mëdhenj Joan Gojarti e Theodhor Mopsoestias i dhanë vulën e
një pune shumë serioze. Në kundërshtim me shkollën e Aleksandrisë, të
cilët përdornin alegorinë, shkolla e Antiokisë zbatonte metodën
gramatiko-historike të komentimit të Shkrimit të Shenjtë. Ajo ishte e
interesuar për të dhënat historike, të cilat lidhnin personalitetin e Krishtit
nëpërmjet kuptimit të dukshëm të Zbulesës Hyjnore.

2-The Rudder (Pedalion), përkthyer nga Aleksandra Koço, Luna Print-
ing Co, Nju Jork 1983, page 6.
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bashkuan me Kirilin e Aleksandrisë, i cili kishte demaskuar
herezinë e Nestorit. Shumica e murgjve nuk e kishte kulturën e
duhur teologjike, prandaj arritën deri në ngjarje të tepruara.
Përzierja e murgjve në trazirat popullore e rëndoi edhe më tepër
gjendjen e krijuar. Në këtë kohë u shfaq në skenë Eftiqi.5

Eftiqi në fillim e pranoi mësimdhënien e Kirilit të
Aleksandrisë. Idetë e Eftiqit u përhapën shpejt duke i kaluar
kufijtë e Kostandinopojës. Ai kishte shumë miqësi me
përkrahësit e Kirilit të Aleksandrisë, ndërsa vetë Kirili e
vlerësonte dhe i dërgoi një kopje të vendimeve të Sinodit të
Efesit. Pas vdekjes së Kirilit, Eftiqi grumbulloi rreth vetes mjaft
ithtarë të 12 anatemave. Ky qëndrim i Eftiqit krijoi mjaft rreziqe
për besimin e drejtë. Domnos i Antiokisë në një letër drejtuar
Teodosit e akuzonte Eftiqin se kishte përtërirë herezinë e
apolinarizmit, por ky sulm nuk solli rezultat, sepse perandori i
përkrahte ithtarët e Eftiqit. Më 14 shkurt 448, doli urdhëresa
perandorake, me anën e së cilës përtëriheshin masat që ishin
marrë për shkrimet e Nestorit. Në urdhëresë përmendeshin të
gjitha veprat që nuk përputheshin me besimin, siç e kishte
përcaktuar sinodi i Nikesë, i Efesit dhe shkrimet e Kirilit të
Aleksandrisë. Sipas urdhëresës, përkrahësit e Nestorit nëse nuk
qenë klerikë duhej të shkarkoheshin.

Në vitin 448, Eftiqi i shkroi Leonit të Romës, duke i
theksuar se nestorianët kishin filluar sërish aktivitetin e tyre.
Leoni iu përgjigj se nuk kishte informacione për ngjarjet që
kishin ndodhur në Lindje dhe për këtë shkak nuk mund të
ndërhynte. Më 8 nëntor 448, Flaviani kryesoi një sinod në
Kostandinopojë, ku episkopi i Dorileut Eusebi e akuzoi Eftiqin
si heretik. Kjo akuzë e Eusebit ishte fillimi i një lëvizjeje serioze.

5
-Ai u bë murg në moshë të re. Ai ishte i virtytshëm dhe folës i mirë,

cilësi këto që e bënin të shquar në radhët e murgjve. Gjithashtu kishte
ndikim të madh te masat e besimtarëve të Kostandinopojës. Më vonë u
bë igumen i një manastiri të madh në Kostandinopojë dhe kishte në
varësi rreth 300 murgj.
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Flaviani, i cili ishte paqësor, i dha tone të qeta akuzës. Eusebi
prej kohësh kishte qenë nga të parët, që e pati dënuar herezinë
e Nestorit dhe për këtë akt atë e zgjodhën episkop, ndërsa tani
shfaqet sërish dhe këmbëngul në akuzën e tij, derisa sinodi
vendosi të thërrasë Eftiqin, për të dhënë sqarime përpara
episkopëve të sinodit. Sinodi u mblodh më 12 nëntor dhe u
lexua letra e Kirilit drejtuar Joanit të Antiokisë. Flaviani theksoi
përmbajtjen e letrës, duke shpallur besimin e drejtë: pas
mishërimit Krishti kishte dy natyra dhe një esencë në një
person, në një Bir dhe në një Zot. Eftiqi u thirr përsëri, por
duke paraqitur justifikime të ndryshme nuk erdhi në sinod. Ai
ngulte këmbë se besimi i tij ishte sipas vendimit të Sinodit të
Nikeas dhe të Efesit dhe pas mishërimit të Fjalës d.m.th pas
lindjes së Krishtit vetë, ai pranonte vetëm një natyrë, atë
Hyjnore, natyrën e Perëndisë së mishëruar dhe të njerizuar. Ai
nuk besonte se Jesu Krishti përbëhej nga dy persona të bashkuar
në një hipostazë. Përfundimisht më 22 nëntor, Eftiqi me shumë
murgj që e pasonin u paraqitën në sinod. Ai mbështeti tezën se
nuk pranonte që trupi i njeriut u bë trupi i Perëndisë, por se
Perëndia kishte trup njeriu dhe se Zoti u mishërua prej
Virgjëreshës Mari. Përpara se të bëhej bashkimi i Njerishmërisë
dhe Hyjnisë, Krishti kishte dy natyra, por pas bashkimit ai
njohu vetëm një natyrë. Më kot u përpoqën etërit dhe episkopët
e sinodit për ta bindur Eftiqin. Ai ngulte këmbë në të tijën.
Atëherë sinodi vendosi njëzëri për ta dënuar si heretik dhe e
shkarkoi.

SINODI BANDITESK I EFESIT

Sinodi që u mblodh më 8 gusht të vitit 449, ka hyrë në
Historinë e Krishterimit si Sinodi Banditesk i Efesit. Perandori
Teodos thirri episkopët në kishën e Virgjëreshës Mari, aty ku
ishte mbledhur Sinodi III Ekumenik. Perandori caktoi Dioskurin
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si kryetar të sinodit. Në sinod morën pjesë 130 episkopë, ku
shumica ishin miqtë e Eftiqit. Dioskurin e ndiqnin 15 episkopë
palestinezë dhe 20 episkopë egjiptianë. Që nga dita e parë e
mbledhjes u duk qartë se gjithçka që do të vijonte ishte e
parapërgatitur. I pari e mori fjalën Eftiqi, i cili rrëfeu pikëpamjet
e tij. Në vazhdim Flaviani kërkoi që të bëheshin të njohura
akuzat e Eftiqit, por epitropi perandorak nuk e pranoi kërkesën
e tij. Dioskuri kërkoi nga episkopët të vendosnin në qoftë se
do të pranonin frazën dy natyra mbas mishërimit, por ata u
përgjigjën negativisht dhe i shkishëruan të gjithë ata që do të
pranonin dy natyrat për Krishtin.  Disa nga episkopët protestuan
për këtë, por zërat e tyre u mbytën nga të bërtiturat e episkopëve
që pasonin Dioskurin. Kështu 114 episkopë votuan Eftiqin si
ortodoks dhe së fundi votoi edhe Dioskuri si kryetar i sinodit,
duke njohur rivendosjen e Eftiqit në ofiqin e tij. Mbas
rivendosjes së Eftiqit, sinodi shqyrtoi çështjen e episkopëve që
ishin dënuar. Dioskuri lexoi pjesëza nga vendimet e Sinodit  III
Ekumenik dhe në vazhdim tha:-Sinodi i Efesit dënoi çdo
mësimdhënie, e cila nuk bie dakort me besimin e Nikeas, që
shtrembëron besimin ose krijon mësimdhënie të reja dhe për
këtë shkak duhej që çdonjëri të deklaronte me shkrim në qoftë
se duhet të dënohen ata, të cilët u larguan nga Sinodi i Nikeas.
Të gjithë e pranuan propozimin e Dioskurit dhe ky i fundit
shtoi:-meqenëse Sinodi i Efesit dënoi gjithë ata që shtrembërojnë
besimin e Nikeas, atëherë episkopi i Kostandinopojës Flaviani6

6-Flaviani ishte patrik i Kostandinopojës (446-449). Në  vitin 448 Flaviani
kryesoi një sinod në Kostandinopojë, ku u dënua monofizitizmi dhe u
shpall heretik Eftiki. Flaviani me anën e një letre njoftoi papën e Romës
Leon I. Ky i fundit iu përgjigj më 13 korrik të vitit 449. Perandori Teodosi
II, i shtyrë nga eunuku Krisanthi nuk e pranoi shkarkimin e Eftikit,
prandaj thirri një sinod në Efes, të cilin e kryesoi Dioskuri, kundërshtari
i Flavianit. Në Sinodin “Banditesk të Efesit” pasuesit e Eftikit iu
kundërvunë Flavianit, duke e shkarkuar nga detyra për shtrembërim të
besimit. Heretikët e ndoqën Flavianin dhe e mbytën me Omoforin e tij
në kishën e Virgjëreshës Mari, në vitin 449.
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dhe Eusebi duhet të zhvisheshin nga detyrat kishtare për
shtrembërim të besimit. Duke propozuar dënimin, ai iu kërkoi
ndihmë atyre që e pasonin. Të gjithë të pranishmit u befasuan
nga ky propozim dhe më pas filloi një rrëmujë e madhe. Flaviani
protestoi ashpër, ndërsa përfaqësuesit e Romës thanë se çështja
duhej të shtyhej. Disa episkopë iu afruan Dioskurit dhe ju lutën
që ta shikonte çështjen me qetësi, por ai bëri të kundërtën. Me
pretekstin se gjoja e kërcënuan, kërkoi menjëherë ndërhyrjen e
ushtarëve, që ndodheshin për ruajtjen e rregullit. Ushtarët hynë
në sallë së bashku me marinarët egjiptianë të Dioskurit, si dhe
turma e murgjve që e pasonin. Flaviani i ndodhur përpara kësaj
gjendjeje, duke e kuptuar se ç’e priste, hyri në hieroren e kishës,
por u nxor prej andej me dhunë, u keqtrajtua dhe u burgos. Tri
ditë më vonë Flaviani vdiq, ndërsa Eusebi u largua për në Romë.
Perandori Teodos i quajti të drejta vendimet e Sinodit Banditesk
të Efesit.

NGJARJET PAS
 SINODIT BANDITESK

Në atë kohë episkop i Kostandinopojës u zgjodh
Anatoli. Më 14 qershor të vitit 450, perandori Teodosi II vdiq
aksidentalisht, pa pasur mundësi të lërë trashëgimtar. Motra e
tij Pulqeria,7 e cila ishte larguar nga oborri perandorak, u kthye
duke marrë pushtetin, pasi vrau ministrin e oborrit, eunuk

7-Perandoresha Pulqeria (450-453) ka lindur në vitin 399 dhe ishte bija
e perandorit Arkad (395-408) dhe motra e Teodosit II (408-450). Pas
vdekjes së të atit ajo u shpall perandoreshë. Më 25-08-450 Pulqeria u
martua me plakun Marcian. Perandoresha Pulqeria në vitin 431, thirri
Sinodin III Ekumenik në Efes dhe më 451, Sinodin IV Ekumenik në
Kalqedoni. Perandoresha Pulqeria themeloi shumë institucione bamirëse,
gjithashtu ka ndërtuar shumë kisha. Me interesimin e saj në vitin 438, u
sollën në Kostandinopojë lipsanet e Joan Gojartit, ndërsa në vitin 446 u
sollën lipsanet e 40 shenjtorëve të Sebastisë.
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Krisafin. Pulqeria u martua me plakun Marcian, që u shpall
perandor më 24 gusht të vitit 450. Perandori i ri, Marciani, nuk
ndoqi politikën kishtare që kishte ndjekur Teodosi. Me anën e
një letre drejtuar papës, i bëri të njohur se ishte i gatshëm për të
thirrur një sinod në Lindje. Ndërkohë, patriku i Lindjes solli
lipsanet e Flavianit në Kostandinopojë dhe i vendosën në kishën
e Apostujve të Shenjtë. Gjithashtu u kthyen edhe episkopët e
dënuar, ndërsa Eftiqi në këtë kohë e braktisi Kostandinopojën.

Marciani kërkonte zgjidhjen e çështjeve dogmatike për të
korrigjuar ato që ndodhën në Sinodin Banditesk të Efesit. Në
maj të vitit 451, u mësua se në shtator do të mblidhej Sinodi
Ekumenik. Papa Leoni e pranoi ftesën e perandorit dhe përgatiti
përfaqësuesit e tij. Sinodi u thirr më 1 shtator të vitit 451. Në
sinod u mblodhën rreth 500 episkopë. Hapja e Sinodit u vonua
për disa ditë për arsye se perandori Marcian ndodhej në luftë
me barbarët. Dioskuri i Aleksandrisë, me 17 episkopët
egjiptianë, u përpoq të bënte për vete edhe episkopët e tjerë,
me qëllim që të shkishëronin papa Leonin, por nuk ia arriti
qëllimit.
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KREU I SHTATË

SINODI I KATËRT EKUMENIK

S
inodi filloi punimet më 8 tetor të vitit 451, në kishën e

martires së shenjtë Eftimia. Kryetari i sinodit ishte vetë

perandori. Që në fillim të sinodit, përfaqësuesi i Romës

Paskasini, kërkoi përjashtimin e Dioskurit. Ky propozim, pasi

u diskutua, u miratua dhe Dioskuri zuri vendin e të akuzuarit.

Eusebi i Dorileut lexoi akuzën ndaj Dioskurit, ndërsa episkopët

e Perëndimit kërkuan që në sinod të merrte pjesë edhe Teodor

Kiru, meqenëse ishte falur nga episkopi i Romës. Në vazhdim

u lexuan vendimet e Sinodit Banditesk të Efesit dhe të Sinodit

të Kostandinopojës të vitit 448. Dioskuri deklaroi: -perandori

Teodos e kishte ngarkuar që bashkë me episkopin e Jerusalemit

Juvenilio dhe atë të Qesarisë Thalasio, të mblidhnin Sinodin e

Efesit.

Episkopët protestuan dhe thanë se nuk qenë dakort,

por u rrahën, u dhunuan dhe u keqtrajtuan, duke firmosur në

kërcënimin e internimit. Episkopët nuk kishin mundur të

shprehin lirisht mendimin e tyre në klimën e dhunshme të krijuar

nga Dioskuri. Më 10 tetor u mblodh seanca e dytë, në të cilën

qeveritarët, pas rekomandimit të perandorit, kërkuan që sinodi

të merrej me çështjet e besimit dhe me formulimin e termit të

ri. Lexuan Simbolin e Besimit të Nikeas, që u plotësua nga
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Sinodi II Ekumenik dhe më pas letrat e Kirilit drejtuar Nestorit
dhe Joanit të Antiokisë. Në fund u lexua Dekreti i papa Leonit.
Disa episkopë të Palestinës e të Ilirisë kërkuan sqarime për
disa paqartësi të Dekretit, ndaj të cilave u lexuan pjesë të tekstit
dhe ata ranë dakort me të. Më pas u dënua Dioskuri i
Aleksandrisë dhe u shfajësuan gjithë episkopët që ishin dënuar.

Disa nga vendimet më të rëndësishme të Sinodit IV
Ekumenik qenë: 1) Deklaroi termin e besimit:-natyra hyjnore
dhe njerëzore janë të pandashme, në një person dhe në një
hipostazë të Jesu Krishtit. 2) Njohu Simbolin e Besimit dhe
ekumenizmin e Sinodit II Ekumenik dhe u pranua si term me
përmbajtie dogmatike letra e papa Leonit I (440-461) drejtuar
Flavianit të Kostandinopojës (446-449). 3) Njohu dhe dekretoi
vendimet e Sinodit të Kostandinopojës të vitit 448. 4) Përjashtoi
Sinodin Banditesk të Efesit. 5) Shfajësoi të dënuarit në Sinodin
Banditesk të Efesit dhe dënoi Dioskurin e Aleksandrisë. Sinodi
dekretoi 30 kanone, që u dekretuan me dekret të perandorëve
Marcian dhe Valentinian. Kisha jonë e kujton Sinodin IV
Ekumenik më 11 korrik.
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30 KANONET
 E SINODIT IV EKUMENIK

1. Ne deklarojmë se kanonet e dhëna nga etërit e shenjtë
në secilin nga sinodet deri në kohën e tashme, me të drejtë
vazhdojnë të jenë të efektshme dhe të plotfuqishme.

2. Në qoftë se një episkop hirotonis dikë për të marrë
para ai çhirotoniset, kurse i hirotonisuri përjashtohet nga shkallët
e shenjta. Kushdo tjetër i përfshirë në këtë çështje, çhirotoniset
dhe në qoftë se është laik anathemohet.

3. Asnjë klerik nuk lejohet të kultivojë një fermë, të
marrë përsipër një nëpunësi ose të angazhohet në çështje civile.
Vetëm në qoftë se është e paevitueshme si kujdestari e të
miturve, ose në qoftë se episkopi e lejon të kujdeset për punët
e kishës, jetimët, të vejat, ose për persona me nevoja të veçanta.
Në qoftë se këtej e tutje ky kanon shkelet personi është subjekt
i ndëshkimeve kishtare.

4. Ata që dëshirojnë të bëhen murgj, duhet të rrinë në
manastiret e tyre (përjashto rastet kur episkopi u jep leje për të
dalë) dhe duhet të kenë miratimin e episkopit për t’u përfshirë
në çështjet e kishës. Skllevërit nuk pranohen si murgj pa pasur
miratimin e padronëve të tyre. Kushdo që shkon kundër këtij
rregulli, duhet të aforizohet (të nxirret jashtë kungimit).
Episkopëve të qytetit u kërkohet të sigurojnë elementë të rinj
të manastireve.

5. Për klerikët që shkojnë nga një qytet në tjetrin,
kanonet e ndërtuara nga etërit e shenjtë mbeten të efektshëm
dhe përforcohen.

6. Një klerik i hirotonisur duhet hirotonisur për një kishë
ose manastir të veçantë. Për të hirotonisur në përgjithësi (pa
kufij të caktuar) hirotonisja nuk është e vlefshme dhe ata nuk
lejohen të ushtrojnë funksionet e klerikut në asnjë vend.
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7. Cilido klerik që hyn në ushtri ose zë një pozitë civile
titullare dhe refuzon ta lërë e të kthehet në vendin që i takon,
duhet të anatemohet (mallkohet).

8. Klerikët që shërbejnë në shtëpitë për të varfërit, në
jetimore, azile pleqsh, spitale ose manastire, janë subjekt i
episkopit të qytetit. Klerikët që refuzojnë t’i nënshtrohen këtij
kanoni janë subjekt i ndëshkimeve sipas kanoneve, kurse murgjit
ose laikët duhen aforizuar.

9. Një klerik që është në konflikt me një tjetër, nuk
duhet ta paraqesë çështjen menjëherë në gjyqet civile, por në
fillim ia paraqet çështjen episkopit të tij ose gjykatësve të
zgjedhur nga të dy palët dhe të miratuar nga episkopi. Në qoftë
se është në konflikt me episkopin, çështja i kalohet sinodit të
provincës. Kur një episkop ose klerik është në konflikt me
mitropolitin, çështja i kalohet eksarkut të dioqezës ose fronit
të Kostandinopojës.

10. Një klerik s’mund të jetë në listën e dy kishave në
të njëjtën kohë. Ata që kanë vepruar kështu tani e tutje duhet
të kthehen në enorinë ku janë hirotonisur. Për ata që kanë
vepruar kështu më parë duhet të shkëputen së angazhuari në
çështjet e kishës së tyre të parë. Ata që nuk i binden këtij kanoni
të çhirotonisen.

11. Të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmë, pasi u
vërtetohet nevoja, mund të marrin një letër fetare paqtuese,
por jo letër rekomandimi, sepse letrat e rekomandimit janë për
ata nevojëtarë, reputacioni i të cilëve është vënë në dyshim.

12. Disa persona, duke iu drejtuar autoriteteve civile e
kanë ndarë një provincë më dysh, kundër kanoneve, duke krijuar
kështu dy Mitropoli për të njëjtën provincë. Çdo episkop që e
bën këtë në të ardhmen çhirotoniset. Sa u takon këtyre
provincave të reja, le të kenë nderin e të qenit të tilla, por
përgjegjës të jetë mitropoliti i parë.
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13. Klerikëve e lexuesve të huaj nuk u lejohet të kryejnë
shërbesa pa letër rekomandimi prej episkopit të tyre.

14. Lexuesit ose psaltët nuk lejohen të martohen me
dikë që ka besim tjetër. Në qoftë se janë martuar dhe i kanë
pagëzuar fëmijët e tyre në këtë fe, le t’i bien për t’u bërë
ortodoksë. Në qoftë se nuk i kanë pagëzuar, le të pagëzohen
vetëm në Kishën Ortodokse. Rastet e shkeljeve të këtij kanoni
janë subjekt i ndëshkimeve kanonike.

15. Një grua nuk mund të hirotoniset dhjakoneshë para
moshës 40-vjeçare. Në qoftë se martohet pasi është hirotonisur,
le të anatemohet (mallkohet) bashkë me bashkëshortin e saj.

16. Në qoftë se një virgjëreshë ia ka kushtuar vetveten
Zotit, ose kur një burrë bëhet murg, pas kësaj nuk mund të
martohen më. Në qoftë se martohen u mohohet kungimi, por
episkopi lokal mund të jetë i butë me ta.

17. Famullitë mund të mbeten në zotërimin e episkopëve
që kanë fuqi mbi to, veçanërisht në qoftë se i kanë drejtuar për
më shumë se 30 vjet. Në rast se lind një konflikt në lidhje me
këto famulli, ata që pretendojnë se janë trajtuar padrejtësisht i
drejtohen sinodit të provincës. Në qoftë se dikush është trajtuar
padrejtësisht nga mitropoliti i tij, ai i drejtohet eksarkut të
dioqezës ose Fronit të Kostandinopojës. Gjithashtu, në qoftë
se një qytet është ndërtuar në një zonë rurale, kisha e kësaj
zone mbetet nën autoritetin e episkopit të saj dhe episkopi fqinj
s’mund të kërkojë autoritetin mbi të.

18. Krimi i komplotit ose i fraksionit (një grup njerëzish
të bashkuar me betim ose marrëveshje deri sa të kryejnë një akt
kundër një personi tjetër) është i ndaluar në kishë. Cilido klerik
që komploton kundër një tjetri çhirotoniset.

19. Është bërë e ditur se sinodet e paracaktuara të
episkopëve nuk janë mbajtur në provinca. Kështu, Sinodi i
Shenjtë vendosi rregullin që episkopët të takohen dy herë në
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vit në çdo provincë (ku e cakton Mitropoliti). Episkopëve që
nuk i ndjekin sinodet u hiqet vërejtje në mënyrë vëllazërore.

20. Në qoftë se një episkop pranon një klerik kundër
rregullit të kanonit 5 dhe 10, aforizohen (nxirren jashtë
kungimit) që të dy derisa kleriku të kthehet në kishën e tij.

21. Asnjë kleriku ose laiku nuk i lejohet të ngrejë padi
kundër një episkopi ose kleriku tjetër pa hetuar më parë dhe
para se të shqyrtohet reputacioni i tyre.

22. Pas vdekjes së episkopit të tyre, klerikët nuk lejohen
të marrin pronësitë e tij; në qoftë se veprojnë kështu duhet të
çhirotonisen.

23. Disa klerikë e murgj pa lejen e episkopit të tyre,
kanë shkuar në Kostandinopojë dhe duke qëndruar për një kohë
të gjatë atje kanë krijuar shqetësime e probleme në kishë dhe
ndër familjarët. Mbrojtësi i kishës së Kostandinopojës duhet të
njoftojë të largohen dhe në qoftë se ngulmojnë të dëbohen nga
qyteti.

24. Manastiret që janë shenjtëruar një herë, me miratimin
e episkopit, mbeten gjithmonë manastire dhe pasuria e tyre
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sigurohet. Nuk lejohet të kthehen në godina civile e vende
vesesh. Kushdo që lejon këtë detyrohet në pendesë.

25. Disa mitropolitë kanë braktisur grigjën e tyre dhe
pas vdekjes së episkopit nuk kanë hirotonisur një tjetër. Sinodi
vendosi që do të hirotonisin një episkop brenda tre muajsh ose
të përballojnë pendesë. Të ardhurat e kësaj kishe pa episkop
do të ruhen nga ekonomi i kishës.

26. Disa episkopë i kanë drejtuar punët e kishave të
tjera me ndihmën e një kujdestari. Mendojmë se është e drejtë
që çdo episkop të ketë një kujdestar të zgjedhur prej klerit të
tij, kështu ai do të jetë një dëshmitar përsa u përket të gjitha
pronave dhe çështjeve të kishës.

27. Klerikët që marrin me forcë një grua nën pretekstin
e martesës dhe ata që i ndihmojnë, çhirotonisen, kurse laikët
anatemohen.

28. Duke pasuar kanonin e 3-të, Sinodit II Ekumenik,
ky Sinod i jep Kostandinopojës vendin e dytë të nderit pas
Romës, duke e quajtur Roma e Re, përderisa është froni i një
perandori. Mitropolitët e dioqezave të Pontikut, Azisë, Trakës
do të hirotonisen nga kryepiskopi i Kostandinopojës, pasi atij
t’i jenë paraqitur e raportuar zgjedhjet që më parë.

29. Është sakrilegj për një episkop të kthehet prift. Në
qoftë se është çhirotonisur drejtësisht, nuk mund të jetë më as
prift, por në qoftë se  është çhirotonisur pa të drejtë, duhet të
kthehet në pozitën e episkopit.

30. Episkopët e Egjiptit, që nuk u pajtuan me letrën e
kryeepiskop Leos, papës së Romës, duhet të shfajësohen dhe
të qëndrojnë në Kostandinopojë derisa të emërohet një
kryeepiskop i ri për Aleksandrinë, sepse përderisa praktika e
tyre nuk u lejon të bëjnë asgjë pa miratimin e kryeepiskopit të
tyre, nuk mund të bëhen me faj për mospajtimin me letrën.2

2
-The Rudder (Pedalion), përkthyer nga Aleksandra Koço, Luna Print-

ing Co, Nju Jork 1983, page 8.
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OFERTA E JUSTINIANIT

Justiniani kishte njohuri të thella teologjike dhe ka
hartuar shumë traktate dogmatike dhe himne të kishës. Ai
shkarkoi papë, mori pjesë në diskutime teologjike, dënoi dhe
ekzekutoi shkrimet e heretikëve dhe botoi urdhëresa dogmatike
që përcaktonin besimin ortodoks. Ai me anën e një dekreti
perandorak dënoi teorinë e Tre Kapitujve. Perandori Justinian
ka shkruar një himn që këndohet në Meshën Hyjnore. Ai e rrëfen
Zotin Jesu Krisht si Perëndi të përsosur dhe njeri të përsosur.
“O i Vetëmlindur Bir dhe Fjalë e Perëndisë, që je i pavdekshëm,

dhe denjove për shpëtimin tonë, të mishërohesh prej Hyjlindëses së

shenjtë dhe gjithmonë Virgjëreshës Mari, duke u bërë njeri i

pandryshuar; që u kryqëzove o Krisht Perëndi dhe shkele vdekjen

me vdekje, që je një prej Trinisë së Shenjtë dhe lavdërohesh bashkë

me Atin dhe me Shpirtin e Shenjtë, shpëtona”. Kisha e Krishterë,
gjeti te Justiniani3 jo vetëm një mbrojtës, por edhe një kryetar.

3-Perandori Justinian (527-659), i quajtur Petrus Sabbatius, ka lindur në
Dardani të Ilirisë në vitin 482 dhe ishte nipi i perandorit Justin. Në
moshën 13-vjeçare shkoi në Kostandinopojë që të arsimohej. Perandori
Justin, kur e pa se po plakej dhe duhej të linte një trashëgimtar, në vitin
520 birëson nipin e tij Justinianin. Që nga ky moment Justiniani
bashkëqeveriste me dajën e vet. Në vitin 527, kur Justini u sëmur, shpalli
nipin e tij Justinianin si bashkëperandor. Në atë kohë Justiniani u njoh
me Teodorën, e cila ishte aktore cirku. Por ligji në atë kohë e ndalonte,
që një funksionar i lartë të martohej me një grua që i përkiste rangjeve të
ulta. Perandori Justin, duke parë dashurinë që kishte nipi i tij për
Teodorën, i dha kësaj të fundit një çmim të lartë. Më pas ai nxori një
dekret, në të cilin theksohej se një funksionar i lartë mund të martohej
me një aktore, nëse kjo e fundit zotëronte ndonjë çmim të lartë. Justini
disa muaj më vonë vdiq dhe Justiniani u bë perandor. Ai tregoi një aktivitet
të jashtëzakonshëm në të gjitha fushat: në administrimin e perandorisë,
në diplomaci, ushtri, art, drejtësi dhe në çështjet fetare. Justiniani e
çrrënjosi përfundimisht paganizmin dhe i luftoi pandërprerë herezitë. -
Qazim Lleshi, Perandorët dhe dinjitarët ilirë (518-578), Dituria, Tiranë
1999, faqe 26-27.
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Ashtu si drejtonte punët e perandorisë, ai drejtonte edhe punët
e kishës, duke ndërhyrë në problemet që kishin të bënin me
organizimin kishtar. Justiniani shpresonte të bashkonte kishën
me perandorinë. Ai synonte të kthente monofizotët në besimin
ortodoks. Justiniani ishte inisiatori i thirrjes së Sinodit V
Ekumenik.

Justiniani reformoi ligjet e shtetit. Në vitin 528, ai caktoi
një komision prej dhjetë ekspertësh të kryesuar nga Triboniani.
Komisioni punoi rreth 14 muaj për të përmbledhur gjithë
urdhëresat perandorake që nga koha e Adrianit. 1) Kodi i
Justinianit (Codex Justinianus) u botua në vitin 529 dhe u
ribotua më 534. Codex u bë sistemi i vetëm ligjor për gjithë
Perandorinë. Codex Justinianus i ribotuar më 534 ishte ndarë
në 12 libra: Libri i parë bënte fjalë për të drejtën publike dhe
ekleziastike, librat 2-8 flisnin për të drejtën private, libri 9 për
të drejtën penale dhe librat 10-12 për të drejtën administrative.
2) Komisioni punoi edhe tre vjet derisa doli në dritë Digestum,
që ishte një përmbledhje ligjesh të juristëve të vjetër romakë
dhe e dekreteve perandorake. Digestum u botua në vitin 533
dhe përbëhej prej 50 librash. Çdo libër mban titullin e veprës
nga është marrë. Digestum përbëhet nga fragmente ligjesh të
përpunuara të juristëve klasikë. Komisioni u nda në tre grupe.
Librat e parë që u përgatitën qenë Ad Sabinum, në formë
traktatesh jus civile. Libri Ad Edictum, që përmban komentarë
të edikteve të pretorëve dhe të guvernatorëve etj. 3) Justiniani
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nxiti ekspertët e ligjit për të hartuar Institutiones, një manual
për studimin e së drejtës romake. Komisionin për hartimin e
Institutiones e kryesonte Triboniani. Anëtarë të komisionit qenë
Dorotri i Bejrutit dhe Teofili i Kostandinopojës. Libri i parë
bën fjalë për të drejtën në përgjithësi, libri i dytë trajton të drejtën
e fitimit të pronësisë, libri i tretë të drejtën e trashëgimisë dhe
libri i katërt veprimet e gjykueshme. Institutiones përfundoi në
vitin 533. Të gjitha këto vepra përbënin Corpus Juris Civilis
dhe plotësoheshin nga Novellae, të cilat qenë ligje që kishin
dalë pas botimit të Codex-it. Pjesa më e madhe e Novellae u
botua greqisht. Kodifikimi i ligjeve u shërbeu juristëve bizantinë
për të caktuar rregullat e shtetit. Corpus Juris ishte ligji i vetëm
në fuqi deri në shekullin IX.4

Justiniani kontribuoi në ndërtimin e kishave, më
madhështorja e të cilave ishte Shën Sofia në Konstandinopojë.
Tradita thotë se kur përfunduan punimet, Justiniani hyri vetë i
pari duke thënë: “Të munda o Solomon”. Vepër e përkujdesjes
së tij është edhe manastiri i Shën Ekaterinës në Malin e Sinait.
Në vendlindjen e tij, Justiniani ndërtoi qytetin Justiniana Prima,
që u bë selia e kryeepiskopit të Illyricumit. Në vendlindjen e
dajës së tij, Bederiana ndërtoi një qytet, të cilin e quajti
Justinopolis. Qytetin e Ulpianës e rrethoi me mure dhe e
zbukuroi me ndërtesa duke i vënë emrin Justiniana Secunda.
Justiniani ka ndërtuar dhe meremetuar në Epir rreth 44
fortifikata, duke përfshirë kalanë e Durrësit dhe atë të Kaninës.
Gjithashtu ai ndërtoi kishën e Shën Marisë në Labovën e Kryqit,
ku sipas traditës thuhet se Justiniani i dhuroi kësaj kishe një
pjesë nga kryqi i Krishtit. Në gjithë aktivitetin e tij ai u inkurajua
nga bashkëshortja Teodora. Kisha i ka renditur ndër radhët e
shenjtorëve dhe i kremton më 14 nëntor.5

5
–Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Phoenix, 1998, faqe 67-70.

4
–Aurela Anastasi, Historia e Institucioneve, Pegi, Tiranë, 2006, faqe

170-173.
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DËNIMI I ORIGJENIT

Në vitin 537 kur Belisari pushtoi Romën, papa Silvestri
u akuzua se kishte bashkëpunuar me gotët dhe për këtë arsye
klerikët e Romës e shkarkuan. Në vendin e tij zgjodhën Virgjilin.
Në këtë kohë u shfaqën teoritë rreth mësimdhënies së Origjenit,6

kryesisht ndërmjet murgjve injorantë të Palestinës, në manastirin
e Shën Savës që gjendej ndërmjet Jerusalemit dhe Detit të
Vdekur. Disa murgj kundërshtuan igumenin e manastirit dhe
themeluan Lavrën e Re, në perëndim të Betlehemit. Ky manastir
u bë qendra e mësimdhënies heretike të origjenistëve, të cilët
vazhdonin teorinë e paraekzistencës së shpirtit. Ata mësonin
se Krishti ishte i vetmi shpirt i krijuar që nuk u bë material prej

6-Origjeni (185-254) ka lindur në vitin 185 në Aleksandri nga prindër
kristianë. Babai i tij Leonidha kishte vdekur si martir në vitin 202, gjatë
persekutimeve të perandorit Septim Severit. Origjeni ishte nxënës dhe
pasardhës i Klimit të Aleksandrisë në drejtimin e shkollës së katekizmit.
Ai ishte një nga përfaqësuesit më të mëdhenj të shkollës së Aleksandrisë
dhe një shkrimtar gjenial. Origjeni është një nga shkrimtarët kristianë
më produktivë. Thuhet se ka shkruar rreth 6000 vepra, sepse kishte shtatë
stenografë, që shkruanin atë çfarë u diktonte ai dhe po aq kopjues dhe
kaligrafistë. Për veprimtarinë e tij të palodhur pasardhësit e quajtën
Adamintion i fortë si diamanti. Vetëm një pjesë e vogël e veprave të tij
janë ruajtur. Shumica kanë humbur. Origjeni është marrë më shumë me
interpremtimin e shkrimeve të shenjta. Veprat e tij në këtë fushë kanë
qenë këto: 1) Eksapla, një edicion i Shkrimeve të Shenjta në disa gjuhë
dhe komentarët e pothuajse të gjitha shkrimeve të Dhiatës së Vjetër dhe
të Re. 2) Në fushën apologjitike në vitin 246 ka shkruar një apologji të
famshme Kundër Çelsit. 3) Në fushën dogmatike shkroi librin e parë
dogmatik me titull “De Principis”, një vepër monumentale, por brenda
së cilës qenë përfshirë shumë ide heretike. 4) Në fushën e moralit kristian
në vitin 233 shkroi një libër Mbi lutjen dhe një tjetër Mbi shtytjen për
martir në vitin 235, si dhe një numër të madh fjalimesh dhe letra. Më
vonë, në Sinodin V Ekumenik të vitit 553, Origjeni u dënua si heretik
sepse në shkrimet e tij ekzistojnë, krahas doktrinës së drejtë dhe të vërtetë
kristiane, edhe mësime të gabuara.
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mëkatit, se përfundimisht krijimi do të shpëtohet nëpërmjet
shpirtëzimit të tij nga Perëndia në Krishtin Shpëtimtar.7

Të gjitha këto teori i kishin mpleksur murgjit e
pashkolluar. Në vitin 531, shën Sava në moshën 92 vjeçare,
shkoi në Kostandinopojë, duke kërkuar dënimin e origjenistëve,
sepse me herezitë e tyre krijonin probleme. Shën Sava u kthye
në Palestinë, ku edhe vdiq në 5 dhjetor të vitit 532.  Në fillim
kjo herezi u kufizua vetëm në qarqet e murgjve, por në Sinodin
e Gazës u denoncua dhe u dënua. Për këtë u kërkua ndërhyrja
e Justinianit. Akuza ishte bërë nga përfaqësuesi i papës Pelagji,
i cili ndodhej në Sinodin e Gazës. Me të u bashkua patriku i
Kostandinopojës Minai dhe ai i Jeruzalemit Petro. Perandori
vendosi dënimin e Origjenit dhe të herezisë së tij. Dekreti iu
dërgua për ta firmosur patrikut të Kostandinopojës Minait dhe
papa Virgjilit të Romës. Megjithatë herezia e paraekzistencës
së shpirtit nuk u zhduk.

7-Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi III, Shkrimi
i Shenjtë dhe Historia e Kishës, përkthyer nga Imzot Joan Pelushi, botim
i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 240.
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KREU I TETË

SINODI I PESTË EKUMENIK

P
unimet e Sinodit filluan më 5 maj të vitit 553, në

Kostandinopojë, në kohën e perandorit Justinian (527-

565). Në këtë Sinod morën pjesë 145 etër dhe kryetar i

sinodit u zgjodh Eftiqi. Sinodi u mblodh për të përballuar

herezinë e Tre kapitujve. Në fillim sinodi pranoi urdhëresën e
Justinianit për dënimin e heretikëve, por disa episkopë
mbështetën Teodoretin e Mopsuestias të Kilkisë, Teodoretin e
Kirit dhe Ibasin e Edesës. Më pas sinodi vazhdoi me formulimin
e dëshmisë së besimit, sipas vendimeve të sinodeve të
mëparshme si dhe të etërve të kishës. Më pas u lexuan pjesë
nga shkrimet e Teodorit, Teodoretit dhe Ibasit, të cilat sinodi i
kundërshtoi dhe u solidarizua me Justinianin, duke dënuar
heretikët. Aktet e sinodit kanë humbur, por ka mbetur një
përkthim i anatemave në latinisht. Justiniani kërkoi nga sinodi
të dekretonte dënimin e origjenistëve. Kjo u vendos me dekretin
543. Sinodi dekretoi 14 anatemat kundër heretikëve, në të cilat
kërkohej dënimi i Tre kapitujve. Virgjili botoi një Costitutum
drejtuar perandorit, me të cilin dënonte të gjithë veprat e
Teodorit të Mopsoestit, por nuk e dënonte vetë Teodorin.
Justiniani nuk e pranoi shkresën e papës. Ai i paraqiti sinodit
shkresën me premtimin e papës, i cili nuk do të vepronte në
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kundërshtim me vullnetin e perandorit për dënimin e Tre
Kapitujve. Përfudimisht sinodi, sipas propozimit të Justinianit,
e hoqi emrin e papës nga aktet e sinodit.

Atëherë Virgjili, nën presionin e Justinianit, u detyrua
të përulet. Gjashtë muaj më pas ai botoi një constitutum, me të
cilin i dënonte Tre Kapitujt dhe deklaronte se ky vendim ishte
si pasojë e studimit të etërve. Vetëm mbas këtij vendimi ai u
lejua të kthehej në Romë, por nuk mundi të arrinte deri atje,
sepse vdiq rrugës. Mbas vdekjes të Virgjilit, Justiniani propozoi
Pelagjin. Ky i fundit në fillim ishte përkrahës i Tre Kapitujve,
por menjëherë ndryshoi qëndrim duke u bërë vegël e perandorit.

Me qëllim që të fitonte ofiqin e papës, ai mënjëherë i
pranoi vendimet e Sinodit V Ekumenik. Zgjedhja e tij u bë në
prill të vitit 556, ndërsa munguan pothuajse të gjithë episkopët
e tij. Kishat e Afrikës së Veriut, të Italisë së Veriut dhe të Ilirisë
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e kundërshtuan këtë zgjedhje, duke u shkëputur nga juridiksioni
i tij. Sinodi rikonfirmoi doktrinën e Trinisë së Shenjtë dhe të
Krishtit. Ky sinod shërbeu për të sqaruar më tej pozicionin
ortodoks në lidhje me personin e Krishtit. Sinodi V Ekumenik
afirmoi se Jesu Krishti, Biri i Perëndisë, është një prej Trinisë
së Shenjtë, një dhe i njëjti person (hipostazë) hyjnor, i cili i ka
bashkuar personalisht (hipostatikisht) në vetvete të dy natyrat
e Perëndisë dhe të njeriut, pa i shkrirë ato së bashku dhe pa
lejuar në asnjë mënyrë ndarjen e tyre.1  Shkaku i thirrjes së
Sinodit ishte: 1) Për të përballuar herezinë e Tre Kapitujve. 2)
Për të dënuar Origjenin dhe pasuesit e tij. Sinodi dënoi Teodorin
e Mopsuestisë, Ibasin e Edesës dhe Teodoretin e Kirit. Të gjithë
këta u dënuan si heretikë, sepse shtrembëruan frymën e Sinodit
IV Ekumenik.

HIMNI AKATHIST

Perandoria bizantine gjatë viteve të mbretërimit të
perandorit Irakli (610-641) njohu shumë armiq. Në lindje persët
pushtuan Kapadokinë, Armeninë dhe Sirinë, ndërsa në vitin
614 rrethuan Jeruzalemin. Pas 20 ditë rrethimi, Jeruzalemi ra
në duart e pushtuesve. Armiqtë filluan të grabisnin e të plaçkisnin
gjithçka. Gjashtëdhjetë mijë të krishterë u vranë duke luftuar.
U grabitën të gjitha thesaret e çmuara të kishave dhe shumë të
krishterë u zunë robër. Por ata nuk u mjaftuan vetëm me kaq.
Në ikje e sipër morën edhe kryqin e nderuar të Krishtit, që
gjendej në Jeruzalem. Kryqi i nderuar tashmë ishte në duart e
paganëve, duke i marrë kështu Perandorisë Bizantine thesarin
më të çmuar. Por edhe nga kufijtë veriorë rreziku ishte i madh.
Në vitin 617 avarët e sllavët  pushtuan shumë toka të

1-Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi III, Shkrimi
i Shenjtë dhe Historia e Kishës, përkthyer nga Imzot Joan Pelushi, botim

i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 203.
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Perandorisë Bizantine. Përballë kësaj gjendjeje të vështirë
perandori Irakli në vitin 619, i rënë në një pesimizëm të thellë,
donte ta braktiste perandorinë, por në këto rrethana të vështira
patriku Serxh i dha kurajo. Serxhi shiti thesaret e kishave dhe
me paratë e fituara përgatiti ushtrinë kundër armiqve të besimit
dhe të vendit. Me ndihmën e kishës u plotësuan nevojat e
përgatitjes së ushtrisë dhe të flotës. Qëllimi i të gjithëve ishte,
që me çdo sakrificë duhej të rimerrnin kryqin e nderuar dhe
njëkohësisht të çlironin robërit e krishterë dhe qytetin e shenjtë
të Jeruzalemit.

Në vitin 619 Irakliu, duke paguar një sasi të madhe
parash, bëri një marrëveshje paqeje me avarët. Vetë Irakliu u
vu në krye të ushtrisë në luftën kundër persëve. Në ceremoninë
zyrtare që u celebrua në kishën e Shën Sofisë, më 5 prill të vitit
622, ditë që përkonte me të Hënën e Pashkëve, u lutën më
Zotin që të mbështeste qytetin dhe bijtë e tij të mitur nën
mbrojtjen e Hyjlindëses. Ndërsa Irakliu ndërmori beteja fitimtare
në luftën ndaj persëve, një rrezik i madh e kërcënonte
perandorinë. Avarët, duke shkelur marrëveshjen e paqes që
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kishin bërë me të, në vitin 626 sulmuan papritur
Kostandinopojën nga toka dhe deti. Kryetari i tyre, Kagani,
refuzoi propozimin e bizantinëve për paqe.

Të gjithë, të mëdhenj e të vegjël, luteshin për Zotin,
duke u përpjekur me ç’të mundnin për të mbrojtur qytetin.
Patriku Serxh me ikonën e  Hyjlindëses në duar frymëzoi të
paktët, por heronj mbrojtës të qytetit. Të gjithë këkonin
ndërmjetimet e Hyjlindëses. Ata e quajtën “Përlufteshës
Gjenerale” në luftën e pabarabartë të tyre. Dyndjet e sulmeve
avare smbrapseshin nga luftëtarët trima. Papritur një furtunë e
fortë i zhyti anijet armike në det. Kagani me turp liroi rrethimin
dhe u largua me flotën e mbetur. Mrekullia që të gjithë e prisnin
tashmë ishte bërë realitet. Hyjlindësja kishte shpëtuar qytetin.

Banorët e Kostandinopojës u grumbulluan në kishën e
Shën Marisë në Vllahernë, ku në shenjë mirënjohjeje psalën pa
u ulur himnin falenderues të Hyjlindëses, që u bë atë natë.

Përlufteshës Gjenerale, këngët mundëse
Si falënderim që u shpërbleve prej tmerreve.
Qyteti yt po të përshkruan o Virgjëreshë
Po sikundër ke fuqi të paluftuarshme
Prej çfarëdo rreziqesh shpëtomë,
Sepse të thërres “Gëzohu o nuse e panusëruar”.
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Ky himn, së bashku me disa tropare të tjera, si dhe gjithë
përshëndetjet e Hyjlindëses që ishin bërë deri në atë kohë, u
quajtën “Himni Akathist” (sepse u psall në këmbë). Ky himn
këndohet në të pesë të premtet e kreshmëve të mëdha. Ndërkohë
Irakliu vazhdoi të korrte fitore të njëpasnjëshme ndaj persëve.
Mbreti i Persisë Siroesi i kërkoi paqe dhe Irakliu pranoi me
kusht që t’i kthehej kryqi i nderuar i shpëtimtarit Krisht. Në
kushtet e marrëveshjes Perandoria Bizantine nuk rifitonte vetëm
kryqin e nderuar, por do të merrte sërish ato vende që ishin
pushtuar nga persët. Në 21 mars të vitit 630 perandori Irakli
bëri një pelegrinazh në Jeruzalem, duke ngritur atje kryqin e
nderuar të Krishtit.2

MONOTELITIZMI DHE
 MONOENERGJITIZMI

Herezi të reja lindën në gjirin e Kishës në kohën kur
filluan diskutimet për vullnetin dhe energjinë e Krishtit.
Problemi shtrohej: -nëse Krishti kishte energji të dyfishtë dhe
vullnet të dyfishtë, d.m.th. kishte fuqi të dyfishtë për të vepruar.
Kisha në këtë rast na mësonte se Krishti kishte dy natyra, të
cilat paraqiten çdo herë me energjitë e tyre. Le të kthehemi pak
mbrapa te Sinodi IV Ekumenik, i cili dekretoi “se në Krishtin
ekzistojnë dy natyra të papërziera dhe të pandara”. Kjo u bë
nga Kisha Ortodokse për të kundërshtuar monofizitët, të cilët
besojnë në një natyrë të Krishtit. Këta u quajtën monotelitë
sepse insistonin në një person të Krishtit, duke bashkuar natyrën
e Perëndisë dhe të Njeriut në një person, duke shkrirë vullnetin
dhe Veprimin Hyjnor me atë Njerëzor, një një mënyrë të tillë sa
që nuk mund të dalloheshin më. Kisha në këtë rast mësonte:-
Krishti kishte dy natyra, të cilat shfaqen çdo herë me energjitë
e tyre. Kryeepiskopi i Kostandinopojës Serxhi (610-638)

2
-Përlufteshës Gjenerale, Ngjallja, mars 1999, faqe 7.
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mbështeste idenë se duhet të pranojmë një energji dhe një vullnet
të vetëm (hyjnor dhe njerëzor njëkohësisht). Serxhi e bëri këtë
me qëllim që të bashkërendiste vendimet e Sinodit IV Ekumenik
me monofizitizmin. Ai avancoi në këtë mendim duke menduar
se në këtë mënyrë do të mund t’i sillte monofizitët (kishën
Kopte, Armene dhe Etiopiane) tek ortodoksia gjë të cilën e
dëshironte shumë edhe perandori Irakli (610-641). Irakliu e
pranoi mësimdhënien e Serxhit, sepse rreziqe të mëdha
kërcënonin perandorinë nga persët dhe arabët. Duhej të gjendej
mënyra e risjelljes së monofizitëve në ortodoksi, por shumë
shpejt ai u ndesh me kundërshtime të mëdha.

Murgu Palestinez Sofroni,3 e dënoi këtë mësimdhënie,
sepse sipas tij kjo rifreskonte monofizitizmin. Ai në vitin 634 u
ngjit në fronin e Jeruzalemit dhe në një letër dënonte
mësimdhënien e dy vullneteve dhe të dy energjive të Krishtit.
Atëherë Serxhi u detyrua të bënte korrigjimin duke e hequr

3-Sofroni ka lindur në vitin 580 në Damask të Sirisë. Të atin e quanin
Plintha dhe të ëmën Miru. Kishte shumë aftësi mendore dhe arriti të
merrte një arsim të lakmueshëm, ndaj dhe u quajt Sofisti “i Urtë”. Kur
ishte në moshë të re bëri një vizitë në Vendet e Shenjta dhe atje hyri në
manastirin e Oshënar Teodosit, ku u lidh me murgun e urtë Joan Mosku.
Bashkë me të udhëtoi në Egjipt, ku u njoh me Joan Përdëllyesin. Atje e
zuri një sëmundje e pashërueshme e syve, por u shërua nga anargjendët
e shenjtë Kir dhe Joan me anë të mrekullisë, të cilën ai vetë e përshkroi
në një fjalim për nder të tyre. Më vonë shkoi në Aleksandri dhe
Kostandinopojë, duke u munduar të luftojë herezinë e monofizitëve, por
nuk pati rezultat dhe u rikthye në Jerusalem. Në 16 dhjetor të vitit 634,
u zgjodh patrik i Jerusalemit, duke zëvendësuar Modestin. Përveç
heretizmit të mëparshëm tashmë u paraqitej edhe një rrezik tjetër i madh,
arabët. Në një sinod, Hierarku dënoi herezinë dhe njëkohësisht u mundua
të organizonte mbrojtjen e Qytetit të Shenjtë, por me gjithë rezistencën e
madhe, në fund u detyrua të dorëzojë qytetin te Kalifi, me kushte të
favorshme. Hierarku fjeti në vitin 637.  Shkrimet: 1) Dogmatike. Kundër
Monotelitizmit, 2) Fjalime panagjirike rreth Gjenezës, Ungjillëzimit,
Ipapandisë etj. 3) Jetë shenjtorësh. Sofroni mendohet të ketë shkruar
jetën e Oshënares Maria nga Egjipti.
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frazën një energji ndërsa për të tjerat këmbëngulte në mendimin
e tij. Episkopi i Romës Onori, në mënyrë të çuditshme shkoi në
anën e Serxhit dhe përkrahu mësimdhënien e tij. Mbas kësaj
mbështetjeje nga Onori, Serxhi e bindi perandorin të pranonte
mësimdhënien e tij.

Irakliu në vitin 638 botoi hartimin duke mbështetur
monotelitizmin. Ky mendim u pranua menjëherë nga patriku i
Aleksandrisë Kiro dhe ai i Antiokisë Maqedoni. Pas botimit të
hartimit vdiqën Serxhi i Kostandinopojës dhe Onori i Romës.
Veprimi i perandorit shkaktoi zhurmë të madhe dhe shqetësim
në kishë, prandaj u kundërshtua në Romë dhe në Afrikë me
sinode në vitet 641 dhe 646. Një nga nxënësit e këtij
kundërshtimi ishte edhe Maksim Konfesori, i cili e kishte
origjinën nga Kostandinopoja, por në atë kohë ndodhej në
Afrikë. Qëllimi për të cilin u bënë këto përpjekje vajtën kot,
sepse të gjitha zonat monofizitiste të Egjiptit dhe të Sirisë u
pushtuan nga arabët.

Nipi i Irakliut, Kosta II (641-648), e hodhi poshtë
hartimin dhe botoi një urdhëresë tjetër Tipin, në të cilin nuk
bëhej fjalë për çështjen e një ose të dy vullneteve. As ky i fundit
nuk mundi të arrinte paqen në vitin 648. Martini i Romës në
Sinodin e Lateranit në vitin 469, pranoi se te Krishti ekzistojnë
dy vullnete dhe dy energji dhe dënoi patrikët monotelitistë të
Kostandinopojës Serxhin, Piron e Palin, me përfundimin që të
krijohej një skizmë e re, ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit. Pjetri
i Kostandinopojës (654-657), ra në ujdi me papistët, për të
arritur në mirëkuptimin dogmatik se dy vullnete bashkoheshin
në një hipostazë. Nga ana tjetër Eugjeni i Romës (654-657) e
pranoi propozimin, por Maksim Konfesori së bashku me klerin
dhe popullin e Romës e kundërshtuan. Maksimin e dërguan në
Kostandinopojë më 653, për të dëshmuar te Perandori. E
internuan në Lazin të Pontit, ku fjeti në moshën 82-vjeçare.
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KREU I NËNTË

SINODI I GJASHTË EKUMENIK

Pasardhësi i Kostës II ishte Kostandini IV Pogonati
(668-685), i cili pasi ra në paqe me persët më 678, deshi të
zgjidhte çështjet dogmatike dhe të vendoste në vend problemet
kishtare. Për këtë qëllim thirri Sinodin VI Ekumenik në
Kostandinopojë. Më parë ai ishte marrë vesh me Dhonon e
Romës për nevojën e thirrjes së Sinodit dhe iu lut të dërgonte
delegatët e tij. Dhono vdiq dhe në vendin e tij u zgjodh Agathoni.
Ky i fundit vendosi të mbledhë një Sinod të Episkopëve
Perëndimorë (Italisë, Spanjës, Francës dhe Anglisë), në të cilin
u vendos të dërgonin në Kostandinopojë vetëm tre episkopë,
në vend që të dërgonin 12 episkopë që kishte propozuar
perandori. Agathoni, me anën e të dërguarve të tij, i dërgoi
perandorit një letër, e cila përmbante besimin e Kishës së
Perëndimit në formë Simboli. Sinodi u mblodh në
Kostandinopojë nga nëntori i vitit 680 deri në shtatorin e vitit
681, në sallën e anaktorëve (në sallën me kupolë). Në Sinod
morën pjesë 174 episkopë. Sinodin e kryesonte perandori
Kostandin Pogonati, i cili mori pjesë në 11 seanca. Papa
Agathoni i Romës dërgoi tre përfaqësues, patrikun e
Aleksandrisë e përfaqësonte kleriku Pjetër, ndërsa atë të
Jeruzalemit e përfaqësonte Gjergji. Në fillim u lexuan dekretet
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e Sinodit V Ekumenik. Më pas u lexua letra e papa Agathonit
dhe dekretet e Sinodit të Romës. Më pas çdo grup paraqiti
pjesë nga veprat e etërve për të mbështetur mendimet e tij.
Makari i Antiokisë nuk i pranoi mendimet ortodokse të papa
Agathonit. Për këtë u cilësua heretik dhe u shkishërua. Perandori
pas seancës XI u largua nga sinodi sepse e prisnin detyrime të
tjera. Në seancën XIII të sinodit u dënuan pasuesit e
monotelitizmit, patrikët e Kostandinopojës Serxhio, Pirro (638-
641), Pal (641-653) dhe Pjetër (654-638). Në seancën e fundit
më 16 shtator 681 u lexua vendimi i sinodit që thoshte: “Krishti
është realisht Hyjnor i plotë dhe Njerëzor i plotë, bashkim i
plotë i Hyjnores dhe i Njerëzores në një person, gjithashtu Ai
duhet të ketë një veprim dhe vullnet real Njerëzor dhe një veprim
dhe vullnet real Hyjnor – sipas së cilës nga natyra e Tij dhe këto dy

vullnete dhe veprime, si edhe natyra vetë nuk duhen kuptuar të shkrira

apo të përziera së bashku në një, sa të humbasin karakteristikat dhe

veçoritë e tyre natyrore. Krishti ka dy vullnete dhe dy veprime

natyrore të pandara, të papërziera, të pandryshueshme dhe të

paveçuara. Të 174 episkopët e pranishëm dhe perandori i nënshkruan

vendimet e sinodit. Perandori nxori një dekret të posaçëm me vendimet

e marra. Pjesëmarrësit në sinod falënderuan Perëndinë për ndihmën

dhe kontributin e tij në vendosjen e paqes në kishë. Më pas sinodi

kërkoi që vendimet e tij t’i firmoste edhe papa Agathoni, por ky i

fundit kishte vdekur në janar të vitit 681, dhe papa i ri Leoni II u

fronëzua më 682. Përfundimisht papa Leoni i dekretoi vendimet e

Sinodit. Ndër etërit e Sinodit u shqua Maksim Konfesori.1

1-Maksim Konfesori (580-662) ka lindur në vitin 580 në  Kostandonopojë.

Veproi në sinode dhe kumtoi në një gamë shumë të gjerë  me një mendim
mjaft të thellë. Në vitin 645 shkoi në Romë, në sinodin që e bëri
protagonist kryesor. Atje Maksimi dënoi dy urdhra të perandorit
Kostandini III, çka bënë që të arrestohej dhe të dërgohej në Bizant. U
internua tri herë. Iu bë anatema, e nxorën nëpër rrugë dhe i prenë gjuhën
dhe dorën e djathtë. Oshënar Maksimi fjeti më 21 janar të vitit 662.  -
Maksim Çuko, Përmes Shkrimeve, Tekno Paper, Tiranë 2005, faqe 203-
219.
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SINODI I PENTHEKTË
 NË KUPOLË

Trashëgimtar i Konstandinit IV ishte i biri Justiniani II
(685-695, 705-711), cili nuk ndoqi politikën paqësore të babait
të tij. Meqenëse Sinodi V dhe Sinodi VI Ekumenik, nuk
dekretuan kanone, paraqitej nevoja që ato të dekretoheshin në
një Sinod Ekumenik. Sinodi u thirr në Kostandinopojë në vitin
691. Quhet Sinodi i Penthektë në Kupolë, sepse plotësoi veprën
e Sinodeve V (553) dhe VI (680-681). Quhet Sinodi në Kupolë,
sepse u mblodh në sallën me kupolë, e cila qe në truallin e
anaktorit mbretëror. Gjithashtu quhet ndryshe edhe Sinodi i
dytë në Kupolë, për t’u dalluar  nga Sinodi VI i vitit 681, që
gjithashtu u mblodh në Sallën me Kupolë. Sinodi plotësoi
mangësitë e dy sinodeve të fundit, ose më saktë i dekretoi ato
në rrugën ligjore dhe kanonike. Në Sinod morën pjesë 211
episkopë nga Lindja, pa pjesëmarrjen zyrtare të Kishës së
Perëndimit. Sinodi dekretoi 102 kanone, tek të cilat përmblidhen
çështje të drejtimit, disiplinës dhe të adhurimit. Me këto kanone
u përpoqën të ngrinin moralin e klerikëve dhe të laikëve.2

102 KANONET
  E SINODIT TË PENTHEKTË

1. Ky kanon mbështet besimin që ka ardhur brez pas
brezi nga apostujt dhe atë të episkopëve të Nikeas. Ky kanon
shpreh doktrinën e Krishtit, që ai është qenie njerëzore dhe
Perëndi në të njëjtën kohë i përbërë prej dy natyrave dhe prej
dy vullnetesh në ekonominë e mishëruar të Zotit tonë të vetëm
Jesu Krisht. Ky Sinod afirmon sinodet e mëparshme që kanë
dënuar heretikët e mëposhtëm: Makedoni, Apolinari, Nestori,

2-Vlasiou Fidha, Eklisiastiki Istoria, Tomos A, Athina 1994, sel. 760-
763.
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Eftiki, Teodori i Monpsuestisë, Origjeni, Didimi, Teodoreti dhe
letrën e Ivanit dhe përshkruan shumë prej këtyre herezive (shih
kanonin për detajet).

2. Ky kanon ratifikon 85 Kanonet Apostolike, ata të
Sinodeve Ekumenike dhe të sinodeve të tjera që janë mbajtur
(shih kanonin për detajet).

3. Ata që janë bigamë dhe refuzojnë të heqin dorë prej
bigamisë duhen çhirotonisur. Ata që para këtij sinodi kanë hequr
dorë nga martesa të tilla dhe ata që janë martuar për herë të
dytë dhe u ka vdekur gruaja dhe që janë penduar, duhet të
ndërpresin kryerjen e funksioneve si priftërinj për një periudhë
të caktuar kohore. Mund të qëndrojnë jashtë hierores me ata të
shkallëve të shenjta, por nuk kanë të drejtë të bekojnë. Ata që
janë martuar me një të ve dhe ata që janë martuar pasi janë
hirotonisur, por që janë pranuar në pendesë për këtë, rikthehen
në hirotoninë e mëparshme dhe nuk mund të ngrihen më lart
(duke u siguruar që i kanë zgjidhur këto martesa). Gjithashtu,
ne përtërijmë kanonin që thotë se nuk mund të bëhet episkop,
prift, dhjak dikush që është martuar dy herë pas pagëzimit, ose
që ka marrë për grua një të përdalë, të ve, të divorcuar, një
grua pa kurorë, shërbëtore shtëpie ose aktore.

4. Në qoftë se një episkop, prift, dhjak, nëndhjakon,
lexues, psalt ose portier ka kryer marrëdhënie seksuale me një
grua që i është shenjtëruar Perëndisë, ai duhet të çhirotoniset.
Në qoftë se është laik aforizohet.

5. Asnjë klerik nuk mund të jetojë me një shërbëtore
ose me ndonjë grua tjetër, përveç personave që përmenden në
kanonin 1.3. Ky vlen edhe për eunukët. Klerikët që shkelin
këtë rregull çhirotonisen, kurse laikët aforizohen.

6. Siç është përcaktuar në Kanonet Apostolike, vetëm
lexuesit dhe psaltët kanë të drejtë të martohen. Në qoftë se një
klerik martohet pasi është hirotonisur, ai duhet të çhirotoniset.
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7. Disa dhjakonë janë ulur në vende nderi të denja për
priftërinjtë. Kushdo që guxon të veprojë kështu zbritet në nivelin
më të ulët të dhjakonisë dhe kalon në fund të listës së klerit të
kishës së tij.

8. Përtërijmë kanonin që përcakton se sinodi i
episkopëve mbahet dy herë në vit në çdo provincë. Meqë në
disa zona kjo është e pamundur, atëhere sinodi le të mblidhet
një herë në vit midis Pashkëve të Shenjta dhe fundit të tetorit.
Episkopëve që nuk marrin pjesë në sinod u hiqet vërejtje.

9. Asnjë klerik nuk lejohet të hapë një tavernë. Në qoftë
se ngulmon në të tijën pezullohet ose çhirotoniset.

10. Një episkop, prift ose dhjak që jep para hua me
interes, duhet të heqë dorë ose çhirotoniset.

11. Nuk lejohet të hahet nafora e pambrojtur e
hebrenjve. Nuk duhet të krijojmë afrimitet me ta në asnjë mënyrë
(duke marrë ilaçe prej tyre, duke u larë në plazhe publike me
ta). Një klerik që vepron kështu çhirotoniset, kurse një laik
aforizohet.

12. Jemi vënë në dijeni se në Afrikë e në disa regjione
të tjera episkopët vazhdojnë të jetojnë me gratë e tyre edhe pas
hirotonisjes. Në qoftë se kjo provohet, episkopi në fjalë
çhirotoniset.

13. Kemi mësuar se në Kishën e Romës dhjakonët e
priftërinjtë duhet të premtojnë ndërprerjen e marrëdhënieve me
gratë e tyre. Në asnjë mënyrë nuk i vëmë para kushtit që t’i
ndërpresin marrëdhëniet me gratë e tyre, kur kanë marrëdhënie
me to në periudha të caktuara. Cilido që i kërkon një prifti,
dhjakoni ose nëndhjakoni të ndërpresë marrëdhëniet me gruan
e tij, le të çhirotoniset. Në qoftë se ndonjë prej këtyre klerikëve
dëbon gruan e tij në shenjë përkushtimi, le të aforizohet, në
qoftë se ngulmon le të çhirotoniset.
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14. Një prift hirotoniset i tillë pasi ka mbushur 30 vjeç,
një dhjak pasi të ketë mbushur 25 vjeç dhe një dhjakoneshë
pasi ka mbushur 40 vjeç.

15. Një nëndhjakon s’mund të hirotoniset i tillë para se
të mbushë 20 vjeç. Cilido që hirotoniset para moshës së caktuar,
duhet të çhirotoniset.

16. Libri i Veprave të Apostujve dhe Sinodi i
Neoçezaresë (kanoni 15) udhëzojnë që të emërohen vetën 7
dhjakonë. Por, duke interpretuar këto fjalë të Librit të Veprave,
ne zbuluam se këto fjalë nuk u përkasin atyre që shërbejnë si
dhjakonë të mistereve, por atyre që shërbejnë në tavolinat e
ngrënies. Kështu ky kanon lejon më shumë dhjakonë.

17. Disa klerikë kanë braktisur kishat e tyre dhe kanë
shkuar nën autoritetin e episkopëve të tjerë, pa lejen e episkopit
të tyre. Duke filluar nga muaji janar, asnjë klerik nuk lejohet të
vendoset në një kishë tjetër, vetëm kur kanë të dokumentuar
lirimin prej detyre nga episkopët e tyre. Ata që nuk i përmbahen
këtij rregulli duhet të çhirotonisen bashkë me ata që i kanë
pranuar.

18. Klerikët që lënë kishat e tyre për arsye pushimi,
borxhesh të rënda, urie, fatkeqësie ose arsye të tjera, duhet të
kthehen pasi të jetë qetësuar situata.

19. Çdo ditë, veçanërisht të dielave, prelatët e kishës
duhet t’u mësojnë klerikëve dhe laikëve Biblën, duke përdorur
konkluzionet dhe interpretimet e përcaktuara nga etërit e kishës.
Kështu që njerëzit të mësojnë dhe të punojnë për shpëtimin e
tyre.

20. Asnjë episkop s’ka të drejtë të japë mësim publikisht
në një qytet tjetër, jashtë juridiksionit të tij, pa lejen e episkopit
të zonës. Në qoftë se vepron kështu zbritet në shkallën e priftit.

21. Ata që kanë kryer krime kanonike, që çojnë në
çhirotonisje të përhershme nga detyra dhe në zbritjen në pozitën
e laikut, në qoftë se pendohen dhe heqin dorë totalisht prej
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mëkatit që kanë kryer, mund të vishen përsëri klerikë (në këtë
rast u qethet një pjesë e kokës).

22. Ata që janë hirotonisur duke përdorur para duhet
të çhirotonisen.

23. Asnjë klerik në asnjë mënyrë s’mund t’u vërë një
çmim për marrjen e kungimit të shenjtë, sepse hiri dhe Shpirti i
Shenjtë nuk mund të blihen ose të jepen për para. Në qoftë se
dikush vepron kështu duhet të çhirotoniset.

24. Një klerik ose murg, nuk duhet të marrë pjesë në
gara kuajsh ose lojëra e shfaqje të tjera të mëkatshme. Në qoftë
se është i ftuar në një dasmë ku bëhen lojëra të tilla, duket të
largohet në shenjë proteste, ndryshe çhirotoniset.

25. Enoritë rurale që i takojnë një kishe të caktuar,
mbeten në autoritetin e episkopëve që i kanë mbajtur e drejtuar,
veçanërisht në qoftë se i kanë mbajtuar për 30 vjet. Në qoftë se
para 30 vjetëve ka pasur debate për këtë, çështja i kalohet sinodit
të provincës.

26. Në qoftë se një prift martohet pa e ditur me një të
afërme (kushërirë), mund të qëndrojë me klerikët dhe të mbajë
horotoninë (pasi ta ketë zgjidhur martesën), por nuk mund të
bekojë ose të kryejë ndonjë sakrament, sepse dikush që duhet
të kujdeset për veten e tij s’mund të bekojë një tjetër.

27. Asnjë klerik s’mund të veshë një rrobë që nuk i
takon ta veshë, por vetëm atë që i është caktuar të përdorë. Në
qoftë se vepron kështu aforizohet.

28. Duhet ndaluar tradita e zhvilluar në disa zona për
ofrimin e rrushit në Tryezën e Shenjtë dhe për të përzier rrushin
me Kungimin e Shenjtë. Megjithatë, ruhet tradita e ofrimit të
rrushit si frut i parë, si falënderim për Zotin.

29. Është zhvilluar tradita e ngrënies së një vakti më të
bollshëm e të shijshëm të Enjten e Madhe për të imituar Zotin
që hëngri një darkë të zakonshme këtë mbrëmje para se të ndante
misteret hyjnore. Ky kanon thotë se kjo praktikë duhet anulluar,
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sepse çnderon kreshmën dhe rigorozitetin me të cilin duhet
mbajtur.

30. Për ata që në Barbari, Afrikë, kanë përpjekur t’i
shmangen Kanonit të 5 Apostolik që thotë “askush s’mund të
lërë gruan e tij për arsye përkushtimi”, duke rënë dakort që të
ndërpresin marrëdhëniet me gratë e tyre, duhet të ndahen prej
tyre përgjithmonë për të treguar që po e mbajnë këtë betim.
Kjo mund t’u lejohet vetëm për arsye të moralshmërisë dhe të
karakterit të tyre të çuditshëm.

31. Klerikët që kryejnë liturgji ose pagëzim në një banesë
private ose shtëpi lutjeje, pa pasur më parë lejen e episkopit,
duhet të çhirotonisen.

32. Jemi vënë në dijeni se në vendin e armenëve në
eukaristi nuk përzihet uji me verë (kjo për shkak të keqkuptimit
të një predikimi të mbajtur nga Joan Gojarti, shiko kanonin).
Përderisa Jakovi, vëllai i Zotit dhe Vasili i Çezaresë, sikundër
dhe etërit e mbledhur në Kartagjenë, kanë përcaktuar që uji të
përzihet me verë, cilido që nuk vepron kështu duhet të
çhirotoniset.

33. Në vendin e armenëve është zhvilluar praktika e
hirotonisjes vetëm të atyre që vijnë nga familje priftërinjsh. Këtej
e tutje kjo praktikë duhet ndaluar. Gjithashtu, nuk lejohet askush
prej amvonës po të mos i kenë qethur si lexues.

34. Siç është përmendur në një kanon të mëparshëm
(4,18), përderisa edhe në ligjet civile komploti dhe fraksioni
janë të ndaluar, akoma më shumë janë të ndaluar në kishë. Cilido
klerik ose murg që gjendet duke komplotuar ose përbetuar
kundërt episkopëve ose kolegëve klerikë, dorëzon shkallën
kishtare.

35. Pas vdekjes së një episkopi, që është nën autoritetin
e Mitropolitit, ky i fundit s’ka të drejtë të marrë pronësitë e
kishës së këtij episkopi, po t’ia lërë ato nën përkujdesje të sigurt
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klerit të asaj kishe. Po të mos ketë asnjë, atëherë Mitropoliti i
mban këto prona derisa t’ia dorëzojë episkopit të ri.

36. Sikundër përcaktohet në kanonet 2,3 dhe 4,28, froni
i Kostandinopojës ka përparësi të njëjta me atë të Romës dhe
në çështjet kishtare vjen pas këtij të fundit. Pas Kostandinopojës
vjen Aleksandria, pastaj Antiokia, pastaj Jeruzalemi.

37. Përderisa një episkop mund të privohet të zotërojë
fronin e tij për një farë kohe, për shkak të pushtimit barbar dhe
se mund të jetë zënë rob, dekretojmë që episkopi është përsëri
i aftë të kryejë hirotonisje dhe gëzon gjithë autoritetin e detyrës
së tij. Mbetet në fuqinë administrative që ai ka ngritur.

38. Ashtu si në kanonin 4,17, në qoftë se një qytet
ndërtohet në një zonë rurale, kisha e kësaj zone mbetet nën
autoritetin e episkopit të saj dhe episkopi fqinj s’mund të kërkojë
autoritetin e tij mbi të.

39. Kryeepiskopi i Qipros u largua nga provinca e tij
bashkë me laikët, për shkak të mësymjes barbare dhe erdhën e
vendosën në provincën e Helenospontit në qytetin e ri të
Justinapolis dhe tashmë janë çliruar prej robërisë. Froni i
kryeepiskopit ruhet dhe provinca e tij e re ka të njëjtat të drejta
sikundër ajo që u braktis.

40. Ata që duan të bëhen murgjër ose murgesha, nuk
duhen pranuar pa një shqyrtim të kujdesshëm dhe në kohë të
papërshtatshme dhe as në kundërshtim me përkufizimet e
paracaktuara nga etërit e shenjtë. Një murg ose murgeshë
s’mund të jetë më i ri se 10 vjeç (ky kanon e redukton moshën
17 vjeç të vendosur prej Vasilit, duke vërejtur kanonet e
mëparshme, gjithashtu redukton moshën e dhjakoneshave prej
moshës brenda 60 vjeç në 40 vjeç).

41. Ata që kanë bërë një jetë si gjithë bota dhe tani
dëshirojnë të jetojnë të izoluar, në fillim duhet të shkojnë në një
manastir e të tregojnë bindjen e tyre aty për tre vjet. Pas kësaj
ata shqyrtohen prej episkopit dhe qëndrojnë për një vit të heshtur



125

jashtë qelisë së tyre. Në qoftë se i kalojnë këto me sukses,
atëherë mund të mbyllen në vetmi dhe nuk lejohen të dalin. Në
qoftë se përpiqen të dalin jashtë, duhen ndëshkuar për t’u treguar
që puna e nisur nuk lihet përgjysmë (kush vë dorën mbi
parmendë dhe sheh pas nuk është i vyer për Mbretërinë e
Perëndisë; Luka 9,62)

42. Përsa u përket eremitëve që vishen me të zeza dhe
qethin flokët dhe dalin duke fyer laikët dhe profesionet e tyre,
le të vendosen në një manastir ose të dëbohen nga qyteti për në
shkretëtirë, prej dhe nga kanë marrë emrin.

43. Një i krishterë lejohet të bëhet murg ose murgeshë,
pavarësisht nga shkeljet ose fyerjet që ka kryer më parë.

44. Nëqoftëse një murg është fajtor për marrëdhënie
seksuale të paligjshme, ose e ka pranuar në martesë një grua,
është subjekti i pendesës së paracaktuar nga kanonet (zgjidhja
e martesës dhe 7 vjet pendesë).

45. Në disa kuvende gratë që përgatiten për t’u bërë
murgesha veshin rroba të hijshme dhe përdorin bizhuteri dhe
kur i afrohen hierores i heqin dhe veshin rrobën e zezë. Ne
dekretojmë që kjo praktikë të mos ndiqet më.

46. Gratë që tashmë i përkasin kuvendit nuk duhet të
dalin jashtë, përveç në rast nevoje dhe me bekimin e igumenes.
Gjithashtu nuk duhet të dalin vetëm dhe ta kalojnë natën jashtë.
Po ashtu edhe murgjit nuk mund të dalin pa pasur nevoja
urgjente ose nevoja të atij që është në ngarkim të manastirit.

47. Nuk lejohen që gratë të flenë në fjetoret e burrave
të një manastiri dhe as burrat të flenë në fjetoret e grave të një
kuvendi, sepse besimtarët nuk duhet të kenë shkak për skandale.

48. Gruaja, bashkëshorti i së cilës është ngritur në
shkallën e episkopit dhe është divorcuar prej tij duke rënë
dakort, reciprokisht mund të hyjë në një kuvend që është larg
qytetit të episkopit. Nëqoftëse është e denjë, le të ngrihet në
shkallën e dhjakoneshës.
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49. Duke rinovuar kanonin (4,24; 7,13) dekretojmë se
manastiret e shenjtëruara mbeten gjithmonë manastire dhe nuk
mund të përdoren për t’u dhënë me qera ose si banesa civile.

50. Kleriku që luan kumar (ose zare) çhirotoniset, kurse
laiku aforizohet.

51. Nuk lejohet pjesëmarrja, ose të qenët spektator në
prezantime teatrale, ose të ndeshjeve midis kafshëve ose të
vallëzimit. Nëqoftëse një klerik vepron kështu çhirotoniset,
kurse një laik aforizohet.

52. Gjatë ditëve të kreshmës së madhe, veç së shtunës
dhe të dielës dhe ditëve të Ungjillëzimit, le të festohet liturgjia
e parashenjtëruar.

53. Kemi mësuar se disa burra janë martuar me nënën e
ve, pasi janë bërë kumbarë të fëmijës së saj. Përderisa
marrëdhëniet shpirtërore qëndrojnë më lart se ato fizike,
dekretojmë se këtej e tutje kjo praktikë të ndërpritet. Nëqoftëse
dikush vepron kështu, martesa zgjidhet dhe personi i
nënshtrohet pendesave për ata që kanë kryer marrëdhënie
seksuale të paligjshme.

54. Nëqoftëse dikush martohet me kushëririn, ose atë
e bir martohen me mëmë e bijë, dy motra, ose mëmë e bijë të
martohen me dy vëllezër, ose dy vëllëzer të marrin dy motra,
atëherë i nënshtrohen 7 vjetëve pendesë, pasi ta kenë zgjidhur
martesën.

55. Jemi vënë në dijeni që në Romë kreshmohet ditët e
shtuna të Kreshmëve të Mëdha. Për raste të tilla mbetet në fuqi
kanoni, sipas të cilit një prift që kreshmon të dielën ose të
shtunën (me përjashtim të njërës) çhirotoniset, kurse një laik
aforizohet.

56. Kemi mësuar se në vendin e armenëve dhe në disa
zona të tjera, të shtunave dhe të dielave të Kreshmëve të Mëdha,
disa persona hanë vezë e djathë. Kisha e Perëndisë duhet të
ndjekë një procedurë të vetme dhe të hiqet dorë prej çdo gjëje
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të sakrifikuar dhe prej djathit e vezëve, të cilat janë produkte
prej çka ne kemi hequr dorë. Nëqoftëse një klerik s’e ndjek
këtë procedurë çhirotoniset, kurse një laik aforizohet.

57. Mjalti dhe qumështi nuk blatohen në hierore.
58. Një laik nuk lejohet t’i japë vetëvetes misteret

hyjnore. Nëqoftëse dikush vepron kështu aforizohet për një
javë.

59. Pagëzimi kryhet në kishë dhe nuk lejohet të kryhet
në shtëpi. Nëqoftëse një klerik vepron kështu le të çhirotoniset,
kurse një laik të aforizohet.

60. Ata që pretendojnë se janë zotëruar nga demonët
dhe dalin nëpër qytete, duke shkaktuar probleme ose
shqetësime, u nënshtrohen mundimeve dhe trajtohen si të ishin
zotëruar vërtet prej tyre, për t’i çliruar prej energjisë së
demonëve, të cilët e kanë përftuar me anë të afrisë.

61. Ata që shkojnë te fallxhoret i nënshtrohen pendesës
për 6 vjet. Ata që e praktikojnë këtë, nëqoftëse ngulmojnë flaken
jashtë kishës.

62. Ky kanon ndalon festat kushtuar zotave (Kalendat,
Vota, Brumatia, ajo që mbahet më një mars), po kështu dhe
vallëzimi publik i grave dhe vallëzime të tjera në emrin e zotave
të grekëve. Gjithashtu u ndalohet burrave të veshin rroba grash
dhe anasjelltas, ndalohen edhe maskat. Një klerik që ka dijeni
për këtë urdhëresë dhe vepron kundër saj çhirotoniset, kurse
një laik aforizohet.

63. Përsa u përket hartimit të rremë të jetëve të
martirëve dhe të shenjtorëve (që janë shkruar për të nderuar
martirët dhe që sjellin mosbesim) nuk duhen lexuar, por të digjen
në zjarr. Ata që i njohin e i pranojnë këto vepra duhen anatemuar.

64. Asnjë laik nuk lejohet të japë mësim publikisht ose
të mbajë fjalime sa kohë nuk është caktuar për këtë, përderisa
disa janë bërë për të qenë veshë, disa gjuhë e të tjerë duar.
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Kushdo që nuk i bindet këtij kanoni duhet të aforizohet për 40
ditë.

65. Përsa u përket zjarreve të ndezura nga disa persona,
për shembull, pranë dyqaneve ku punojnë e shtëpive të tyre
dhe që janë kapërcyer nga disa persona, ne urdhërojmë që kjo
praktikë të anullohet. Në qoftë se një klerik vepron kështu ai
çhirotoniset, kurse një laik aforizohet. Sepse është shkruar në
Librin IV të Mbretërve, që Manaseku u ngriti një altar qiejve
dhe kaloi fëmijët e tij përmes tij e u këshillua te falltarët dhe
bëri poshtërsi në sy të Zotit (II e Mbretërve 23, 4-6).

66. Java e parë pas Pashkëve duhet kaluar në kishat e
shenjta me psalme dhe himne, duke u gëzuar në Krishtin, duke
festuar dhe duke u kushtuar vëmendje shkrimeve të shenjta, si
dhe duke marrë misteret e shenjta. Kështu që gjatë këtyre ditëve
nuk duhen bërë gara kuajsh ose shfaqje të tjera popullore.

67. Shkrimet e Shenjta na urdhërojnë të mos hamë
gjakun e kafshëve (Zanafilla 9, 3-4; Lev. 17, 18, 13, Veprat 15,
28-29). Një klerik që vepron kështu çhirotoniset, kurse një laik
duhet aforizuar.

68. Librat e Dhiatës së Re dhe të Vjetër ose të
predikuesve tanë të shenjtë, nuk duhen shkatërruar, prerë, as
të çohen në vende ku shkatërrohen librat, as të përdoren për
qëllime të tjera, po të mos jenë krejtësisht të palexueshëm ose
të papërdorshëm. Kushdo që vepron kështu duhet aforizuar.

69. Asnjë laik nuk mund të hyjë në hieroren e shenjtë,
me përjashtim të perandorit ose mbretit (që janë ortodoksë),
që hyjnë për të ofruar dhurata dhe për të marrë pjesë në
kungimin e shenjtë.

70. Gratë nuk duhet të flasin gjatë Liturgjisë së Shenjtë,
por të qëndrojnë në heshtje në përputhje me shkrimet e shën
Palit (I Korinth. 14, 33-35; I Timote. 2,11-15). Interpretuesit e
këtij kanoni përfshijnë edhe të kënduarit në kor që nuk u lejohet
grave.
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71. Ato që kanë studiuar ligjet civile nuk duhet të dalin
në skenë për debate ose të veshin rroba që nuk përdoren
zakonisht. Në qoftë se dikush vepron kështu aforizohet.

72. Një ortodoks nuk mund të martohet me një heretik.
Në qoftë se dikush martohet me një heretik, martesa e tyre
duhet zgjidhur. Për ata që nuk janë ortodoksë dhe martohen e
më pas njëri bëhet ortodoks dhe tjetri jo, le të mos ndahen, në
përputhje me shkrimet e shën Palit (I Korinth. 7,14).

73. Përderisa kryqi na ka treguar rrugën e shpëtimit, ne
duhet ta nderojmë. Për këtë ne dekretojmë, që ata që kanë
vizatuar ose bërë kryqin në tokë, duhet t’a fshijnë që të mos e
çshenjtërojnë kryqin duke ecur mbi të.

74. Agape ose festa e dashurisë nuk duhet të bëhet në
kisha ose shtëpi. Ata që veprojnë kështu duhet të heqin dorë
ose të aforizohen (kjo festë filloi si bamirësi, ku të pasurit sillnin
ushqim dhe e ndanin me të varfërit, por më vonë të varfërit u
lanë mënjanë, kështu që festat u ndaluan).

75. Ata që psalin në kisha duhet të kenë parasysh, që
psalmet i drejtohen Perëndisë, prandaj nuk duhet të përpiqen
të këndojnë bukur për krenarinë e tyre, por me vëmendje dhe
përunjësi përpara Perëndisë.

76. Brenda territorit të kishës nuk duhet të ngrihen
taverna, dyqane parfumesh ose mallrash të tjera, për respekt të
kishës, sikundër na thotë Zoti të mos e bëjmë shtëpinë e Atit të
tij shtëpi tregtie (Joani 2,16). Kushdo që vepron kështu le të
aforizohet.

77. Asnjë i krishterë nuk duhet të lahet në banjo publike
me seksin tjetër. Një klerik që vepron kështu çhirotoniset, kurse
një laik aforizohet.

78. Ata që përgatiten për pagëzim (katekumenët) duhet
të mësojnë gjithçka mbi besimin dhe çdo të enjte të thonë
përmendësh para episkopit ose priftit çfarë kanë mësuar.
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79. Ata që ditën e dytë pas Krishtlindjeve zjejnë miell
dhe ushqime të tjera dhe i hanë vetë dhe u japin edhe të tjerëve
për të nderuar Hyjlindësen (sikundër është tradita kur një grua
e lind fëmijën e saj në lindje natyrale) duhet ta ndalojnë këtë
praktikë, përderisa e supozon të zakonshme lindjen e Krishtit
dhe supozon që Hyjlindësja kaloi po ato dhimbje sikundër çdo
grua në lindje. Një klerik që ndjek këtë praktikë çhirotoniset,
kurse një laik aforizohet.

80. Çdo klerik që nuk vjen në kishë për tre të diela
radhazi, në qoftë se nuk ka pasur një nevojë a vështirësi serioze,
çhirotoniset, kurse një laik aforizohet.

81. Në disa vende Himnit Trishenjtor i është bërë një
shtesë: Pas “Shenjt i pavdekshëm” është futur shprehja “që u
kryqëzove për shpëtimin  tonë, mëshirona”. Kjo shprehje është
hequr prej etërve të shenjtë si e huaj e futur prej heretikëve. Ne
i anatemojmë ata që insistojnë në të. Në qoftë klerik çhirotoniset,
në qoftë laik aforizohet.

82. Disa piktorë kanë vizatuar Krishtin si dele ose qengj
dhe Pararendësin duke treguar me gisht nga ai e duke thënë:
“Vini re qengjin e Perëndisë...”. Për këtë ky kanon urdhëron që
në të ardhmen kjo të mos bëhet më. Por në vend të qengjit të
pikturohet Krishti si njeri plotësisht i rritur. Kështu nëpërmjet
aspektit human të tij, ne të mund të kujtojmë jetën e tij të
mishëruar, vuajtjet e tij, vdekjen e tij dhe shpëtimin e botës që
erdhi prej vdekjes së tij.

83. Nuk mund t’i jepet eukaristi trupit të një të vdekuri
sepse është shkruar: “Merrni, hani”, por trupi i një personi të
vdekur as mund të marrë ose të hajë gjë.

84. Foshnja duhet pagëzuar në qoftë se nuk gjendet një
dëshmitar i besueshëm që të deklarojë me siguri për këtë foshnje
që është e pagëzuar.

85. Sipas Dheut. 17,6 dhe 19,5 shkrimet e shenjta na
mësojnë që “çdo fjalë duhet vërtetuar me gojën e dy ose tre
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dëshmitarëve”. Kështu, përsa i përket lirisë së skllevërve
mjaftojnë tre dëshmitarë (sipas ligjeve duhen pesë).

86. Në qoftë se një klerik stërvit prostituta dhe gra të
përdala, ai çhirotoniset dhe aforizohet, kurse një laik aforizohet.

87. Një grua që braktis bashkëshortin e saj (pa një arsye
bindëse) quhet shkelëse e kurorës në qoftë se martohet me një
tjetër. Ky burrë falet, kurse gruaja meriton t’i nënshtrohet
pendesës. Në qoftë se një burrë bën të njëjtën gjë, gjykohet si
shkelës kurore dhe do të shërbejë një vit si vajtues, dy vjet si
dëgjues, tre vjet si i gjunjëzuar dhe gjatë vitit të shtatë do të
qëndrojë me besimtarët dhe në qoftë se pendohet me lotë,
gjykohet i denjë të marrë pjesë në naforë.

88. Askush nuk lejohet të sjellë kafshë në kishë. Vetëm
nëse ka qenë duke udhëtuar dhe është detyruar të strehohet në
kishë, se po ta linte kafshën e tij jashtë do të ngordhte dhe do ta
pengonte të vazhdonte udhëtimin, e për këtë arsye mund të
vdiste edhe vetë.

89. Besimtarët duhet të kreshmojnë gjatë javës së madhe
deri në mesnatën e ditës së shtunë, përderisa kjo është koha
kur Zoti u ngjall.

90. Etërit e Shenjtë na udhëzojnë të mos gjunjëzohemi
të dielën. Kjo prej së shtunës në mbrëmje deri të dielën në
mbrëmje.

91. Gratë që japin ilaçe për qëllime aborti dhe ato që
marrin helme që vrasin fetusin (foshnjën në bark) i nënshtrohen
ndëshkimit për vrasësit.

92. Ata që marrin një grua me pretekstin e martesës
ose ata që vijnë në ndihmë, në qoftë se janë klerikë duhen
çhirotonisur, kurse në qoftë se janë laikë anatemohen.

93. Në qoftë se bashkëshorti i një gruaje largohet dhe
nuk kthehet për një kohë të gjatë, gruaja quhet shkelëse e
kurorës, në qoftë se martohet para se të dëgjojë se ai ka vdekur.
Në qoftë se gruaja e një ushtari bën të njëjtën gjë edhe ajo
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konsiderohet shkelëse e kurorës, por mund të pretendojë të
falet, përderisa i shoqi mendohej si i vdekur. Një grua që
martohet pa e ditur me një burrë që e ka lënë gruaja dhe që e lë
burrin të shkojë kur i kthehet gruaja e parë, konsiderohet se ka
kryer marrëdhënie seksuale jashtë martese, por pa e ditur.
Kështu që falet dhe mund të martohet përsëri, por është më
mirë për të që të mos martohet. Në qoftë se ushtari kthehet te
gruaja e tij që është martuar për së dyti, ai nëse dëshiron mund
ta marrë përsëri gruan, duke e falur atë dhe burrin e dytë, i cili
nuk e dinte që burri i parë ishte gjallë.

94. Ata që betohen si grekët (betohen në emrin e Zotave,
ose elementëve të natyrës) duhet të aforizohen.

95. Heretikët si më poshtë: arianë, maqedonas,
novatianë, tetraditë dhe apoloniaristët mund të pranohen në
kishë, duke lëshuar një dëshmi dhe duke anatemuar çdo herezi
që besonin kundër kishës së Perëndisë dhe gjithashtu të mirosen
me Miron e Shenjtë. Paulinistët duhet të ripagëzohen.
Eunomianët dhe montanistët janë pranuar si jo të krishterë.
Ata janë bërë të krishterë ditën e parë, katekumenë në të dytën,
eksorcizohen në të tretën dhe pastaj katekizohen për një kohë
të gjatë, e pastaj janë pagëzuar. Manikeanët, valentinianët dhe
markionistët duhet të lëshojnë një dëshmi dhe të anatemojnë
herezinë e tyre. Pasi të gjithë të kenë bërë këtë mund të marrin
Kungimin e Shenjtë.

96. Ata ose ato që janë pagëzuar dhe përsëri kujdesen
për flokët dukë i bërë gërshet ose duke i dredhur, duhet t’i
nënshtrohen një pendese atërore. Sepse një gjë e tillë është e
gabuar përderisa josh të tjerët dhe sepse nuk duhet të
zbukurohemi së jashtmi, por të zbukurohemi me virtyte së
brendshmi. Kushdo që shkel këtë kanon duhet të aforizohet
(duke interpretuar këtë kanon është e ndaluar rregullimi i
mjekrës, rruajtja e mjekrës për të bërë fytyrën të lëmuar e të
bukur si dhe tualeti që përdorin gratë).
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97. Në qoftë se dikush shkon me të shoqen për të jetuar
në një shtëpi fetare, që i përket kishës, ai duhet dëbuar. Në
qoftë se një klerik nuk e respekton këtë kanon, ai çhirotoniset,
kurse një laik aforizohet.

98. Kushdo që martohet me dikë, bashkëshorti ose
bashkëshortja e të cilit është gjallë, ai i nënshtrohet ndëshkimeve
për shkelje kurore.

99. Në vendin e armenëve priftit i ofrohet mish i pjekur
për në hierore. Asnjë prift s’duhet të pranojë flijime të tilla për
në hierore; por ta kryejnë flijimin jashtë kishës dhe të mos
kërkojë pjesë të zgjedhur nga mishi i pjekur, por të marrë çfarë
t’i jepet. Cilido që nuk vepron kështu duhet të aforizohet.

100. Ndjesitë e trupit mund të ndikojnë lehtësisht
shpirtin. Kështu ne urdhërojmë se nuk duhen bërë në asnjë
mënyrë piktura që korruptojnë mendjen dhe eksitojnë e nxisin
kënaqësi të turpshme (p.sh. piktura nudo ose të aktit seksual).

101. Disa persona kur afrohen për kungimin e shenjtë
(gjatë kohës kur edhe laikët marrin dhuratat në duart e tyre
sikundër klerikët) i marrin dhuratat në enë të arta ose në enë të
tjera të çmueshme, në vend që t’i marrin në duar. Në qoftë se
dikush u jep dhurata personave që afrohen me enë të tilla në
duar, ai duhet të aforizohet bashkë me atë që ka enën.

102. Rrëfyesit, që kanë marrë nga Perëndia autoritetin
për të lidhur e për të zgjidhur, duhet të marrin në konsideratë
cilësinë (llojin) e mëkatit dhe gatishmërinë e mëkatarit për t’u
kthyer në rrugën e Zotit, që ta trajtojnë në mënyrën e duhur
mëkatin në fjalë. Sepse, duke dhënë një vendim në njërin ekstrem
ose në tjetrin, nuk e ndihmojnë atë që po mundohet nga mëkati.
Rrëfyesi në fillim duhet të shqyrtojë prirjen e mëkatit, të kuptojë
nëse ai dëshiron vërtet të pendohet ose jo, të kuptojë nëse
mënyra me të cilën po e trajton  mëkatarin po e brengos atë më
shumë dhe duke u mbështetur në këto të japë të kuptojë
mëshirën që e meriton, në përputhje me veçoritë e rastit në
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fjalë. Sepse më e rëndësishme për Perëndinë është gjetja e deles
së humbur. Rrëfyesi nuk duhet ta shpjerë mëkatarin në pragun
e dëshpërimit dhe as t’i japë liri mëkatarit të tij, por pa shkuar
nga njëri ekstrem në tjetrin t’i vërë fre sëmundjes (mëkatit) dhe
të shërojë personin. Ne duhet të dimë kërkesat e sigurisë dhe
gjithashtu kërkesat e traditës.3

PËRMBLEDHJA E KANONEVE

Sinodi i Penthektë dekretoi 102 kanone. Kanonet 1 dhe 2
kanë karakter dogmatik, sepse vërtetojnë traditën apostolike
dhe  pranimin e dogmave të gjashtë Sinodeve Ekumenike. Prej
100 kanoneve të tjera një pjesë janë rifreskuar, sipas problemeve
të kohës. Kanonet që u dekretuan në Sinodit e Penthektë janë:
1- 85 të ashtuquajturat Kanone Apostolike. Kisha e Perëndimit

ka pranuar vetëm 50 prej tyre.
2- Kanonet Sinodike të cilat përbëhen: a) kanonet e Sinodit I

Ekumenik; b) të sinodeve lokale, Akirës (314), Neoçezaresë
(319), Gagrës (340), Antiokisë (341) dhe Laodicesë (380); c)
kanonet e Sinodit II Ekumenik (381), kanonet e Sinodit III
Ekumenik (451), kanonet e Sinodit IV Ekumenik (451); të
sinodeve lokalë, të Sardikit (343), Kartagjenës (419) dhe të
Kostandinopojës (349) që u mbajt nga Nektari.
3- Kanonet e etërve: Dionisit të Aleksandrisë, Pjetrit të

Aleksandrisë, Grigorit të Neoçezaresë, Athanasit të Madh,
Vasilit të Madh, Grigorit të Nisës, Grigor Teologut, Amfilokit
të Ikonisë, Timoteut të Aleksandrisë, Teofilit të Aleksandrisë,
Kirilit të Aleksandrisë dhe Genadit të Kostandinopojës.
Sipas përmbajtjes së tyre kanonet ndahen:
1) Kanone për çështje dogmatike; 1, 7, 9, 81, 82, 84, 120.
2) Kanone për çështje të organizimit kishtar; 36, 39.

3
-The Rudder (Pedalion), përkthyer nga Aleksandra Koço, Luna Print-

ing Co, Nju Jork 1983, page 8-14.
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3) Kanone për çështje të drejtimit; 2, 8, 37, 38.
4) Kanone për rregullin kishtar; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34,
63, 64, 68, 76, 80, 88, 97.
5) Kanone për çështje të prejardhjes së kishave ortodokse;

95.
6) Kanone për çështje të pasurisë kishtare; 35.
7) Kanone për çështje të adhurimit dhe të liturgjikës; 28, 29,

31, 32, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 78,
83, 89, 90, 99, 101.
8) Kanone për çështje të jetës monakale; 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49.
9) Kanone për çështje të jetës kishtare; 50, 51, 60, 61, 62, 65,

71, 77, 85, 86, 91, 93, 94, 96, 100.
10) Kanone për çështje të martesës; 53, 54, 72, 78, 98.

   11) Kanone për çështje të komunikimit ndërmjet ortodoksëve
dhe heterodokësve; 11.4

KANONET RRETH
SHKRIMIT TË SHENJTË

Kanonet rreth librave të Shkrimit të Shenjtë që u
dekretuan në Sinodin e Penthektë janë: 1) Kanoni 85 Apostolik,
koha e shkrimit e këtij kanoni është e panjohur. 2) Kanoni i
Athanasit të Madh që u shkrua rreth vitit 367. 3) Kanoni 59 i
Sinodit të Laodicesë, i cili u shkrua rreth vitit 360. 4) Kanoni i
Grigor Teologut, i cili u shkrua rreth vitit 390. 5) Kanoni i
Amfilokit të Ikonisë që u shkrua më 395. 6) Kanoni 32 i Sinodit
të Kartagjenës, i cili u shkrua në vitin 419.

1) Kanoni 85 Apostolik përmban listën e librave të
Dhiatës së Re dhe të Vjetër të vlefshëm për t’u pranuar në

4-Basiliou Gianopoulou, Ikoumenikes Sinodhi kai didaskalia tous,
ekdhoseis Dh. Mavromati, Athina 1996, sel. 235-241.



136

kishë. Nikodhim Agjioriti në Pidhalio jep mjaft fakte, të cilat
vërtetojnë se kanoni e ka origjinën nga vitet apostolike. Ky
kanon u dekretua me anë të kanonit 2 të Sinodit të Penthektë:
“Ky kanon ratifikon 85 Kanonet Apostolike...”.

2) Kanoni i Athanasit të Madh u shkrua rreth vitit 367.
Ky kanon është pjesë nga Letra e 39-të festive e Athanasit të
Madh. Letra festive u dërgohej gjithë episkopëve pas Theofanisë
për t’u njoftuar ditën e kremtimit të Pashkëve. Pas Sinodit I
Ekumenik (325) patriku i Aleksandrisë u caktua të përcaktonte
ditën e Pashkëve dhe të njoftonte episkopët e tjerë. Aleksandria
në atë kohë ishte qendra e studimeve astronomike. Në
letërkëmbimin e patrikut të Aleksandrisë trajtohen edhe çështje
të tjera dogmatike, kanonike, liturgjike, pimantike etj. Këtë
përmbajtje ka edhe Letra e 39-të festive e Athanasit të Madh.
Këtë letër patriku i Aleksandrisë, Athanasi, e dërgoi në vitin
367, ku përveç datës së kremtimit të Pashkëve trajton edhe
kanonin e librave të Shkrimit të Shenjtë. Gjithashtu në letrën e
tij Athanasi shkruan për luftën ndaj heretikëve. Letra e 39-të
festive mori përmasa ekumenike dhe u dekretua si kanon në
Sinodin e Penthektë (kanoni 2).

PËRPJEKJET E DËSHTUARA
 TË JUSTINIANIT II

Vendimet e Sinodit të Penthektë i pari i nënshkroi
perandori Flavios Justiniani II. Vendi ku do të firmoste papa i
Romës është bosh. Në vijim kanë firmosur patriku i
Kostandinopojës, Pali (687-693), patriku i Aleksandrisë Pjetri,
patriku i Antiokisë Gjergji (690-695), patriku i Jerusalemit
Anastasi (+706), Joani i Qipros, Qiriaku i Çezaresë së
Kapadokisë etj. Nga Kisha e Ilirisë Lindore kanë firmosur dhjetë
episkopë, emrat e të cilëve janë; Vasili i Kretës, Sisini i Durrësit,
Andrea i Filipit, Siluani i Limnit, Andrea i Amfipolit, Isidori i
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Edesës, Margariti i Maqedonisë, Nikita i Kidhonës së Kretës,
Teopemti i Kisamit dhe Sisini i Qersonisit. Në atë kohë Kisha e
Ilirisë Lindore ishte në juridiksionin e Kishës së Romës. Me
qëllim që Sinodi të quhej Ekumenik duhej që vendimet e tij t’i
firmoste Serxhi i Romës (687-701) dhe mitropolitët e Selanikut,
Sardhinit, Ravenës, Iraklisë, Trakës dhe Korintit. Vendet ku
do të firmosnin janë bosh, sepse Serxhi i Romës dhe pesë
mitropolitët që e pasonin nuk pranuan të firmosnin pergamenët
e Sinodit. Nuk është ende e qartë se në çfarë rrethanash firmosën
episkopët e Ilirisë Lindore. Firmat e tyre vërtetojnë së ata kishin
filluar të shkëputeshin nga juridiksioni i papës.5

 Perandori
Justiniani II, me rekomandimin edhe të antarëve të Sinodit, i
dërgoi vendimet te Serxhi i Romës për t’i firmosur, por ky i
fundit nuk pranoi dhe nuk i nënshkroi. Madje deklaroi që
pranonte të vdiste se sa të firmoste ato vendime: “...non aduievit
nec eodem tomos suscipere aut lectioni pandere passus est;
porro eus ut invalidos atque abiecit, eligens ante mori quam
novitatum erroribus consentire”. Kisha e Perëndimit nuk e
pranoi këtë Sinod dhe e quajti sinodi i gabuar Synodus Erratica.
Qëndresa e Papës e revoltoi Justinianin dhe për këtë shkak ai
urdhëroi Zaharian që ta sillte papën me forcë në Kostandinopojë,
por populli i Romës dhe ushtarët e Ravenës i zmbrapsën ushtarët
e Zaharias. Mossuksesi i Justinianit krijoi zemërimin e gjeneralit
Leon. Ky i fundit u hodh në kryengritje, e kapën Justinianin dhe i

prenë gjuhën dhe hundën dhe e internuan në Kersones. Gjatë viteve

të internimit Justiniani II, thurrte planet e hakmarrjes. Pas dhjetë

vjet syrgjynosjeje, në vitin 705 Justiniani II, arriti të zinte fronin

perandorak, ndonëse ligji nuk e lejonte që perandori të ishte i gjymtuar.

Që nga ajo kohë Justiniani II, quhet Perandori Hundëprerë

(Rinotmetos).6

5
-Basiliou Gianopoulou, Ikoumenikes Sinodhi kai didaskalia tous,

ekdhoseis Dh. Mavromati, Athina 1996, sel. 199-201.
6
-Georg Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine, përktheu Pëllumb

Xhufi, Dituria, Tiranë 1997, faqe 91.
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Në vitin 705, Justinian Hundëpreri dërgoi dy mitropolitë
te papa në Romë për të firmosur vendimet e Sinodit të
Penthektë. Papa Joani (705-707), u ndikua nga ish patriku i
Kostandinopojës Kaliniku (693-705), të cilin Justiniani II, e
kishte internuar në Romë dhe nuk i firmosi vendimet e Sinodit
të Quinsextum. Ideja që të quhej Sinod Ekumenik nuk e linte
të qetë Justinianin, prandaj në vitin 710, ndërmorri përpjekjen
e tretë për të firmosur vendimet te papa Kostandini (705-715).
Ky i fundit e pranoi ftesën e perandorit që të vizitonte
Kostandinopojën. Ndonëse takimi ishte miqësor papa Joani
përsëri nuk i firmosi vendimet e Sinodit të Penthektë.
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KREU I DHJETË

IKONAT

T
radita e vjetër na thotë se gjatë kohës që Jesu Krishti

ngjitej drejt Golgotës, shpresëtarja Veronika i jep një

shami për të fshirë djersët. Në këtë Shami të Shenjtë
ngeli imazhi i Jesuit dhe kjo u cilësua si ikona e parë. Gjithashtu
sipas traditës Ungjillori Lluka ka pikturuar ikonën e parë të
Virgjëreshës Mari. Në vitet e persekutimeve të kishës, ikonat
ishin të pakta dhe mbaheshin në fshehtësi nëpër shtëpitë dhe në
katakombet e të krishterëve. Në kohën e Kostandinit të Madh
kur krishterimi u shpall si fe e lirë, ikonat u shtuan dhe zbukuruan
muret e shtëpive dhe të kishave. Kisha kurdoherë na ka mësuar
se ikonat duhet vetëm të nderohen, d.m.th. ndaj tyre të krishterët
duhet të tregojnë nderim të thellë, por jo të adhurohen, sepse
adhurimi i takon Perëndisë. Ky nderim i kushtohet personit që
përfaqëson ikona dhe jo imazhit dhe materialit nga i cili është
bërë ikona. Në shekullin VII, mungesa e kulturës së masave
popullore çoi deri në adhurimin e ikonave dhe të lipsanëve të
shenjtorëve, duke hapur shtegun e rilindjes të idhujtarisë.
Adhurimi i ikonave dhe i lipsanëve të shenjtorëve u shfrytëzua
nga judejtë dhe myslimanët për të akuzuar të krishterët se u
faleshin idhujve. Kjo ishte arsyeja, që disa perandorë filluan një
luftë të egër kundër ikonave dhe lipsanëve, e cila zgjati 100
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vjet pa ndërprerje. Kjo luftë që u zhvillua sidomos në Lindje
mori emrin ikonoklazëm, thyerja e ikonave.1

 Perandori i parë
ikonoklast ishte Leoni I Zauri (717-741). Në vitin 726, ai nxori
një edikt, me të cilin shpalli si idhujtari kultin e ikonave, duke
ndaluar me dënime të rënda faljen ndaj ikonave. Perandori
urdhëroi të shkatërroheshin ikonat dhe lipsanet e shenjtorëve
nëpër kisha dhe banesa në gjithë Perandorinë. U kryen mjaft
akte vandalizmi, duke u shkatërruar pa pikë mëshire mjaft vepra
të artit kishtar (mozaikë, afreske, ikona, skulptura, dorëshkrime
dhe lipsane). Perandori gjeti shkakun e shpërthimit të një
vullkani dhe të një tërmeti, të cilët shkatërruan zonën e Perës.

Këtë gjë ai e justifikonte se ishte zemërimi i Perëndisë
ndaj njerëzve që adhuronin idhujt, duke braktisur kultin e
adhurimit të vërtetë. Ai urdhëroi që të thyhej statuja e Krishtit,
që ishte vendosur në një nga kolonat e pallatit perandorak.
Populli i revoltuar e masakroi oficerin që shkatërroi me vare
statujën e shenjtë. Më pas një grup njerëzish që mbronin besimin
e tyre, u ekzekutuan me urdhërin e perandorit.2

 Kundër dekretit
të perandorit ishin patriku i Kostandinopojës Gjermanoi, papa

2
-Ogyst Baji, Epopeja e një qytetërimi të magjishëm, Perandoria e

Bezantit, Arbëri, Tiranë, faqe 103.

1
–Kristo Goci, Bota mistike e ikonave bizantine, Vol. I, Athinë 1999,

faqe 20.
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Grigori II, si dhe Joan Damaskini. Por Gjermanoi u shkarkua,
papës iu mor nga juridiksioni Iliria, ndërsa Joan Damaskinoi u
internua në shkretëtirën e Arabisë. Më 17 janar të vitit 730,
perandori thirri në pallatin perandorak një asamble të
personaliteteve më të larta civile dhe kishtare, të ashtuquajturin
Silentium, në të cilin parashtroi për miratim Ediktin. Patriku
Gjermano refuzoi të nënshkruajë, ndaj u shkarkua menjëherë
dhe në vendin e tij u zgjodh Anastasi, që i bindej perandorit.3

       Me vdekjen e Leonit III, vendin e tij e zuri i biri Kostandini
V (741-745), i cili njihet me nofkën Kostandin Kopronim (quhej
kështu sepse gjatë pagëzimit kishte përmjerë ujin). Ky i fundit
ishte një perandor ikonoklast akoma më i egër se i ati. Nëse
Leoni III e sanksionoi ndalimin e ikonave vetëm me një dekret
perandorak, Kostandini vendosi ta sanksiononte ikonoklazmën
me anën e një sinodi. Sinodi u mblodh më 10 shkurt të vitit
754, në pallatin perandorak të Hierës, në bregun Aziatik të
Bosforit. Seanca e fundit u mbajt më 8 gusht në kishën e

3
-Georg Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine, përkthyer nga

Pëllumb Xhufi, Dituria, Tiranë 1997, faqe 116.
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Vllahernës në Kostandinopojë. Në Sinod morën pjesë 338
episkopë, të cilët u shprehën në favor të ikonoklazmës. Sinodi
u drejtua nga episkopi i Efesit, Teodosi, por pa pjesëmarrjen e
papës dhe të patriarkëve të Lindjes. Ky Sinod është quajtur
Sinodi Aqefal d.m.th. pa kokë. Më 29 gusht në Kostandinopojë
u shpallën vendimet e Sinodit, i cili ndalonte kultin e ikonave.

       Ikonat e Shenjta filluan të shkatërroheshin dhe të
zëvendësoheshin me piktura me tematikë profane (motive
kafshësh dhe bimësh, dhe sidomos me portretin e perandorit
dhe me paraqitje skenash lufte e gjahu). Perandori shkatërroi
dhe mjaft manastire, duke i kthyer në kazerma ushtarake, u
konfiskuan pasuritë dhe mjaft murgj u martirizuan. Në kohën e
pasardhësit, Leonit IV Kozarit (775-780), (quhej Kozari, sepse
e ëma e tij kishte qenë një princeshë kozake) gjendja nuk
ndryshoi. Gruaja e Leonit IV, Irena, e cila ishte me origjinë nga
Athina, luajti një rol zbutës në ikonoklazëm.

SINODI I SHTATË EKUMENIK

        Me vdekjen e Leonit IV, gruaja e tij, në rolin e regjentes4

së bashku me Patrikun Ekumenik, Tarasin, thirrën në Nikea
më 787, Sinodin VII Ekumenik, ose Sinodin e Dytë në Nikea,
në të cilin morën pjesë 350 episkopë dhe rreth 130 igumenë të
manastireve të mëdha me të drejtë vote. Prania e igumenëve në
sinod dhe dhënia e së drejtës së votës ishte diçka e pazakontë
që ka ndodhur nëpër Sinodet Ekumenike. Ata u ftuan në Sinodin
e VII Ekumenik, sepse gjatë viteve të ikonoklazmës murgjit
ruajtën traditën e ikonave. Gjithsesi pranimi i tyre u bë sipas
ikonomisë kishtare. Igumenët u ftuan të merrnin pjesë në Sinod,
për të shtuar munrin e votave dhe për të shmangur çdo lloj
kundërshtimi nga ana e ikonoklastëve. Sinodi i filloi punimet

4-Irini quhej regjente, sepse pas vdekjes së të shoqit ishte kujdestarja e

trashëgimtarit të fronit Kostandin Profirogjenitit.
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më 24 shtator dhe vazhdoi deri më 13 tetor të vitit 787, në 7
seanca. Papën Adrian e përfaqësonin dy episkopë. Seanca e
parë e Sinodit u mbajt më 24 shtator të vitit 787.

Sinodi dënoi ikonoklazmën si herezi, si dhe vendimet e
Sinodit Ikonoklast të vitit 754, duke urdhëruar djegien e
shkrimeve ikonoklaste dhe restauroi kultin e ikonave. Sinodi
përcaktoi: ikonat nuk duhet të adhurohen, por të nderohen,
sepse adhurimi i përket vetëm Perëndisë. Gjithashtu Sinodi
sqaroi: nderimi i takon personit që tregon ikona, e jo imazhit e
lëndës nga e cila është bërë ikona. Vendimi i Sinodit VII
Ekumenik është: “Profetët siç panë, Apostujt siç na mësuan,
Kisha siç e mori, Mësuesit siç dogmatizuan, bota siç ra dakort,
Hiri siç ndriçoi, e vërteta siç u vërtetua, gënjeshtra siç u ndoq,
urtësia siç u duk me guxim, Krishti siç e çmoi. Kështu besojmë,
kështu e shprehim, kështu e predikojmë Krishtin, Perëndinë
tonë të vërtetë dhe shenjtorët e tij, i nderojmë me fjalë, me
shkrim, me mendim, me sakrifica, me kisha, me ikona, Krishtit
si Perëndi dhe Dhespot i përulemi dhe e adhurojmë. Shenjtorët
si shërbëtorë të vërtetë të Dhespotit të përbashkët i nderojmë
dhe u falemi.

Përkatësisht ky është besimi i Apostujve, ky është besimi
i Etërve, ky është besimi i Ortodoksëve, ky besim mbështeti
botën. Sipas këtyre predikuesit e respektueshmërisë, për lavdinë
dhe nderin e kësaj respektueshmërie për të cilën luftuan në
mënyrë vëllazërore dhe me dëshirë, tek Ati i famëzojmë dhe
themi:  Mbrojtësit e Ortodoksisë, mbrojtësit e
respektueshmërisë, shenjtorët, patrikët, episkopët, mësuesit,
martirët, konfesorët, i përjetshëm qoftë kujtimi. Që deri në
vdekje për respektueshmërinë me fitore dhe vdekje, me
mësimdhënie na edukuan dhe na mbajtën. Perëndisë t’i lutemi
që imitues të jetës së tyre të shenjtë të na bëjë deri në fund të
jetës sonë, duke u lutur që të na dhurohen ato që kërkojmë me
përdëllim dhe Hir të Kryepriftit të Madh dhe të Parë, Krishtit,
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Perëndisë së vërtetë, me ndërmjetimet e të Përmbilavdëruarës,
Zonjës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë Virgjëreshës Mari, të
engjëjve të shenjtë dhe të gjithë shenjtorëve. Amin.” Në seancën
e mbylljes që u mbajt më 23 tetor të vitit 787, vendimet e Sinodit
u dekretuan nga perandoresha.

        Pas një periudhe qetësie lufta kundër ikonave shpërtheu
rishtazi në kohën e perandorit Leoni V Armeni (813-820). Sipas
tij kulti i ikonave ishte shkaku që Perëndia nuk i ndihmonte
ushtritë e tij që të fitonin në luftë. Në luftën ikonoklaste
perandori hasi në kundërshtimin e patrikut Niqifor dhe të Teodor
Studitit. Me anën e shkrimeve të ndryshme, këta të fundit
mbrojtën me zjarr kultin e ikonave, duke iu kundërvënë
ndërhyrjeve të perandorit në çështjet e fesë. Por edhe këta u
përndoqën. Niqifori u shkarkua më 815, ndërsa Teodori u
keqtrajtua. Menjëherë, nën kryesinë e patrikut të ri të
sapozgjedhur, u thirr në Kostandinopojë, në kishën e Shën
Sofisë, një Sinod, i cili dënoi Sinodin VII Ekumenik të Nikeas
dhe njohu vendimet e Sinodit Ikonoklast të vitit 754. Leoni V,
nuk gëzonte mbështetjen që kishin pasur perandorët e tjerë
ikonoklastë, ndaj jetonte me frikën e humbjes së kurorës.
Megjithë masat e marra, ai nuk mund t’i shpëtonte fatit që e
priste: gjatë Krishtlindjeve të vitit 820 përkrahësit e Mihal
Amorianit e masakruan para altarit.

        Në fron hipi Mihali II (820-829). Gjatë qeverisjes së tij
konfliktet fetare njohën një periudhë qetësie. U ftuan të
ktheheshin në atdhe përkrahësit e kultit të ikonave, patriku
Niqifor dhe Teodor Studiti. Megjithë pakënaqësinë dhe protestat
e ortodoksëve, nuk u miratua rivendosja e kultit të ikonave.
Lidhur me këtë çështje Mihali II mbajti qëndrim të tërhequr. Ai
nuk njohu as Sinodin Ekumenik të Nikeas dhe as Sinodet
Ikonoklaste, e për më tepër ndaloi çdo diskutim për problemin
e ikonave. Trashëgimtari i Mihalit II, Teofili (829-842), ishte
një perandor ikonoklast. Ai më 837 caktoi në fronin patrikal
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kreun e ikonoklastëve, Joan Gramatikun, i cili filloi sërish një
fushatë të egër persekutimesh kundër adhuruesve të ikonave.
Lufta kundër ikonofilëve arriti kulmin, kur ndaj dy vëllezërve
palestinezë, Teodosit dhe Theofanit, u krye një ndëshkim mizor.
Mbi ballin e tyre u shkruan me hekur të nxehtë vargje
ikonoklaste. Theofani ishte poet i njohur për vargjet e tij që
lavdëronin ikonat e shenjta. Pas rivendosjes së ortodoksisë ai u
fronëzua mitropolit i Nikeas.

           Me vdekjen e Teofilit, më 20 janar të vitit 842, gruaja
e tij Teodora, mbasi mbeti regjente, ndoqi shembullin e
perandoreshës Irini, duke vendosur përfundimisht kultin e
ikonave të shenjta në një Sinod që u mbajt në Kostandinopojë
në vitin 842. Në të dielën e parë të kreshmëve të mëdha, më 11
mars të vitit 843, ikonat u vendosën nëpër kisha me ceremoni
madhështore. Që nga ajo ditë Kisha Ortodokse e kremton si E
Diela e Ortodoksisë, duke kujtuar jo vetëm rivendosjen e
ikonave, por në përgjithësi fitoren e besimit të vërtetë mbi të
gjitha herezitë.5

5
-Ogyst Baji, Epopeja e një qytetërimi të magjishëm, Perandoria e

Bezantit, Arbëri, Tiranë, faqe 121.
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22 KANONET
 E SINODIT VII EKUMENIK

1. Ky kanon konfirmon kanonet e mëparshme,
veçanërisht ata to Sinodit të Penthektë.

2. Një klerik që përgatitet për t’u ngritur në shkallën e
episkopit duhet të dijë psaltirin dhe të shqyrtohet nga mitropoliti
nëse kleriku në fjalë i lexon dhe i studion me dëshirë kanonet,
ungjillin e shenjtë dhe të gjitha shkrimet e shenjta dhe nëse do
t’ua mësojë laikëve. Në qoftë se kjo vihet në dyshim dhe ai nuk
kujdeset t’i mësojë të tjerët, atëherë nuk duhet hirotonisur.

3. Emërtimi i një episkopi, prifti ose dhjakoni nga
drejtues civilë quhet i pavlefshëm (ky kanon përsërit kanonin
apostolik 30 dhe 1, 4).

4. Episkopi nuk duhet të bëjë plane ose të mendojë si të
kemi përfitime të turpshme. Në qoftë se për arsye të ndonjë
kërkese për para, ar ose për ndonjë komoditet tjetër, episkopi
përjashton nga liturgjia dhe aforizon klerikë që janë nën
autoritetin e tij ose mbyll kishën me qëllim që të përfitojë para,
atëherë ky episkop pezullohet dhe aforizohet.

5. Ata që mburren se kanë përftuar ndonjë shkallë
kishtare duke dhënë para (me ryshfete) dhe që çnderojnë ata
që janë zgjedhur denjësisht për jetën e tyre të virtytshme, duhet
të zbriten në nivelin më të ulët të shkallës së tyre (kjo për ata që
kanë dhënë para për t’u hirotonisur, por jo drejtpërdrejt). Në
qoftë se ngulmojnë duhen t’u nënshtrohen pendesave më të
rënda. Në qoftë se dikush jep para për t’u hirotonisur,
çhirotonisen që të dy, i hirotonisuri dhe ai që e ka hirotonisur
(siç është shkruar në Ap. 29).

6. Ky kanon përtërin kanonin 6, 8, i cili miraton që
sinodet të mbahen një herë në vit për shkak të vështirësive të
udhëtimit. Ky kanon shton se, cilido drejtues civil, që përpiqet
të pengojë mbajtjen e sinodit, duhet aforizuar dhe që çdo
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mitropolit që nuk e përmbush këtë është subjekt i ndëshkimeve.
Gjithashtu episkopët e mbledhur duhet të angazhohen  me
shumë kujdes për të shqyrtuar se si duhen mbajtur porositë
hyjnore të Perëndisë. Mitropoliti nuk duhet të kërkojë ndonjë
kafshë ose pronë tjetër që një episkop mund ta ketë sjellë me
vete. Në qoftë se vepron kështu duhet të kthejë katërfishin e
vlerës.

7. Ashtu si një mëkat zakonisht ndjek tjetrin, edhe ata
që kanë marrë ikona prej kishave gjithashtu i kanë shenjtëruar
ato pa reliket e martirëve. Në këto kisha reliket duhen vënë në
vend, duke i shoqëruar me lutjet e zakonshme. Në qoftë se
dikush shenjtëron një kishë pa reliket, ai duhet çhirotonisur.

8. Për ata që përqeshin Krishtin, ndërkohë që
pretendojnë të jenë të krishterë, por në fshehtësi mbajnë sabatin
dhe rite të tjera hebrejsh, ne dekretojmë që këta persona nuk
pranohen në kungimin e shenjtë, as në lutje, madje as në kishë,
por të shfaqen hapur si  hebrej; madje as fëmijët e tyre nuk
pagëzohen. Por në qoftë se ndonjë prej tyre do të kthehej me
besim të sinqertë, ai pranohet dhe fëmijët e tij pagëzohen. Në
asnjë rrethanë të ndryshme nga kjo nuk mund të pranohen.

9. Të gjitha shkrimet e rreme të shkruara kundër ikonave
të nderuara dërgohen në Patriarkanën e Kostandinopojës për
t’u vënë mënjanë me librat e tjerë heretikë. Kushdo që i fsheh
këto libra, në qoftë se është klerik çhirotoniset, në qoftë se
është laik aforizohet.

10. Ka klerikë që kanë braktisur enorinë e tyre dhe kanë
shkuar në një tjetër, veçanërisht në qytetin perandorak
(Kostandinopojë) dhe ata janë vendosur pranë gjykatësve civilë
e kryejnë shërbesat në kishëzat e tyre. Nuk lejohet të pranohen
në asnjë shtëpi ose kishë pa lejen e episkopit të tyre dhe të
episkopit të Kostandinopojës. Ai që vepron kështu vazhdimisht
duhet të çhirotoniset.
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11. E mira është që çdo enori të ketë kujdestarin e saj
(dikë që të drejtojë punët e enorisë me lejen e episkopit). Në
qoftë se mitropoliti nuk emëron një kujdestar për enorinë e tij,
atëherë episkopi i Kostandinopojës emëron një për të. Në qoftë
se episkopi nuk emëron një kujdestar për enorinë e tij,
mitropoliti emëron një për të. Kjo duhet respektuar dhe në
manastiret.

12. Në qoftë se një episkop ose igumen vë në përdorim
të tij një pronësi prodhuese të episkopatës ose të manastirit, ky
kalim i pronësisë quhet i pavlefshëm dhe igumeni ose episkopi
çhirotoniset.

13. Disa institucione të caktuara bamirëse janë kthyer
në shtëpi të zakonshme pushimi. Në qoftë se pronarët e rinj të
tyre dëshirojnë që t’i kthejnë këto institucione, kjo është diçka
e mirë. Në qoftë se këta pronarë janë klerikë dhe refuzojnë t’i
kthejnë, ne urdhërojmë që ata të çhirotonisen dhe në qoftë se
janë laikë ose murgj aforizohen.

14. Praktika e qethjes së lexuesve që në fëmijëri, pa u
vënë duart mbi krye vetëm në manastirin e tij këtej e tutje është
e ndaluar. Igumeni mund të emërojë lexues duke u vënë duart
mbi krye vetëm në manastirin e tij, (duke siguruar që ai është
prift) dhe episkopët ndihmës mund të emërojnë lexues vetëm
me lejen e episkopit.

15. Këtej e tutje një klerik nuk mund të jetë i emëruar
në dy kisha, sepse kjo është bërë nga lakmia për para. Në qoftë
se ai thotë se rroga që merr nga një kishë nuk i mjafton, atëherë
le të punojë me duart e tij si Shën Pali. Ky kanon vlen për
Kostandinopojën (qytetet e mëdha), por për qytetet e vogla le
të bëhen lëshime për shkak të mungesës së priftërinjve.

16. Klerikët që veshin veshje të shkëlqyeshme, ashtu
dhe ata që lyhen me erëra të mira, duhet të korrigjohen, përderisa
çdo stolisje e trupit është e huaj për ata që janë nën shkallët e
shenjta. Në qoftë se ngulmojnë duhet t’i nënshtrohen pendesës.



149

Gjithashtu ikonoklastët, që përveçse hedhin poshtë ikonat, tallen
me ata që veshin rroba të lira, duhet të korrigjohen nën pendesë,
përderisa, ashtu sikundër ka thënë Vasili i Madh, çdo rrobë që
nuk është bërë për të plotësuar një nevojë të trupit, është e
pavlerë dhe e kotë.

17. Disa murgj, duke mos pranuar të binden dhe duke
dashur të qeverisin e të drejtojnë vetë, pasi braktisën manastiret
e tyre janë përpjekur të ndërtojnë shtëpi lutjeje pa i pasur
materialet për t’i përfunduar. Cilido që përpiqet të veprojë
kështu duhet të ndalohet nga episkopi i tij, po të mos i ketë
pasuritë e duhura për ta mbaruar. Kjo vlen dhe për klerikët dhe
për laikët.

18. Kushdo që zihet me një skllave ose grua të lirë në
episkopatë ose në një manastir për të kryer ndonjë punë ose
shërbesë, le të vihet nën pendesë. Dhe në qoftë se ngulmon, le
të çhirotoniset. Në qoftë se episkopi ose igumeni dëshiron të
shkojë diku jashtë manastirit ose episkopatës ku ka gra, asnjë
grua nuk lejohet të kryejë ndonjë shërbim sa kohë ata janë atje,
por të qëndrojë diku tjetër derisa ata të largohen.

19. Ata që pranojnë para prej atyre që bashkohen me
klerin ose në jetën e manastirit, duhet të heqin dorë ose të
çhirotonisen. Në qoftë se dikush është igumene ose igumen, që
nuk është hirotonisur prift, le të dërgohet në një manastir tjetër
si murg i thjeshtë. Përsa i përket pasurisë që trashëgon një fëmijë,
dhe ky fëmijë bëhet murg dhe ia jep këto gjëra manastirit, ne
dekretojmë se edhe në qoftë se ata qëndrojnë ose e lënë
manastirin, kjo pasuri i mbetet manastirit, përveç rastit kur
largimi i tij është bërë nga igumeni ose igumenia.

20. Nuk duhet të ndërtohen manastire fqinj (aq sa të
dëgjohen zërat tek njëri- tjetri). Në qoftë se një person i caktuar
me të afërmit e tij vendosin të heqin dorë prej botës, burrat
duhet të tërhiqen në një manastir për burra, kurse gratë në një
kuvend. Për ato manastire që tashmë janë të dubluar (shumë
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pranë njëri-tjetrit) le të ruhen, duke u siguruar që murgjit e
murgeshat të mos jetojnë në një manastir të përbashkët, (sepse
rrezikohen të kenë marrëdhënie seksuale të paligjshme). Një
murg dhe një murgeshë nuk mund të flasin privatisht me njëri-
tjetrin, as të shohin brenda manastirit njëri-tjetrin, ose të hanë
vetëm të dy. Kur pajisjet sillen në manastir, ato nuk duhet të
sillen brenda, por priten te porta nga igumenia dhe një murgeshë
tjetër. Në qoftë se një murgeshë dëshiron që të takojë një të
afërmin e saj, i cili është murg, mund të bisedojnë shkurt në
prani të igumenes.

21. Një murg ose murgeshë nuk duhet të lërë kuvendin
e tij ose kuvendin e saj dhe të shkojë në një tjetër. Në qoftë se
ndodh kështu, ai ose ajo mund të mirëpriten si miq, por nuk
mund t’i bashkohen atij manastiri ose kuvendi pa miratimin e
igumenit ose igumenes së tij ose të asaj.

22. Për ata që janë të martuar, u lejohet të hanë në
shoqëri të përzier (burra e gra), por duhet të marrin ushqim
thjesht për t’u ushqyer dhe jo kënaqësi, gjithashtu duhet t’u
shmangen shfaqjeve teatrale. Priftërinjtë s’mund të hanë vetëm
në shoqërinë e grave, po të mos ketë më burra dhe gra besimtare,
me qëllim që kjo drekë ose darkë të shërbejë për t’i drejtuar
shpirtërisht. Në qoftë se një murg ose prift është duke udhëtuar
dhe duhet të qëndrojë në një han ose shtëpi, është e pranueshme
në qoftë se është e nevojshme.6

KOMENTIMI I KANONEVE

Sinodi VII Ekumenik dekretoi 22 kanone. Në disa
koleksione kanonesh është shtuar edhe letra e Tarasit drejtuar
Adrianit të Romës. Kanonet e Sinodit u formuluan në
Kostandinopojë dhe jo në Nikea ku u mblodh Sinodi. Kjo për

6
-The Rudder (Pedalion), përkthyer nga Aleksandra Koço, Luna Print-

ing Co, Nju Jork 1983, page 14-16.
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faktin se Sinodi ishte parashikuar të zhvillohej në
Kostandinopojë në vitin 786, por u pengua nga ikonomakët.
Vendimet e Sinodit VII Ekumenik u firmosën prej 350
episkopëve pjesëmarrës. Shumica e kanoneve që u dekretuan
në Sinod u referohen episkopëve dhe klerikëve. Kjo për faktin
se episkopët janë përfaqësuesit e Krishtit në tokë dhe kanë
përgjegjësi për kishën. Rëndësi të veçantë ka kanoni 2, i cili
flet për kriteret që duhet të plotësojë kandidati për episkop:”Një
klerik që përgatitet për t’u ngritur në shkallën e episkopit duhet
të dijë psaltirin dhe të shqyrtohet nga mitropoliti nëse kleriku
në fjalë i lexon dhe i studion me dëshirë kanonet, ungjillin e
shenjtë dhe të gjitha shkrimet e shenjta dhe nëse do t’ua mësojë
laikëve....” Kanoni 3 përcakton kriterin se si duhet të zgjidhet
episkopi: “Emërimi i një episkopi, prifti ose dhjakoni nga
drejtues civilë quhet i pavlefshëm”. Kjo gjë theksohet edhe në
kanonin e 30 apostolik: “Një episkop nuk duhet të punësojë
drejtues civilë për të marrë një kishë dhe juridiksionin e saj”.

Në kanonin 4 të Sinodit VII Ekumenik thuhet: “Një episkop
duhet të emërohet nga gjithë episkopët e zonës së tij. Në qoftë
se kjo nuk është e mundur (për arësye largësie ose ngutësie)
atëherë mblidhen së paku tri episkopë dhe me votat e atyre që
nuk janë të pranishëm kryejnë zgjedhjen dhe hirotonisjen e tij.
Megjithatë kjo duhet ratifikuar nga Mitropoliti”.
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Kanoni 5 është kundër simonisë: “Ata që mburren se
kanë përfituar ndonjë shkallë kishtare duke dhënë para....”.
Gjithashtu edhe kanoni 19 bën fjalë për simoninë: “Ata që
pranojnë para prej atyre që bashkohen me klerin..”. Simonia
është marrja e postit duke dhënë ryshfet. Kjo është praktikuar
shpesh në qarqet kishtare. Ky fenomen u dënua në Sinodin VII
Ekumenik. Gjithashtu rreth simonisë flitet edhe në letrën e
Tarasit drejtuar Joanit dhe në letrën drejtuar Adrianit të Romës.
Kanoni 6 përcakton kohën e thirrjes së Sinodit: “Sinodet të
mbahen një herë në vit për shkak të vështirësive të udhëtimit...”.
Kjo gjë theksohet edhe në kanonin 8 të Sinodit të Penthektë:
“...sinodi i episkopëve të mbahet dy herë në vit në çdo provincë.
Meqë në disa zona kjo është e pamundur atëherë sinodi le të
mblidhet një herë në vit, midis Pashkës së Shenjtë dhe fundit
të tetorit..”.

Kanoni 10 bën fjalë për klerikët që braktisin enorinë
dhe shkojnë nëpër qendra të mëdha: “Ata klerikë që kanë
braktisur enorinë e tyre dhe kanë shkuar në një tjetër,
veçanërisht në qytetin perandorak Kostandinopojë..”. Kanoni
16 i Sinodit VII Ekumenik flet për paraqitjen e jashtme të
klerikëve: “Klerikët që veshin veshje të shkëlqyera, ashtu dhe
ata që lyhen me erëra të mira duhet të korrigjohen..”. Kanoni
21 ndalon murgjit ose murgeshat të braktisin manastirin: “Një
murg ose murgeshë nuk duhet të lerë kuvendin e tij dhe të
shkojë në një tjetër...”. Transferimi i murgut nga një manastir
në një tjetër duhet të bëhet vetëm me lejen e Igumenit. Sinodi
VII Ekumenik theksoi se murgjit duhet të mbajnë kurdoherë
ndezur kandilin e besimit dhe me të, të ndriçojnë mendjet e
besimtarëve.7

7
-Basiliou Gianopoulou, Ikoumenikes Sinodhi kai didaskalia tous,

ekdhoseis Dh. Mavromati, Athina 1996, sel. 170-190.
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KREU I NJËMBËDHJETË

PËRHAPJA E KRISHTËRIMIT
NË AZI DHE AFRIKË

T
ë parët që përqafuan krishterimin në Azi qenë armenët.

Themeluesi dhe organizuesi i kishës armene, ka qenë

Grigori i Ndriçuar, i cili për t’i shpëtuar përndjekjes së

persëve, gjeti strehë në Çezare të Kapadokisë, ku u konvertua

në krishterim. Në vitin 286, u kthye në Armeni, për të bërë të

krishterë bashkatdhetarët e tij. Grigori mori leje nga mbreti

Tiridati (282-330), që të vazhdonte punën misionare, për

përhapjen e krishterimit. I pari u pagëzua mbreti Tiridati III

dhe shembullin e tij e ndoqi i gjithë populli. Rreth vitit 300,

Grigori u hirotonis Mitropolit i Armenisë, nga Leonti i Çezaresë.

Episkopi i kishës armene, mbante titullin Katolik. Grigori

dorëzoi shumë episkopë. Pasardhës i Grigorit u dorëzua

Aristaku, i cili në vitin 325 ka marrë pjesë në Sinodin I

Ekumenik. Një dijetar i quajtur Mestrop, shpiku alfabetin armen.

Mestropi përktheu Biblën në gjuhën armene, libra liturgjikë

dhe shkrime të etërve, duke themeluar letërsinë kishtare armene.

Ky zhvillim i krishterimit në trevat armene u ndërpre nga

pushtimi persian. Mbretërit e Persisë ishin paganë dhe synonin

zhdukjen e krishterimit. Në gjysmën e parë të shekullit VI, ata

u ndanë nga kisha ekumenike, sepse nuk ishin dakort me
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vendimin e Sinodit IV, që u mbajt në Kalqedoni në vitin 451.
Armenët pasuan herezinë e monofizitizmit.1

 Nga Armenia,
krishterimi u përhap në Gjeorgji, me anën e një gruaje të quajtur
Nina, e cila ishte me origjinë armene. Nina u dërgua në Gjeorgji,
prej Grigorit të Ndriçuar.

Me lutjet e saj të nxehta ndaj Perëndisë, ajo shëroi mbretin
nga një sëmundje e rëndë dhe bëri disa mrekulli. Mbreti, duke
parë këto u pagëzua dhe ftoi edhe popullin të pagëzohej. Mbreti
Vatag (440-522), themeloi 12 episkopata dhe i kërkoi patrikut
të Kostandinopojës, të dërgonte një kryepiskop dhe 12
episkopë. Nga Armenia, krishterimi u përhap në Mesopotami,
në rajonin që gjendet midis Tigrit dhe Eufratit. Përparime të
dukshme krishterimi bëri në Persi, por pas njohjes zyrtare nga
Kostandini i Madh, persët filluan të dyshojnë se romakët
nëpërmjet përhapjes së besimit synonin të pushtonin Persinë.
Sa ishte gjallë Kostandini i Madh, i cili kishte miqësi me mbretin
e Persisë Shapur II (309-379), të krishterët jetuan në paqe. Pas

1-Vlasiou Fidha, Eklisiastiki Istoria, Tomos A, Athina 1994, sel. 358-
361.
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vdekjes së Kostandinit, mbreti Shapur krijoi armiqësi me
mbretin Konstanc, prandaj filloi të persekutonte të krishterët.
Mllefi i mbretit nxitej nga magët, kleri persian dhe judejtë. Në
këto persekutime u vranë 1600 priftërinj, murgj dhe murgesha.
Nga fundi i jetës, mbreti Shapur i ndaloi persekutimet dhe të
krishterët për 40 vjet jetuan në paqe. Pas kësaj faze nisi një
periudhë e re persekutimesh, për shkak se episkopi Adas i Suzës
bëri një gabim fatal, duke dhënë urdhër t’i vihej zjarri një tempulli
pagan. Persekutimet zgjatën 30 vjet dhe pushuan në këto
rrethana: Në kohën e luftës midis persëve dhe romakëve,
episkopi Akac i Amidës shpëtoi 7000 robër persë, duke paguar
një shumë të hollash dhe duke dhënë një sasi sendesh me vlerë.
Ky gjest human, zbuti  zemrën e mbretit, i cili dha urdhër të
pushohen persekutimet për 20 vjet të tjera. Në vitin 450, ithtarët
e Nestorit u strehuan në Persi, pasi ndiqeshin si heretikë në
Perandorinë Romake.

Me kalimin e kohës kisha persiane, e përqafoi këtë herezi
dhe mori emrin Kishë Nestoriane. Me nxitjen e nestorianëve,
të krishterët e vërtetë iu nënshtruan persekutimeve të mbretërve
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persianë. Një armik i madh ishte mbreti Kosroe II, në fillim të
shekullit VII. Ky i shpalli luftë perandorit bizantin Irakliut,
mbrojtësit të të krishterëve. Pasi e mundi Irakliun, pushtoi
Palestinën, persekutoi të krishterët, duke marrë me vete kryqin,
ku ishte kryqëzuar Krishti. Në betejën tjetër ai u mund nga
perandori bizantin, i cili e detyroi të kthejë Kryqin e Shenjtë.
Kryqi, u vendos me një ceremoni madhështore më 14 shtator
të vitit 629, në kishën e Jeruzalemit. Në përkujtim të kësaj
ngjarjeje, të krishterët nderojnë ditën e 14 shtatorit, si ditën e
Ngritjes së Kryqit të Nderuar. Vite më vonë, persët ranë nën
sundimin e arabëve myslimanë dhe nuk mund të persekutonin
të krishterët. Nga Persia, krishterimi në formën nestoriane u
përhap në Indi dhe Kinë, por këto komunitete ishin fare të vogla.
Që nga ajo kohë, në Indi ka mbetur një komunitet të krishterësh
të quajtur tomitë. Persët dhe një pjesë e popullatës së Indisë,
gjatë pushtimit arab kaluan në islamizëm.

Në Afrikë, të parët që kaluan në fenë e krishterë qenë
abisinianët. Në vitin 316 një filozof nga qyteti Tir i Palestinës,
i quajtur Merop, u nis për një udhëtim shkencor në Abisini, por
sapo arriti në port e masakruan së bashku me njerëzit e
ekspeditës. Shpëtuan vetëm dy nipat tij, Frumensi dhe Edesi,
të cilët i shpunë në oborrin mbretëror, ku mbreti u besoi për
edukim princin trashëgimtar Aizana. Duke shfrytëzuar ofiqet,
ata përhapën krishterimin në Abisini. Në vitin 328, Frumensi u
hirotonis nga Athanasi i Madh si episkop i Abisilorit dhe iu
kushtua pagëzimit të popullatës së Abisinisë. I pari që u pagëzua
ishte vetë Aizana (320-325), pas ngjitjes së tij në fronin
mbretëror. Meqenëse në Abisini jetonin shumë judej, abisinët
huazuan prej tyre shumë rite, rrethprerjen, festimin e së shtunës
krahas së dielës, ndalimin e disa gjellëve të caktuara etj., të
cilat i kanë trashëguar deri në ditët e sotme.2

2-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994, faqe

17-18.
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KRISHTERIMI NË EVROPË
SI U PËRHAP KRISHTERIMI NË ILIRI

Nga vitet apostolike, deri në vitin 731, Kisha e Ilirisë
Lindore ishte në varësinë e Vikariatit Romak të Selanikut.
Mitropoliti i Selanikut kishte titullin kryeepiskop dhe varej nga
Kisha e Romës. Në vitin 412, papa Inocenti i ka dërguar një
letër kryeepiskopit të Selanikut Rufos, me anën e së cilës i
caktonte provincat që qenë në juridiksionin e tij. Nga ky fakt
kuptojmë se themeluesi i Vikariatit Romak të Selanikut është
papa Inocenti. Në vitin 421 perandori Teodos me anën e një
dekreti urdhëroi që Kisha e Ilirisë Lindore të vihej në varësi të
Kostandinopojës, por me ndërhyrjen e perandorit të perëndimit,
Honorit provincat e Ilirisë Lindore iu rikthyen Vikariatit Romak
të Selanikut.3

Qendra të mëdha si Durrësi, Apolonia, Aulona dhe
Nikopoja, tërhiqnin vëmendjen e misionarëve të krishterimit.
Epiri i Ri, shtrihej nga Drini deri në Vlorë, duke përfshirë edhe
Elbasanin e Beratin, që në atë kohë quhej Pulqeriopolis dhe
ishte ndërtuar nga perandori Theodhos, për nder të motrës së
tij Pulqeria. Kryeqendra e Epirit të Ri ishte Durrësi, prej nga
fillonte Udha Egnatia. Qytete të tjera të kësaj province qenë
Apolonia (Pojan), Amantia (Plloçë), Bylis (Gradishtë) dhe
Aulona (Vlora). Epiri i Vjetër shtrihej nga Vjosa deri në Prevezë,
me kryeqendër në Nikopolis, që është ndërtuar nga perandori
August. Qytete të tjera qenë Anchesmus (Saranda), Finiqi dhe
Butrinti. Në provincën e Prevalitanës, bënte pjesë Shkodra,
Dioklea dhe Lissus (Lezha). Provinca e Dardanisë, përfshinte
tokat e Kosovës së sotme dhe e kishte kryeqendrën në Naissus
(Nishi i sotëm). Në mbretërinë e Justinianit, kryeqendra e

3-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë
2004, faqe 17.
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Ilirikumit u bë Shkupi, të cilën e quajti “Justiniana Prima”. Qytet
tjetër i rëndësishëm ishte Ulpiana, pranë Prishtinës së sotme, e
cila u quajt “Justiniana Sekonda”, sepse Justiniani e rindërtoi
atë. Në vitin 535, në Dardani u ndërtua qyteti Justinopolis, për
nder të dajës së Justinianit. Maqedonia Perëndimore kishte si
kryeqendër Heraklen (Manastiri). Qytet tjetër me rëndësi ishte
Lichnidus (Ohri).4 Përhapja e shpejtë e krishterimit, në atë kohë
favorizohej nga prania e të njejtave rregullave ligjore, që
ekzistonin në gjithë perandorinë romake si dhe nga ekzistenca
e rrugëve, të cilat lidhnin Romën me provincat më të largëta.

Gjithashtu edhe Udha Egnatia, e cila fillonte nga Durrësi
dhe nëpërmjet Selanikut, të shpinte në Kostandinopojë, luajti
rol vendimtar për përhapjen e shpejtë të krishterimit, në trevat
e Ilirisë. Udha Egnatia, ka qenë nëntë metra e gjerë dhe me një
gjatësi rreth 861 km. Kjo udhë e ka marrë emrin nga ndërtuesi
i saj, i cili quhej Gaius Egnatium.5 Udha Egnatia fillonte nga

5-Sipas kumtimit gojor të gjuhëtarit Pavli Haxhillazi, Sami Frashëri
emërtimin Udha Egnatia e ka lidhur me përcaktimin e bërë prej vetë
shqiptarëve. Kjo udhë përshkon nga perëndimi në lindje trojet shqiptare
dhe fjala “Egnatia” është mbiemri i shqipes (e gjatë), që latinët e
shndërruan në trajtën Via Egnatia. Në gjuhët latine dhe greke pjesa e
emërtimit Egnatia nuk është e motivueshme kuptimisht dhe kjo vjen se
ata këtë emërtim e kanë huazuar prej shqipes “udha e gjatë” duke e dhënë
në gjuhën e tyre “Udha (Via) Egnatia”.

4-Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Tiranë 1998, faqe 59.
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Durrësi e Apolonia, më pas këto dy degë janë bashkuar diku
afër Elbasanit, për të vazhduar nëpërmjet Ohrit e Manastirit
dhe përfundonte në Selanik. Në shekullin IV pas Krishtit, Udha
Egnatia u zgjat deri në Kostandinopojë dhe ishte vazhdimi i
rrugës së vjetër romake Via Apia.6 Për nga rëndësia strategjike,
Udha Egnatia bashkonte Perëndimin me Lindjen. Një udhëtim
nga Roma për në Bizant, zgjaste rreth 24 ditë. Durrësi ishte
porta nistore e Udhës Egnatia. Gërmimet arkeologjike në
Durrës, kanë zbuluar një hark të madh qendror dhe dy harqe të
tjerë simetrikë anash tij. Kjo është gjurma e “Portës së Artë” të
Udhës Egnatia. Harku i madh shërbente për kalimin e qerreve,
ndërsa dy harqet anash tij shërbenin për kalimin e këmbësorëve.
“Porta e Artë” e Durrësit pasohet nga “Porta e Artë” e Skampës
në Elbasan, të cilës i kanë mbetur vetëm gjurmët e themeleve,
ndërsa në Selanik “Porta e Artë” është ruajtur në gjendje të
mirë. Një tjetër “Portë e Artë” gjendet në Kostandinopojë. Si
konkluzion përfundimtar mund të themi, se Udha Egnatia
përshkohej nga katër “Porta të Arta”, dy prej të cilave gjenden
në Shqipëri. Ky fakt vërteton, se Shqipëria ka qenë mitra
ndërtimore e Udhës Egnatia.7

Krishterimi në Iliri i ka fillimet nga vitet apostolike,
d.m.th që në shekullin e parë pas Krishtit. Apostull Pavli gjatë
udhëtimeve të tij misionare, ka predikuar krishterimin në Iliri.
Gjatë udhëtimit të tretë misionar, që e filloi në pranverën e vitit
53 dhe e përfundoi në verën e vitit 56, apostull Pavli qëndroi
dy vjet e gjysmë në Efes, prej ku u detyrua të largohej, pas një
kryengritjeje të paganëve të udhëhequr nga argjendari Dhimitër
kundër tij. Rrëmuja e krijuar në Efes, e detyroi apostull Pavlin

7-Moikom Zeqo, Hulumtime Arkeologjike, Albanopol, Tiranë 2009, faqe
166.

6-Via Apia u ndërtua në vitin 312 para Krishtit nga Apud Klaudi. Ajo
fillinte nga Roma dhe zbriste poshtë drejt Brindisit, për tu hedhur matanë
Adriatikut në Durrës, nga ku fillonte Via Egnatia.
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të shkonte në Maqedoni dhe prej andej në Iliri. Kjo dëshmi
përmendet te letra drejtuar Romanëve (15;19): “Nga Jerusalemi
deri në Iliri kam kryer shërbimin e Krishtit”.8

Koha e gjatë e qëndrimit në Maqedoni, na shtyn të
mendojmë se Pavli ka predikuar krishterimin në brendësi të
Ilirisë. Në Bibël thuhet: “Dhe si i përshkoi ato krahina dhe u
dha shumë këshilla” (Veprat e Apostujve 20, 2). Maqedonia në
atë kohë, ishte një provincë romake në juglindje të Ilirisë, prandaj
mund të hamendësojmë se duke ndjekur Udhën Egnatia,
apostulli i kombeve ka shkuar deri në Durrës. Tek Ungjilli sipas
Llukës (10, 1) tregohet se Krishti kishte 70 dishepuj: “Pastaj
Zoti caktoi shtatëdhjetë të tjerë dhe i nisi dy nga dy përpara tij,
në çdo qytet dhe vend ku Ai do të shkonte”. Një prej 70
dishepujve të Krishtit, ishte edhe Qesari, të cilin apostull Pavli
e vendosi si episkop të parë të Durrësit. Qesari ishte hebre me
origjinë nga Aleksandria, pra nga hebrenjtë e diasporës. Ai më
parë quhej Apolon dhe pas pagëzimit mori emrin Qesar. Në
fillim e gjejmë duke predikuar krishterimin në Efes (Veprat e
Apostujve 18, 24) dhe më pas në Korinth (Veprat e Apostujve
19, 1). Fama e tij ishte shumë e madhe saqë konkuronte edhe
vetë Pavlin (I Korintasve 1,12). Në Kodikun 423 që gjendet në
bibliotekën e Jeruzalemit, Qesari përmendet si episkop i parë i
bashkësisë së krishterë të Durrësit.

8-Sherif Delvina në artikullin “Si u përhap krishterimi në Iliri” të botuar
në gazetën Tema më 11 shtator 2004, faqe 9 shkruan: se teksti në gjuhën
greke ka fjalën “mehri”, që do të thotë deri në Ilirikum. Nga kjo nuk del
qartë, nëse apostull Pavli ka depërtuar në brendësi të Ilirikumit, apo ka
shkuar vetëm deri në kufi? Gjithashtu edhe Faik Konica në artikullin
“Krishtërimi dhe myslimanizmi i Shqipërisë” të botuar tek Tirana Ob-
server më 6 maj 2008, faqe 9, ndonëse e pranon faktin, që krishterimi në
Shqipëri është predikuar në shekullin e parë pas Krishtit, megjithatë
është i mendimit, se nëse apostull Pavli ka depërtuar në brendësi të
Ilirikumit, apo ka shkuar vetëm deri në kufi, është një çështje që mbetet
për ta diskutuar.
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 Po në këtë kodik, pas Qesarit në numrin rendor 56,
hasim emrin e Marinit, episkopit të Apolonisë. Ky fakt na shtyn
të hamendësojmë, se pas predikimit në Durrës dhe dorëzimit
të Qesarit, apostull Pavli të ketë shkuar në Apoloni, ku dorëzoi
në gradën episkopale Marinin. Kjo mendohet se ka ngjarë rreth
vitit 58 pas Krishtit. Apolonia në atë kohë, ishte qytet i
rëndësishëm dhe fare pranë Durrësit.9

Apostull Pavli ka kaluar një dimër në Nikopojë. Kjo
jepet te letra dërguar Titit (3;12): “Kur të dërgoj Artemin ose
Tikikun, bëj çmos për të ardhur tek unë në Nikopojë, sepse
vendosa të dimëroj aty”. Me anën e kësaj fraze kuptojmë se
sapo Artemi dhe Tikiku të mbërrinin në Kretë, Titi do të nisej
të takonte Pavlin në Nikopojë. Titi nuk ishte episkop i
përhershëm në Kretë, por i dërguari i Pavlit. Sipas (II Timotheut
4, 12) Pavli e dërgoi Tikikun në Efes, kështu që Artemi vajti në
Kretë dhe Titi do të nisej menjëherë për në Nikopojë, të takonte

9-Tek Veprat e Apostujve (17, 1) thuhet: “Dhe pasi kishin kaluar nëpër
Anfipoli dhe nëpër Apoloni arritën në Selanik, ku ishte sinagogjia e
judejve”. Lind pyetja:-A e ka vizituar apostull Pavli Apoloninë? Teologu
Dhimitër Beduli pohon se apostull Pavli ka kaluar nga Apolonia. I të
njejtit mendim është edhe studiuesi Shaban Sinani tek Beratinius, Tiranë
2004, faqe 9, por historiani Ilirjan Gjika, mendon se Apolonia që ka
vizituar apostull Pavli nuk është Apolonia e Ilirisë, por ajo e Maqedonisë.
Arkeologu Neritan Ceka në librin Apolonia e Ilirisë, Tiranë 1982, faqe
17 thekson se grekët themeluan 30 qytete me emrin e Apolonit, një prej
të cilëve është Apolonia e Ilirisë. Ilirjan Gjika është i mendimit që
Apolonia ku ka kaluar apostull Pavli ndodhej midis qyteteve Amfipol
(sot Neohori) dhe Neapolis (sot Kavalla). Gjithashtu edhe studiuesi Luan
Rama mendon se apostull Pavli nuk ka kaluar nga Apolonia e Ilirisë, por
zbarkoi në portin e Neapolis dhe më pas u nis drejt Filipes, ndërsa teologu
Pirro Kondili, vërteton se Apostull Pavli, ka kaluar vërtet nëpër Apoloni.
Kristianizimi i Apolonisë mendohet të jetë bërë në shekullin e parë pas
Krishtit, prej apostull Pavlit. Nëpër Apoloni kalonte dega jugore e Udhës
Egnatia, në stacionin që romakët e quanin Clodiana.-Pirro Kondili,
Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme, Ngjallja, korrik 2008, faqe
5.
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Pavlin. Nikopoja ishte vend i njohur klimaterik në Gjirin e
Ambrakisë, me vendndodhje aty ku është Preveza e sotme.
Ishte një nga qytetet kryesore të Epirit dhe lidhej me Udhën
Egnatia nëpërmjet një degëzimi që kalonte nëpër Butrint. Me
siguri që Pavli ka pasur miq të krishterë në Nikopojë, të cilët e
kanë strehuar për të dimëruar aty.10 Ndonëse tek Veprat e
Apostujve nuk përmendet nëse Pavli dimëroi apo nuk dimëroi
në Nikopojë mund të hamendësojmë se qëndrimi i tij në atë
qytet ka ndodhur gjatë një udhëtimi të katërt apostolik, të cilin
e ka ndërmarrë pasi ka shkruar Veprat e Apostujve.11

Gjithashtu tek (II Timotheut 4, 21) Pavli shkruan
“Përpiqu të vish përpara dimrit”. Titi u thirr prej Pavlit në
Nikopojë, më pas e gjejmë duke vepruar në Dalmaci, me qëllim
që të vizitonte bashkësitë e krishtera të krijuara prej tij. Titi ka
qenë bashkëpunëtor i Pavlit, ndonëse Lluka nuk e përmend tek
Veprat e Apostujve. Titi u bë i njohur vetëm me anën e letrave
të Pavlit. Ai ka shoqëruar Pavlin dhe Barnabën, në udhëtimin e
dytë misionar, nga Antiokia drejt Jeruzalemit, për të marrë pjesë
në sinodin apostolik. Titi ishte personalitet i fuqishëm, prandaj
Pavli i besoi detyra të rëndësishme. Të dhëna të tjera rreth Titit
kemi tek (II Timotheut 4, 10) ku Pavli e dërgoi në Dalmaci
(Kroacia e sotme), e cila  bënte pjesë në provincën e Ilirisë.
Pavli i shkruan Timotheut në letrën e dytë (4, 9-11): “Përpiqu
të vish shpejt tek unë, sepse Dhima më la pasi deshi këtë botë
dhe iku në Selanik, Kreshenci në Gallati, Titi në Dalmaci. Me
mua është vetëm Llukai, merre Markun edhe sille me vete,
sepse e kam shumë të domosdoshëm për shërbesë”.

11-Studiuesi Thanas Gjika është i mendimit që apostull Pavlit i kanë
humbur shumë letra. Pra ekziston mundësia, që ai të ketë shkruar një
letër për bashkësinë e krishterë të Durrësit, gjatë qëndrimit të tij në
Nikopojë, sepse përpara se të shkonte diku Pavli dërgonte një letër, me
anën e së cilës këshillonte të krishterët.-Alma Mile, Shën Pali në Iliri?

Ja si e dëshmon Bibla, Le Radici, anno 5, n. 6, Dicembre 2007, pagina 8.

10-David Jung, The Gospel in Albania, England 1991, page 3.
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Si konkluzion përfundimtar mund të themi, se apostull
Pavli në dy raste ka qenë fare pranë Ilirisë. Ai ka qëndruar
rreth tre muaj në Maqedoni dhe ka dimëruar në Nikopojë. Prej
këtyre qyteteve, mund të ketë dërguar misionarë për përhapjen
e krishterimit në Iliri, por duke parë me kujdes intenerarin e
udhëtimeve të Pavlit, mund të themi me bindje, se ai asnjëherë
nuk i ka nisur dishepujt atje ku nuk ka qenë vetë më parë.
Letra drejtuar Romakëve, është shkruar gjatë qëndrimit të Pavlit
në Korinth, pra pasi kishte udhëtuar nëpër Maqedoni dhe në
zonat përreth saj. Në këtë rast, përmendja e Ilirisë nuk është e
rastit, sepse ai sapo ishte kthyer nga udhëtimet misionare nga
ato vise. “Nga Jerusalemi deri në Iliri kam kryer shërbimin e
Krishtit” (Romakëve 15, 19). Pavli kishte dëshirë të shkonte
në Romë “Mbasi të kem qenë atje, më duhet të shoh edhe
Romën” (Veprat e Apostujve 19, 21) dhe jo vetëm ta shihte,
por apostulli i kombeve, dëshironte shumë të predikonte
ungjillin në Romë (Romakëve 1, 15). Përmendja e Ilirisë, tek
letra drejtuar Romakëve nuk është e rastit, pasi Pavli gjatë
predikimit të ungjillit nëpër Iliri, kishte qenë pranë Italisë më
afër se sa ndonjëherë më përpara.12

 Gjithashtu nuk përjashtohet mundësia, që apostull Pavli
të ketë dërguar misionarë në Iliri prej Korinthit. Në letrën
drejtuar korintasve shkruan: “Pavli, i thirrur apostull i Jisu
Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë dhe vëllai Sosten” (I
Korintasve 1, 1). Sipas sinaksarëve të ndryshëm, Sosteni ishte
me origjinë nga Dyrrahu i Ilirisë dhe bënte pjesë në rrethin e 70
dishepujve të Krishtit. Në traditën ortodokse kujtimin e Sostenit,
e kremtojmë në të njejtën ditë me Qesarin, pra më 8 dhjetor.
Pavli e thirri Qesarin nga Korinthi të vinte në Nikopojë, për ta
vendosur më pas në Durrës. Fakti që nëpër kalendarët ortodoksë
Sosteni kremtohet bashkë me Qesarin, na shtyn të mendojmë

12-David Hellsten, Historia e Krishtërimit në Shqipëri, Vernon Publish-
ing, Tiranë 2008, faqe 13.
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se ka qenë një nga të dërguarit e Pavlit në Durrës. Emrin e
Qesarit e hasim edhe diku tjetër tek letra drejtuar Filipianëve
(4, 22): “Gjithë shenjtët, por sidomos ata të shtëpisë së Qesarit”.
Me shprehjen ata të shtëpisë së Qesarit nënkuptojmë bashkësinë
e krishterë të Durrësit, e cila në vitet 58 pas Krishtit ka pasur
rreth 70 familje të krishtera. Këtë fakt na e jep Farlati tek
Illyrikum Sacrum.13

Qesari më vonë u fronëzua episkop i Koronës në
Peloponez, pasi dorëzoi në Durrës pasardhësin e tij shën Astin,
i cili e drejtoi Kishën e Durrësit në kohën e perandorit Trajan

13-Sipas Nolit, Farlati ishte dijetari i famshëm jezuit, i cili ka shkruar
historinë kishtare të Ilirisë në shtatë vëllime, ndërsa Zef Mirdita thotë se
Daliele Farlati grumbulloi të gjitha letrat dhe qarkoret ipeshkvnore, duke
i përmbledhur në veprën “Illyrikum Sacrum”. Në  kryeveprën “Illyrikum
Sacrum” kanë punuar tre klerikë të kishës: atë Daniele Farlati, atë Filip
Riçeputi dhe atë Jakob Koleti. Ata grumbulluan shumë dorëshkrime, të
cilat i grumbulluan në tetë vëllime. Puna e tyre është kolosale, prej 124
vjetësh, pra qenë tre breza studiuesish, në shtrirjen kohore midis viteve
1695-1819. Në vëllimin e shtatë, trajtohet historia kishtare e Ilirisë dhe
e Epirit. -Daniele Farlati, Illyrikum Sacrum, Volumi II, faqe 374.
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(98-117). Gjatë përndjekjes së shpallur kundër të krishterëve
nga Trajani, shën Asti u martirizua prej qeveritarit të atëhershëm
të Durrësit, Agrikola. Një ditë të nxehtë korriku, shën Astin e
zhveshën lakuriq, duke i lyer trupin me mjaltë e varën në një
pemë, ku dorëzoi shpirtin tek Perëndia, i pickuar nga bletët
edhe grerat. Nuk dihet me saktësi se ku është bërë martirizimi,
i cili padyshim ka qenë publik. Lipsanin e tij e morën të krishterët
dhe e varrosën. Më vonë mbi varrin e tij, u ngrit një kishë e
madhe katedrale dhe Asti u shpall, shenjti mbrojtës i qytetit të
Durrësit. Kisha Ortodokse e përkujton dhe e nderon këtë martir
më 6 korrik. Himnografi Josif dhe më vonë ish mitropoliti i
Durrësit Jakov, hartuan një shërbesë kishtare për shenjtin
hierodëshmor.14

 Në ditën e martirizimit të shën Astit, kishin ardhur nga
Italia me një anije shtatë të krishterë. Ata qenë larguar nga
vendi i tyre, për t’i shpëtuar përndjekjes ndaj të krishterëve, që
kishte filluar perandori Trajan. Kur panë qëndrimin burrëror të
Astit, deklaruan haptazi që ishin të krishterë. Atëherë Agrikola
urdhëroi që të mbyteshin në det. Emrat e tyre qenë Peregrini,
Lukjani, Pompeu, Heziku, Papia, Staurnini dhe Germani. Të
shtatë i mbytën në detin Adriatik, duke marrë kurorën e
lavdishme të martirit.

Martirët, janë dëshmia më e vyer e elementit të krishterë
në trevat shqiptare. Gjatë dhjetë përndjekjeve të përgjakshme,
të tre shekujve të parë të krishterimit, në tokën e Ilirisë predikuan
Ungjillin këta shenjtorë, disa prej të cilëve u martirizuan  në
trojet tona: 1-Shën Korneli (+33) ishte bashkëkohës i Krishtit
dhe i apostujve. 2-Shën Asti (+98) ka qenë episkop i bashkësisë
së krishterë të Durrësit. 3-Shën Fileti (+117) ishte nga Dalmacia
dhe ushtronte profesionin e senatorit. 4-Shën Elefteri (+120)
ishte episkop i bashkësisë së krishterë të Vlorës dhe i të gjithë

14-Jakovu Moskonisiou, Asmatiki Akoluthia tu Agjiu endhoksu
Ieromartiru Astiu, Episkopu Diraqiu, En Kostandinopoli 1918.
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Ilirisë. 5-Shën Therini (+250) është martirizuar në Butrint. 6-
Tre Dëshmorët e Apollonisë Feliksi, Hermesi dhe Peregrini
(+300) jetuan në kohën e perandorit Numerian, i cili pasi i
torturoi urdhëroi që t’u priteshin kokat.  7-Dëshmori Danaks
(+300) ka qenë anagnost i kishës së Vlorës dhe Ilirisë. 8-Shën
Donati (+304). 9-Shën Polioni (+304) ishte kënduesi i parë i
kishës së Sibalës në Panoninë Lindore. 10-Shën Ireneu (+304)
ishte peshkopi i Sirmit, që ishte kryeqendra e Panonisë. 11-
Shën Sereni (+307) banonte në Sirm të Panonisë. 12-Dëshmori
Trifon i Sheqishtës (+313). 13-Donati i Evrias (+ 388) ishte
peshkop i qytetit të Evrias. Ai ka shërbyer në kohën e Teodosit
të Madh (379-395). Kishte lindur në Evria, afër Paramitisë së
Epirit, pranohet se ka marrë pjesë në Sinodin II Ekumenik në
Kostandinopojë (381). 14-Jeronimi (Sophronius Eusebios
Hieronymus) (+420), i cili ka lindur në Stridon të Dalmacisë.
15-Shën Martini i Dumas (+580) ishte me origjinë nga krahina
e famshme ilire e Panonisë. Këta ishin disa nga martirët, që
dhanë jetën gjatë përndjekjeve të të krishterëve në Shqipëri.
Ata kanë qenë të shumtë, por për shkak të zhdukjes së
dokumenteve nga sulmet e ndryshme barbare, emrat e tyre nuk
njihen.15

Nga praktikat e sinodeve ekumenike dhe më saktë në
Sinodin III Ekumenik të vitit 431, përmenden episkopët e
Durrësit, Efkarios dhe Feliks, si dhe episkopët e qyteteve të
Apolonisë dhe të Velidhës, ndërsa në praktikat e Sinodit IV
Ekumenik të vitit 451, gjejmë emrat: Efsevi, episkopi i
Apolonisë dhe të Epirit të Ri, Peregrini i Finiqit, Klaudio i
Ajazmës etj.16

 Në shekujt V-X, u krijuan disa episkopata të
reja, episkopët e të cilave janë shënuar si pjesëmarrës nëpër
Sinodet Ekumenike: 1-Episkopata e Anksimojt, me vendodhje
aty ku është Saranda e sotme. Kjo episkopatë u shkatërrua në

16
-Dhori Qirjazi, Krishterimi në Shqipëri, Tiranë 2000, faqe 340-420.

15
-Andrea Llukani, Shenjtorët & Perandorët iliro-shqiptarë,  Tiranë 2005.
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vitin 552 nga sulmet barbare të gotëve. Në Sinodin e
Kalqedonisë ka marrë pjesë episkop Kristofori. 2-Episkopata
e Finiqit, e cila nuk pati jetëgjatësi. Në Sinodin IV Ekumenik
të Kalqedonisë u përfaqësua prej episkop Peregrinit. 3-
Episkopata e Adrianopojës, e cila vite më vonë u zëvendësua
me atë të Drinopojës. Episkop Ipati (523-559) ka qenë
pjesëmarës në Sinodin e Kalqedonisë. Mitropoliti i Drinopojës,
Kozmai (754-787) ka përfaqësuar Epirin, në Sinodin VI
Ekumenik. 4-Episkopata e Butrintit u themelua në vitin 451.
Përmendet episkop Stefani. 5-Episkopata e Durrësit, e cila në
Sinodin III Ekumenik të Efesit (351), u përfaqësua me episkop
Efharin, ndërsa në Sinodin IV Ekumenik të vitit 451
përfaqësohej nga episkopi Lluka. Në procesverbalet e Sinodit
VI Ekumenik, që u zhvillua në Nikea në vitin 787, përmendet
emri i mitropolitit të Durrësit, Niqiforit. Gjithashtu mitropoliti
i Durrësit, Luçiani, ka firmosur procesverbalet e Sinodit të
Kostandinopojës në vitin 879. 6-Episkopata e Apollonisë, e
cila në Sinodin IV Ekumenik (451) u përfaqësua nga episkop
Efsevi. 7-Episkopata e Bylisit, e cila njihej me emrin Validi dhe
kishte për episkop Filoharin (458). Në shekullin VI, Bylisi
radhitet ndër tetë qytetet më të rëndësishme të Epirit të Ri. 8-
Episkopata e Ulpianës, e cila në Sinodin e Sardikës të vitit 342
u përfaqësua nga episkop Maqedoni i Dardanisë.

Nga viti 731 e deri në fillimet e shekullit XI, është koha
kur Perandori Leoni III Izauri (717-741) me anën e një dekreti
e shkëputi Kishën e Ilirikumit nga juridiksioni i episkopit të
Romës duke e bashkuar me Patriarkanën e Kostandinopojës.
Vikariati Romak i Selanikut u shpërbë dhe të gjitha mitropolitë
u lidhën me qendrën. Kjo kohë përfundon, me varësinë e shumë
episkopatave të Ilirikumit nga Kryepeshkopata Autoqefale e
Ohrit. Në vitin 732, perandori ikonoklast Leoni III Izauri, me
anë të një dekreti, i hoqi çdo të drejtë përzierjeje Kishës së
Romës mbi kishat e Ilirisë, duke i bashkuar  të gjitha mitropolitë
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me Kostandinopojën. Kjo ndodhi në kohën kur papa Grigori
III, thirri sinodin kundër ikonoklastëve dhe si kundërpërgjigje
perandori ikonoklast Leoni III, i aneksoi provincat e Ilirisë
Lindore, madje edhe Sicilinë e Kalabrinë, duke i kaluar në
juridiksionin e Kostandinopojës. Papa Adriani (772-795), në
Sinodin VII Ekumenik të vitit 787, kërkoi që t’i kishte përsëri
në administrim dioqezat e Ilirisë Lindore, por kërkesa e tij nuk
u muar parasysh. Vite më vonë patriku i Kostandinopojës Foti
(857-867, 877-886), duke iu përgjigjur papës së Romës Nikolla
I (858-867), theksoi: meqenëse krahinat i Ilirisë ishin bashkuar
politikisht me Kostandinopojën, nevojitej që edhe nga ana
kishtare të vareshin prej saj. Sinodi i Madh, që u mblodh në
kohën e Fotit, në vitin 879, njohu njëherë e përgjithmonë të
drejtën e Kishës së Kostandinopojës mbi kishat e Ilirisë, të cilat
pak më vonë më 884, u regjistruan dhe në kodikun e
“Bazilikave”.17

KRISHTERIMI I GOTËVE

Në shekullin III, në kufijtë e Perandorisë Romake filluan
dyndjet e barbarëve, të cilët qenë popujt gjermanikë dhe
quheshin gotë. Origjina e tyre ishte nga brigjet e detit Balltik.
Gotët në vitin 250, u zhvendosën drejt Jugut, duke kaluar
Danubin. Ata pushtuan dhe plaçkitën disa provinca të
perandorisë. Disa prej tyre u vendosën në anën perëndimore të
Danubit dhe u quajtën vizigotë (gotët perëndimorë), ndërsa të
tjerët u vendosën në anën lindore dhe u quajtën ostrogotë (gotët
lindorë). Këto fise barbare shpesh sulmonin perandorinë, duke
vrarë dhe plaçkitur. Ata zunë shumë robër të krishterë nga
vendet e pushtuara. Nga këta robër ata u njohën me krishterimin.
Gotët kishin mbështetur me ushtritë e tyre Kostandinin e Madh,

17
-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në

vitin 1944, Tiranë 1992, faqe 9.
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në luftë kundër Liçinit, kështu një pjesë e mirë e kësaj ushtrie u
njoh me fenë e re. Në Sinodin I Ekumenik të Nikeas, ka marrë
pjesë edhe një episkop got, Theofili. Megjithatë pjesa më e
madhe e popullsisë gote vazhdonte të ishte pagane. Iniciativën
për kristianizimin e tyre e mori Ulfila. Ky i fundit për
veprimtarinë misionare te fiset gote vuri në dijeni Kostandinin
e Madh. Perandori ngarkoi këshilltarin e tij Eusebin e
Nikomedisë, që të diskutonte me Ulfilën. Apostulli i gotëve,
Ulfila, ka lindur rreth vitit 311. Historiani Filostogji dëshmon
se Ulfila në vitin 343, u dorëzua episkop i gotëve nga episkopi
arian Eusebi. Më pas Ulfila, mori pjesë në Sinodin e
Kostandinopojës të vitit 360. Suksesi më i madh i tij ishte shpikja
e alfabetit gotik dhe përkthimi i Biblës në gjuhën gote.
Gjithashtu ka përkthyer në gotishte shumë tekste liturgjike.
Ulfila e vazhdoi misionin e tij, për ungjillëzimin e gotëve për
40 vjet, derisa vdiq në vitin 383. Eusebi i Nikomedisë që dorëzoi
Ulfilën në gradën episkopale, kishte përqafuar arianizmin, si
pasojë gotët e njohën krishterimin sipas doktrinës ariane.18

Në vitin 376, vizigotët kapërcyen Danubin dhe u
vendosën në Mesie. Perandori Valenc (364-378), i lejoi ata të
vendoseshin në provincat e perandorisë, me kusht që  të
bëheshin të krishterë. Pasi u vendosën në Ballkan, vizigotët
ngritën krye kundër perandorisë. Ata mundën të fitonin betejën
e Adrianopojës në vitin 378, duke vrarë  perandorin Valenc.
Disa vite më vonë, perandori Teodosi i Madh (386-395), mundi
t’i zbrapsë edhe t’i nënshtrojë. Në vitin 386, rreth 40 mijë gotë
luftuan për ushtrinë perandorake të Teodosit. Pas vdekjes së
këtij të fundit më 395, perandoria iu nda dy djemve të tij, Arkadit
pjesa lindore dhe Onorit ajo perëndimore. Gjatë sundimit të
Arkadit 18-vjeçar në Kostandinopojë (395-408), ai ra nën
ndikimin e një diplomati got me emrin Rufin. Meqenëse në atë
kohë, si Roma ashtu edhe Kostandinopoja, dëshironin të kishin

18
-Andrea Llukani, Krishterimi i gotëve, Ngjallja, qershor 2000, faqe 5.
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në sundimin e tyre Ilirinë, Arkadi dërgoi ushtritë gote, me në
krye Alarikun, për të plaçkitur Trakën, Tesalinë, Maqedoninë
etj. Më pas Arkadi caktoi Alarikun, Dukë të Ilirisë (Magister
militum per Ilyricum), duke e nxitur të sulmonte Romën.

Në vitin 410, vizigotët e udhëhequr prej Alarikut, arritën
të pushtonin Romën, por vdekja e kryetarit të tyre në vitin 411,
krijoi një gjendie destabiliteti. Në atë kohë vjehrri i Alarikut
Ataulfos, i drejtoi ata drejt Francës dhe Spanjës, e cila ishte e
populluar nga fiset gjermane të vandalëve. Pas betejave të ashpra
me këto fise, vizigotët në vitin 418, mundën të zotëronin
Francën Jugore dhe Spanjën. Pasi nënshkruan një traktat paqeje
me Onorin (395-423), u vendosën në provincën romake të
Ivirisë. Vizigotët e braktisën arianizmin, gjatë viteve të
mbretërimit të Rikaredos (586-601), i cili në vitin 586, i ndikuar
nga episkopi i Sevilies Leandro, hoqi dorë nga arianizmi dhe u
kthye në besimin e drejtë. Në vitin 589, Rikaredo mblodhi
Sinodin e Toledos, në të cilin u dënua arianizmi.19

SI E PËRQAFUAN
 KRISHTERIMIN FRANKËT

Frankët kanë qenë popuj barbarë, të cilët e njohën
krishterimin që prej fillimit në doktrinën ortodokse. Popullsia
franke ishte pagane, por megjithatë krishterimi, kishte mundur
të depërtonte në disa treva të lumit Rin. Krishterimi në masë i
frankëve u bë prej mbretit të tyre Klovis (481-511). Ky i fundit
ishte pagan, por u njoh me krishterimin nga martesa me
Klotildën, e cila ishte ortodokse nga fisi gjerman i burgundëve.
Grigori i Turunit në veprën e tij “Historiae francorum”, tregon
se mbreti  Klovis përpara një beteje kundër alemanëve, në vitin
496, premtoi se po të fitonte do të bëhej i krishterë. Përpara

19-Georgiou Stagioglou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Protos, ekdoseis
Pournara, Thesaloniki 1984, sel. 219.



171

betejës, Klovis kërkoi ndihmën e Krishtit dhe doli fitimtar.
Menjëherë u pagëzua tek episkopi i Reimsit, në ditën e
Krishtlindjeve të vitit 496, duke marrë emrin Kostandin.
Shembullin e tij, e pasuan 3000 ushtarë dhe fisnikë, të cilët u
pagëzuan gjatë një ceremonie madhështore. Me mbështetjen e
popullsisë së krishterë, Klovis i shtriu zotërimet e tij pothuajse
në të gjithë Francën.20

Në vitin 507 Klovis, pasi bëri një marrëveshje me
burgundët, filloi luftën kundër vizigotëve, duke i mundur ata
në betejën e Vonillës, ku mbeti i vrarë mbreti i tyre Alariku II.
Zotërimet e frankëve, shtriheshin nga Tuluzi e deri në Akitania
dhe Klovis u njoh zyrtarisht si mbret i frankëve nga perandori i
Bizantit, Anastasi (491-518). Ai e vendosi rezidencën në Paris
dhe forcoi pozitat e tij mbi të gjitha fiset franke, duke pasur
gjithmonë mbështetjen e popullsisë së krishterë. Në vitin 511,
thirri Sinodin e Orleanit. Klovis ndërroi jetë në moshën 45-
vjeçare.21

PËRHAPJA E KRISHTERIMIT
 NË ISHUJT BRITANIKË

Në Britaninë e Madhe krishterimi, u përhap në shekullin
II pas Krishtit, gjatë pushtimit romak. Në Sinodin e Arelatit të
vitit 314, kanë marrë pjesë episkopët e Jorkit, Londrës dhe
Lineolut, por pas tërheqjes së trupave romake në vitin 410,
britanikët nuk mundën të mbronin besën dhe kombin e tyre
nga fiset skoceze dhe pitke që mësynin nga veriu. Në vitin 451,
ata kërkuan ndihmën e anglo-saksonëve, të cilët qenë paganë
dhe sapo u bënë zotër të vendit, i përzunë britanikët dhe

21
-Andrea Llukani, Si e përqafuan krishterimin frankët, Ngjallja, korrik

2000, faqe 4.

20-Athanasios Martinos, Thriskeftiki kei Ithiki Enkiklopedhia, ekdoseis
Martinos, Athina 1962, sel. 178-180.
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rivendosën paganizmin. Në këto kushte britanikët u detyruan
të tërhiqen në Uells.

Në Irlandë, krishterimi ishte predikuar edhe më parë se
në Britani, por nuk kishte bazë të qëndrueshme. Në gjysmën e
dytë të shekullit V, merita i takon shën Patrikut (432-461), i
cili mundi të përhapë krishterimin në Irlandë. Shën Patriku ka
lindur rreth vitit 385, dhe ka jetuar në fshatin Bannavem
Taberniae, në buzë të lumit Server në Uells. Kur ishte në moshën
16-vjeçare, fshati u sulmua nga piratët dhe Patriku u zu peng.
Atë e shpunë në Irlandë dhe e shitën si skllav. Gjatë viteve të
skllavërisë, Patriku mësoi shumë mirë gjuhën irlandeze, e cila
do t’i vinte në ndihmë më vonë për misionin e tij. Prej andej,
mundi të arratisej në Galati, ku u dorëzua episkop dhe në vitin
432, u kthye në Irlandë si pasues i shën Palladiusit. Bashkë me
nxënësit e tij, ai filloi punën misionare për kristianizimin e
Irlandës. Aktiviteti i tij misionar zgjati rreth 30 vjet. Në vitin
444, krijoi Selinë episkopale në Armag. Shën Patriku themeloi
Manastirin Arma dhe mjaft manastire të tjerë, ku murgjit e
frymëzuar nga zelli misionar predikonin krishterimin. Patriku
shpesh përshkruhet nëpër ikona duke mbajtur një shemrok (lule
karakteristike irlandeze, e cila ngjan me tërfilin), ose me
gjarpërinj që largohen nga frika prej tij. Ai përdori lulen e
shemrokut që të ilustronte doktrinën e Trinisë së Shenjtë.
Patriku vdiq më 17 mars të vitit 492.

Në Skoci, krishterimi u përhap nga puna misionare e
murgut Irlandez Kolumban (512-597). Aktiviteti misionar i tij,
për kristianizimin e skocezëve zgjati rreth 34 vjet. Manastiri
Jona, u bë qendra e rrezatimit të krishterimit te skocezët.
Britanikët, skocezët dhe irlandezët janë fise keltësh, prandaj
nuk donin të hynin në lidhje me kishën anglo-saksone. Vetëm
në shekullin VII, ata ranë në marrëveshje me anglo-saksonët.
Tek Anglo-saksonët predikoi krishterimin murgu Agustin. Ky i
fundit në vitin 596, u dërgua prej papës Grigori I, së bashku me
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40 murgj. Pasi kaluan Galatinë arritën në brigjet Kent, ku u
mirëpritën nga mbreti Ethelmbert, i cili ishte idhujtar. Ky i fundit,
i ndikuar nga gruaja e tij Vertha, që ishte e krishterë nga
mbretëria e frankëve, jo vetëm që i mirëpriti, por i la të lirë të
predikonin krishterimin. Mbreti Ethelmbert u pagëzua dhe
shembullin e tij e ndoqi i gjithë populli. Në vitin 597, Agustini
u bë kryepiskop i Kanterburnit, duke u fronëzuar nga
kryeepiskopi i Francës, Elefteri. Ai që organizoi kishën anglo-
saksone ishte murgu Teodor nga Tarso i Azisë së Vogël. Ai u
bë kryepiskopi i Kanterburnit në vitin 669, kur ishte në moshën
67-vjeçare. Teodori ishte njeri i arsimuar dhe zotëronte
greqishten e latinishten. Ai thirri sinodin e Hertfontit, ku u morën
vendime për organizimin e kishës me bazë episkopale.22

KRISHTERIMI I GJERMANËVE

Në kohën kur fiset gjermane të ostrogotëve dhe
vizigotëve, kanë qenë vendosur nëpër provincat e Perandorisë
Romake dhe kishin përqafuar fenë e krishterë, fiset e tjera
gjermane, që jetonin jashtë kufijve të perandorisë, ishin ende
paganë. Misionarë të krishterë nga frankët, britanikët, skocezët
dhe anglosaksonët kanë shkuar për të përhapur krishterimin te
këto fise, por ata dështuan. Duhet theksuar se tek asnjë popull
barbar krishterimi nuk u fut me aq vështirësi sesa te gjermanët,
sepse fiset gjermane ishin në armiqësi me njëri-tjetrin dhe kishin
natyrë luftarake të pavarur. Të parët që kaluan në krishterim,
kanë qenë bavarezët, tek të cilët predikuan misionarët francezë
Ruperti, Emiriani dhe Korbiniani. Në fillimet e shekullit VII,
dy murgj irlandezë Kolumbiani dhe Gali, predikuan tek alemanët
dhe helvetikët. Predikimi i tyre u çua më tej nga gjysma e dytë
e shekullit VII, prej shën Priminit dhe u përsos nga shën

22
-Andrea Llukani, Përhapja e krishterimit në ishujt britanikë, Ngjallja,

tetor 2000, faqe 5.
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Bonifaci. Ky i fundit ishte anglosakson dhe kishte lindur në
vitin 680 në një familje aristokrate në krahinën e Devonshit.
Në moshën 30-vjeçare, u hirotonis prift dhe filloi punën
misionare te fiset fride. Misioni i tij nuk pati sukses, sepse fiset
fride në atë kohë kanë qenë në luftë me frankët. Atëherë Bonifaci
u detyrua të kthehej në vendlindjen e tij, në Angli, ku u zgjodh
igumen i një manastiri, por ideja e kristianizimit të gjermanëve
nuk e linte të qetë. Në vitin 719 shkoi në Romë, ku u prit mirë
nga papa, i cili i dha fuqi të plota misionare. Ai u nis përsëri te
fiset fride për të ndihmuar murgun anglosakson Vilibrand, por
pas një mosmarrëveshjeje me këtë të fundit, shkoi në krahinën
e Hesit, ku punoi me shumë zell dhe pati sukses. Duke menduar
se me cilësinë e episkopit, do të kishte më shumë autoritet në
misionin e tij, Bonifaci i kërkoi papës që ta bënte episkop të
gjermanëve. Kjo u bë realitet në vitin 722, atëherë kur papa e
dorëzoi atë në gradën episkopale, por pa rezidencë të
përhershme.

Me të mbërritur në rajonin e Hesëve, Bonifaci urdhëroi
të pritej një lis i madh që konsiderohej i shenjtë, sepse i ishte
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kushtuar perëndisë pagane Donar (perëndia i rrufesë). Me
lëndën e lisit ndërtoi një kishë. Ky ishte një hap vendimtar në
kristianizimin e hesëve. Më vonë, Bonifaci shkoi në krahinën e
Turinxhisë dhe më pas në Bavari, duke zgjidhur
mosmarrëveshjet që ekzistonin nëpër kishat e atyre vendeve.
Duke parë suksesin dhe autoritetin  e tij, në vitin 737, papa e
dorëzoi Bonifacin episkop të gjermanëve.

Bonifaci krijoi tri qendra episkopale me në krye
misionarët më të mirë anglosaksonë, të cilët e kishin shoqëruar
gjatë kristianizimit të fiseve gjermane. Për të përsosur jetën
monakale, Bonifaci themeloi manastirin e famshëm të Fludës.
Duke e vendosur rezidencën e kryepeshkopatës në Mainz, ai
bëri që të gjitha fiset gjermane të kenë një qendër të vetme.
Pasi kishte udhëhequr me sukses të plotë për dhjetë vjet kishën
gjermane, Bonifaci kujtoi ëndrrën e rinisë së tij për të vazhduar
punën misionare për kristianizimin e fiseve fride. Suksesi këtë
radhë ishte shumë i madh. Mjaft fridë u konvertuan në
kristianizëm, por kjo gjë shkaktoi zemërimin e pjesës së fridëve
të mbetur paganë. Një ditë, kur Bonifaci priste që të vinte një
numër i madh fridësh për t’i pagëzuar, në vend të tyre u ndesh
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me një turmë fridësh paganë, të cilët e masakruan së bashku
me shoqëruesit e tij. Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 755. Në
këtë mënyrë u martirizua, apostulli i gjermanëve Bonifaci.23

PËRHAPJA E KRISHTERIMIT
 TE SLLAVËT

   Në shekullin IX aleanca franko-bullgare ndërmjet
Ludovikut të Gjermanisë (843-878) dhe Borisit të Bullgarisë,
e detyroi mbretin e Moravisë Ratisllavin (846-869) të kthehej
nga Bizanti, duke kërkuar nga perandori mbështetje politike
dhe misionarë që të predikonin Ungjillin në gjuhën sllave. Në
vitin 826, një përfaqësi nga Moravia mbërriti në Kostandinopojë,
duke ia parashtruar kërkesat e Ratisllavit perandorit bizantin
Mihali III (842-867). Ky i fundit pasi u këshillua me patrikun
Foti, i quajti të drejta kërkesat e tyre. Patriku i Kostandinopojës
Foti (858-867, 877-886) caktoi për organizimin e veprimtarisë
misionare te moravët vëllezërit nga Selaniku, Kostandinin (Kiril)
dhe Metodin. Metodi ka lindur rreth viteve 815, ndërsa vëllai i
tij Kostandini (Kirili) rreth viteve 827. Ata që në moshë të re
humbën babanë e tyre. Edukimin dhe arsimimin e tyre e mori
përsipër xhaxhai i tyre Teoklisti, i cili e dërgoi Kostandinin në
shkollën e Kostandinopojës për tu bërë nxënës i Fotit.

    Në vitin 860, Metodi u bë igumeni i manastirit Polikron,
ndërsa Kostandini u emërua profesor i filozofisë në Shkollën
Patriarkale të Apostujve të Shenjtë. Në vitin 862, mbërriti në
Kostandinopojë përfaqësia e moravëve dhe patriku Foti caktoi
dy vëllezërit nga Selaniku, që të ndërmerrnin aktivitetin
misionar. Sapo mbërritën në Moravi, ata u pritën shumë mirë
nga mbreti Ratislav dhe populli, sepse ata kishin bërë një punë
të shkëlqyer, duke përkthyer në gjuhën sllave pasazhet ungjillore

23
-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994,

faqe 20.



177

të Shkrimit të Shenjtë dhe librat liturgjikë. Aktiviteti misionar i
dy vëllezërve përparonte me ritme të shpejta, me gjithë pengesat
e vështirësitë që u krijonin episkopët francezë Passan dhe
Regesburg. Ata arritën që brenda një kohe të shkurtër, të
përkthenin Biblën në gjuhën sllavishte të vjetër.

     Aktiviteti i shkëlqyer misionar i Kirilit dhe Metodit, krijoi
armiqësinë me misionarët francezë të kishës latine. Këta, duke
e parë se po humbisnin terren te populli i Moravisë, i paditën te
papa, sepse kishin futur gjuhën sllave në shërbesat kishtare. Në
atë kohë nëpër kisha, mund të përdorej si gjuhë liturgjike vetëm
hebraishtja, latinishtja ose greqishtja. Në vitin 868, ata i thirrën
në Romë për të dhënë llogari përpara papës Adriani II (867-
872). Kirili dhe Metodi u mbrojtën me Bibël në dorë, duke
thënë se Zotit mund t’i shërbehet në çdo gjuhë.

Pasi dëgjoi liturgjinë në gjuhën sllave, e cila u celebrua në
kishën e Shën Pjetrit, papa dha pëlqimin e tij dhe e njohu
sllavishten si gjuhë kishtare. Papa Adriani II e dekretoi
sllavishten e vjetër gjuhë liturgjike, por me kusht që Apostulli
dhe Ungjilli të lëçiteshin më parë latinisht dhe më pas sllavisht.

    Ndërkohë Kostandini u sëmur rëndë dhe vdiq në Romë,
më 14 shkurt të vitit 869. Atë e varrosën në bazilikën e Shën
Klimit. Para se të vdiste ai u qeth murg duke marrë emrin Kiril.
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Gjithashtu alfabeti i shpikur prej tij u quajt alfabeti kirilik.
Metodi u dorëzua episkop i Panonisë, nga papa Adriani. Kur u
kthye për të vazhduar punën misionare, u arrestua nga kleri
franko-gjerman, duke u burgosur në manastirin e Bavarisë. U
lirua prej andej vetëm pas tre vjetësh, me ndërhyrjen e papa
Joanit VII. Jo shumë kohë pas vdekjes së Metodit, më 6 prill të
vitit 885, principata e Moravisë u nda midis Hungarisë dhe
Bohemisë në vitin 907, dhe gjuha sllave u hoq nga shërbesat
fetare, duke u zëvendësuar me atë latine. Shumica e nxënësve
të Metodit, u përndoqën dhe u detyruan të largohen nga
Moravia. Ndërmjet viteve 906 dhe 910, Moravia u plaçkit nga
magjarët, të cilët të shtyrë nga frankët, shkatërruan çdo gjë
nga puna misionare e vëllezërve Kirili dhe Metodi.

       Nga moravët krishterimi u përhap te bohemët. Mbreti
i tyre Borzivoi u pagëzua në Moravi, së bashku me gruan e tij
Ludmillën në vitin 870 dhe shembullin e tyre e ndoqi i gjithë
populli. Pjesa e popullsisë që mbeti pagane, gjeti mbështetje te
nipi i Borzivoit që quhej Bolesllav. Ky i fundit bëri mjaft masakra
ndaj të krishterëve, derisa mbreti i Gjermanisë Otoni I, në vitin
905, e mundi në luftë dhe e detyroi të pranojë krishterimin si fe
zyrtare.

 Krishterimi i polonëve, u bë menjëherë mbas moravëve
nga nxënësit e Metodit, që u larguan nga Moravia. Hap
vendimtar në krishterimin e polonëve, ishte martesa e princit
Miçisllav me Dobrovkën, vajzën e Bolesllavit, princit të
Bohemisë në vitin 965. Por, meqënëse Polonia ishte nën
vartësinë e Gjermanisë, liturgjia sllave u zëvendësua me atë
latine. Krishterimi i plotë i polonëve do të bëhej më vonë nga
mbreti i tyre Bolesllav Trimi (992-1025).24

24-Arkimandrit Joanou Aleksiou, I ierapostoli Kirilos ke Methodios,
ekdoseis Zoi, Athina 1998, sel. 84-86.
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KRISTJANIZIMI I HUNËVE

Popullsia hune kishte mundur të njihej me krishterimin,
prej misionarëve bizantinë, gjatë lëvizjes së tyre drejt Danubit.
Kryeepiskopi i Moravisë, Metodi, gjatë udhëtimit misionar u
takua me shumë hunë. Sipas jetëshkrimit të Metodit, mbreti i
hunëve, kishte shprehur dëshirën ta takonte. Pati zëra që të
mos shkonte, sepse mbreti do ta torturone, por ndodhi e
kundërta. Ai e priti me nderime Metodin, duke i thënë: “Atë i
nderuar, kujtomë edhe mua në lutjet e tua”. Këto fakte tregojnë
për një konvertim shkallë-shkallë të hunëve në krishterim, gjatë
dhjetë-vjeçarit të fundit të shekullit IX. Êur hunët u mundën
nga ushtritë bizantine të Kostandinit VII Profirogjenitit (912-
959), dy nga udhëheqësit e tyre, Bulish dhe Gjula, në vitin 950
u pagëzuan në Kostandinopojë. Kur u kthyen në atdhe, morën
me vete edhe episkopin Jerothe, i cili u dorëzua nga patriku i
Kostandinopojës Theofilakti në vitin 933-956, si episkop i
Hungarisë. Vajza e Gjulës, Sarolta, u martua me princin Gjeza
dhe në suitën e saj mori me vete shumë priftërinj. Megjithëse
Gjeza mbeti pagan, ai nuk e pengoi gruan e tij të përhapte
krishterimin.

Pas vdekjes së Gjezës në vitin 997, në fron hipi Stefani
(997-1038), i cili ndërmori hapin vendimtar për konvertimin e
popullsisë hune në krishterim. Ai vendosi ritin në gjuhën latine,
duke organizuar kishën e Hungarisë sipas modelit perëndimor.
Të dërguarit e Stefanit vajtën në Romë te papa Silvestri II (999-
1003), dhe i shpunë stemën mbretërore për ta bekuar. Papa, në
Krishtlindjet e vitit 1000, e shpërbleu Stefanin me titullin Mbret
Apostolik. Stefani krijoi dhjetë episkopata dhe shumë manastire,
duke bashkuar në sundimin e tij të gjitha fiset hune, të cilat vite
më vonë formuan popullin hungarez.25

25
-Andrea Llukani, Kristjanizimi i hunëve, Ngjallja, maj 2001, faqe 4.
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KRISTJANIZIMI I BULLGARËVE

Kristjanizmi i bullgarëve u bë në këto rrethana: Një
motër e mbretit bullgar Boris u zu robinë nga bizantinët në
luftë dhe e çuan në Kostandinopojë, ku u trajtua me shumë
dashamirësi nga perandoresha Teodora. Ajo pranoi të kalonte
në fenë e krishterë, duke u pagëzuar me emrin Maria. Kur u
kthye në Bullgari, u përpoq të bindte të vëllanë, mbretin Boris,
për t’u pagëzuar. Pagëzimi i tij, u bë në një ceremoni
madhështore në kishën e Ballshit dhe nuni i tij, u bë perandori
bizantin Mihali III (842-867), me anën e një përfaqësuesi të tij.
Borisi (852-889), mori emrin e nunit, Mihal. Gjatë luftës së
parë botërore, një oficer austriak i quajtur Kamila Prashniker,
zbuloi në Ballsh të Mallakastrës, një pllakë guri me një
mbishkrim në greqishten bizantine. “U pagëzua sundimtari i
Bullgarisë Borisi Car, i quajtur Mihal, së bashku me popullin e
tij, të dhënë prej Perëndisë në vitin 6374.” Kjo datë është dhënë
sipas kalendarit bizantin, ku sipas kalendarit të ri Grigorian i
korrespondon vitit 866 pas Krishtit.26

26
-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, faqe

79.
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Shembullin e Borisit, e ndoqi i gjithë populli. Vite më
vonë princi Boris i kërkoi patrikut të Kostandinopojës, Fotit,
që ta shpallte patriarkanë të pavarur Kishën e Bullgarisë. Foti
refuzoi nëpërmjet heshtjes, atëherë Borisi e adreson të njëjtën
kërkesë te papa Nikolla. Ky i fundit i ktheu përgjigje, duke
pranuar të hirotonisë në Bullgari, jo një patrik por kryeepiskop.
Misioni papal që mbërriti në Bullgari, i kërkoi Borisit, dëbimin
e misionarëve bizantinë. Këta të fundit e informuan Fotin, në
lidhje me çështjen e Kishës Bullgare, se atje qenë përhapur
inovacionet perëndimore. Atëherë, patriku Foti mblodhi një
sinod lokal në Kostandinopojë, ku dënoi veprimet antikanonike
të papës. Me qarkoren e tij, Foti i informoi edhe patrikët e
tjerë, duke i ftuar të miratonin vendimin e përbashkët. Në vitin
867, Foti në enciklikën e tij, e akuzonte papën Nikolla I, për
herezi dhe preu me të çdo lloj komunikimi. Vite më vonë një
sinod, që u mbajt në kryesinë e përfaqësuesve të papës, e dënoi
Fotin. Gjatë seancave të fundit të sinodit patriku Ignat, u njoftua
për një rikthim të bullgarëve. Princi Boris kërkoi nga kisha
bizantine, që t’i emëronte një kryeepiskop. Ignati nuk i përfilli
kërkesat e përfaqësuesve të papës dhe i pranoi bullgarët me
entuziazëm.27

KRISHTERIMI I DAKËVE

Kristjanizimi i dakëve, u bë nga ushtarët romakë që
erdhën në Dacia. Ndërmjet tyre kishte edhe të krishterë, të cilët
predikuan krishterimin. Tradita apostolike thotë se apostull
Andrea ka predikuar krishtërimin te fiset dake. Shkrimtari i
vjetër kishtar Tertuliani, rreth vitin 200 në veprën e tij Adversus
Judacos, i përmend dakët, mes kombeve që kishin përqafuar
krishtërimin. Vite më vonë shën Paulini i Nolës, ka predikuar

27-Dhimitrios Gonis, Eklisiastiki Istoria ton Eklision tis Boulgarias kai
Serbias, Athina 1996, sel. 31-35.
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krishterimin në veri të Danubit. Numri i madh i bazilikave
paleokristiane të zbuluara në Dobraçea, vërteton se krishterimi
ka qenë shumë i përhapur në këto zona. Nga Dobraçea,
krishterimi u përhap në Daki në shekullin II. Gjatë përndjekjes
së Dioklecianit (284-305), kemi shumë martirë nga trojet e
Dakisë: Pasikrati, Valentini, Marçiani, Nikandru, Julius,
Maximusi etj. Në fillim të shekullit VI, në Notita Episcopatuum
të Patriarkanës Ekumenike bënin pjesë 15 episkopatat e
Dobroçeas. Kisha e Dakisë, u bashkua me Kostandinopojën në
Sinodin VII Ekumenik. Kanoni 28 i jepte Patriarkanës së
Kostandinopojës të drejtën e juridiksionit mbi Pontin, Azinë,
Trakinë dhe provincat e Danubit.28

KRISTIANIZIMI I RUSËVE

Deri në shek. X rusët kanë qenë paganë. Ata u shfaqën
për herë të parë para Kostandinopojës në vitin 860 dhe e
rrethuan atë. Patriku Foti e kuptoi se i vetmi mjet për të
mënjanuar sulmet e tyre, ishte konvertimi i tyre në fenë e
krishterë. Misionarët e parë, të dërguar nga Kostandinopoja
nuk patën sukses. Pas vdekjes së princit Igor të Kievit në vitin
955, e shoqja e tij Ollga mbeti regjente.

28
–Historia e Rumanisë, shqipëroi Dionis Bubani, Toena, Tiranë 2001,

faqe 182-187.
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Ajo bëri një udhëtim në Kostandinopojë, ku njohu
krishterimin, u impresionua thellësisht nga madhështia e tij dhe
u pagëzua duke marrë emrin Elena. Mbasi u kthye në Kiev u
përpoq që të përhapte krishterimin, deri në fund të jetës së saj.
Nipi i Ollgës, Princi Vladimir (980-1015), e kuptoi epërsinë e
krishterimit mbi fetë e tjera monoteiste (judaizmit dhe
islamizmit), por ishte tepër krenar që të kërkonte misionarë
dhe të pagëzohej. Prandaj sajoi një Casus belli, duke sulmuar
qytetin Qersones, që ishte zotërim i Bizantit në Krime. Pasi e
pushtoi atë, dërgoi një delegacion në Kostandinopojë duke u
ofruar bizantinëve paqen, me kusht që t’i jepnin për grua
princeshën Ana dhe vetë ai do të pagëzohej bashkë me ushtrinë
e tij. Kushtet e paqes u pranuan. Princesha Ana shkoi në
Qersones bashkë me një suitë të madhe priftërinjsh, ku para se
të celebrohej martesa, princi Vladimir u pagëzua. Shembullin e
tij e ndoqi i gjithë populli. Kjo ka ndodhur në vitin 998. Patrikana
e Kostandinopojës dërgoi në Kiev mitropolitin Mihal, i cili
pagëzoi popullatën. Nga Kievi krishterimi nisi të përhapej në
masën e popullit rus.29

KRISTJANIZIMI I POPUJVE
 SKANDINAVË

Nëpër vendet skandinave krishterimi u përhap pas
shekullit IX. Mjaft tregtarë nga këto vende ushtronin aktivitetin
e tyre nëpër vendet e Europës Perëndimore, ku u njohën me
krishterimin. Gjithashtu vikingët lundronin me anijet e tyre drejt
ishujve Britanikë. Në kontaktet që kishin me popullsinë, kishin
mundur të lidhnin martesa me gra të krishtera me origjinë kelte,
kështu ata e pranuan pagëzimin pa ndonjë vështirësi, duke lënë
mënjanë fenë e tyre idhujtare. Në vitin 823 kryeepiskopi i Remit,
Ebbon, së bashku me dy shoqëruesit e tij, murgun Anzgar dhe
29-Vlasiou Fidha, Eklisiastiki Istoria tis Rosias, Athina 1997, sel. 113.
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episkopin e Vremit, Vilerim, filluan aktivitetin misionar në
Danimarkë duke kovertuar mjaft danezë në fenë e krishterë,
por nuk arritën të fitonin mbështetjen e mbretit të tyre. Vite më
vonë, kur mbreti Harold u shfronëzua nga kundërshtari i tij
Harek, gjeti strehë tek frankët, ku mbreti Ludovik i vuri si kusht
që të pagëzohej i krishterë dhe të mbështeste veprën misionare
për kristjanizimin e danezëve. Kështu Haroldi në vitin 826, i
shoqëruar nga murgu Anzgar (801-865), u kthye në Danimarkë
me qëllim që të zinte fronin mbretëror, por dështoi dhe u kthye
në Frizi për riorganizimin e një përpjekjeje tjetër misionare për
në Danimarkë. Murgu Anzgar përgatiti 12 të rinj nga familjet e
zgjedhura daneze që ndodheshin në Frizi, që kur të vinte
momenti i përshtatshëm të ndërmerrnin udhëtime misionare,
por me vdekjen e Anzgarit në vitin 865, u shua edhe ëndrra e
tij. Vite më vonë Haroldi u kthye në Danimarkë dhe i ndihmuar
nga kryeepiskopi i Hamburgut Adaldalo (937-988), bëri të
mundur kristjanizimin e danezëve. Në sinodin e Indelamit në
vitin 948, morrën pjesë dhe episkopët e parë danezë të
episkopatave të Jutlandës, Slesvik, Arhur e Ribe. Kristjanizimi
i tyre i plotë, u realizua vetëm në kohën e mbretit Knut i Madh
(1015-1035).

Përhapja e krishterimit në Norvegji, ka lidhje të ngushtë
me kishën e Anglisë. Gjatë mbretërimit të Haakon I (935-961),
kristjanizimi i norvegjezëve u mbështet në inisiativat misionare
të mbretit danez Harold. Gjatë viteve të mbretërimit të Olaf
Haroldsonit (995-1030), kristjanizimi i norvegjezëve arriti
kulmin. Olaf Haroldsoni kishte lindur në vitin 955, në Juglindje
të Norvegjisë. Që në moshë të re ai shërbeu si viking në Britani
dhe në Normandi, ku u njoh me besimin e krishterë dhe u
pagëzua. Pas vitit 1015, u kthye për të pretenduar fronin e
Norvegjisë. Me vete mori mjaft episkopë anglezë, me qëllim
që të bënte konvertimin e norvegjezëve. Olafi siguroi një bazë
të qëndrueshme të besimit të krishterë, me ndërtimin e kishave
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dhe me  organizimin e klerit. Gjithë jetën e tij ia kushtoi
krishterimit, derisa u martirizua më 29 korrik 1030, në qytetin
e Stikleshtatit. Ky shenjtor nderohet me repekt të veçantë në
vendet nordike. Në përkujtim të tij janë ngritur rreth 340 kisha
e kapela. Në Norvegji ekzistojnë 52 të tilla, në Suedi 75 etj.
Përhapja e krishterimit në Suedi, është e lidhur me inisiativën
misionare të kryeepiskopit të Hamburgut Anzgar. Në vitin 829,
një përfaqësi e suedezëve mbërriti në Normandi dhe kërkoi
nga mbreti që të interesohej për kristjanizimin e popullsisë. Kjo
detyrë iu ngarkua murgut Anzgar, i cili në shoqërinë e disa
tregtarëve skandinavë pas shumë peripecive mbërriti në Birka,
ku mori garanci nga mbreti Biorn të predikonte krisherimin.
Aktiviteti misionar, u kurorëzua me krijimin e komuniteteve të
krishtera, por Anzgari në vitin 832 u detyrua të largohej nga
Suedia, sepse u fronëzua nga papa Grigori IV, kryeepiskop i
Hamburgut. Papa e ngarkoi Anzgarin të kishte në kujdestari
kishat daneze dhe suedeze. Anzgari përfaqëson për skandinavët
atë çka ishte Bonifaci për gjermanët, prandaj ai u quajt Apostull
i Veriut. Megjithë zellin misionar, Anzgari shënoi vetëm fillimin
e kristjanizimit të popujve skandinavë.30

30-Andrea Llukani, Kristjanizimi i skandinavëve, Ngjallja, mars 2001,
faqe 4.
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KREU I DYMBËDHJETË

PENTARKIA

P
ërkujdesja shpirtërore e të krishterëve në mbarë botën

është realizuar nëpërmjet patriarkanave. Kisha është

drejtuar nga Pentarkia d.m.th. nga pesë Patriarkana.

Kishat e krishtera klanë qenë:

1-Kisha e Romës në Perëndim, e themeluar nga apostull

Pjetri. Kisha e Romës ka pasur në juridiksion gjithë Perëndimin

dhe Ilirinë.

2-Kisha e Kostandinopojës në Lindje, e themeluar nga

apostull Andrea. Kjo kishë kishte në mbikqyrje Trakën, Azinë

e Vogël dhe Pontin.

3-Kisha e Aleksandrisë, e themeluar nga apostull Marku.

Aleksandria ka pasur në juridiksion Egjiptin, Libinë dhe

Pentapolin.

4-Kisha e Antiokisë, e themeluar nga apostull Pjetri

(përpara se të themelonte kishën e Romës). Kjo kishë kishte në

mbikqyrje Fenikin, Sirinë dhe Arabinë.

5-Kisha e Jeruzalemit, e themeluar nga vetë Jesu Krishti,

duke pasur shtrirje gjeografike në Palestinë (vendi ku jetoi dhe

predikoi).

Pesë patriarkanat kishin të drejta dhe privilegje të

barabarta: hirotonisnin mitropolitët që kishin në juridiksionin e

tyre, thërrisnin episkopët nëpër sinode lokale, pranonin dhe
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shqyrtonin në sinode ankesat e mitropolitëve etj. Për problemet
teologjike dhe organizative të kishës, patriarkanat kanë qenë
krejtësisht të pavarura. Patrikët edhe mitropolitët kanë rreth
vetes sinodin. Sinodi i patriarkanës përbëhet nga mitropolitët
që ka në varësi, ndërsa sinodi i mitropolive përbëhet prej
episkopëve që janë në varësinë e mitropolisë.

Pesë patriarkanat janë të barabarta ndërmjet tyre.
Episkopi i Romës është Primus inter pares që do të thotë i
pari ndërmjet të barabartëve në renditjen e primatëve të pesë
patriarkanave. Çdo patrik duhet të ketë komunikim të plotë
me patrikët e tjerë. Kjo realizohet me shkrimin e emrave në
Diptikë dhe me përkujtimin e tyre gjatë liturgjisë. Çdo patrik
është autoqefal dhe i pavarur në fronin e tij. Për nderet e
barabarta të pesë patriarkanave është diskutuar në Sinodet
Ekumenike. Në kohën kur Joan Argjërimtari (528-595), u
zgjodh kryeepiskop i Kostandinopojës, mori titullin patrik
Ekumenik. Kjo gjë u kundërshtua mga papa i Romës, Grigori i
Madh.1

1-Vlasiou Fidha, Eklisiastiki Istoria, Tomos A, Athina 1994, sel. 854-
860.
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   KISHA E ROMËS

Kisha e Romës u themelua nga apostull Pjetri: “Ti je
Pjetër, shkëmb dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën
time dhe dyert e ferrit s’do të ngadhënjejnë kundër saj” (Mateu
16, 18). Kjo ide theksohet në veprën e Qiprianit Uniteti i Kishës
Katolike (De Catholicae Ecclesiae Unitat). Koha kur ka shkuar
Pjetri në Romë nuk dihet me saktësi. Gjithsesi në Romë ka
pasur të krishterë. Këtë e vërteton apostull Pali në letrën që u
dërgoi romakëve në vitin 58, ku përmend Andronikun dhe
Junien, kushërinjtë e tij dhe shokët e burgut: “…ata qenë para
meje të Krishtit” (Romakëve 6, 7). Dimë se apostull Pali u
konvertua në krishterim rreth vitit 34. Nga ky fakt mund të
mendojmë për praninë e të krishterëve në Romë përpara këtij
viti. Perandori Klaud (41-54) rreth vitit 50 i dëboi judejtë nga
Roma, sepse shkaktonin trazira. Bashkë me ta u largua edhe
Pjetri. Ai udhëtoi drejt Jerusalemit, ku mori pjesë në Sinodin
Apostolik.2

2
-Sinodi Apostolik u mblodh në Jeruzalem në vitin 49. Dimë se judejtë e

diasporës me marrëdhëniet e tyre të përditshme që kishin me paganët, i
kishin kaluar ndryshimet fetare që i ndanin nga ata. Ndërsa në Palestinë
tek judejtë e Jerusalemit u shtrua çështja e bashkëjetesës me idhujtarët e
kthyer në krishterim. Këtë e shohim tek Veprat e Apostujve 15:1: “Disa
të krishterë që zbritën nga Judea i mësonin vëllezërit: “Nëse nuk jeni të
rrethprerë sipas ligjit të Moisiut, nuk mund të shpëtohemi”. Pas udhëtimit
të parë misionar përmes paganëve, Pali dhe Barnaba, e bashkë me ta
edhe Tito, i cili ishte grek i parrethprerë, si edhe disa të tjerë u ngjitën në
Jerusalem për ta shqyrtuar këtë çështje me Apostujt e tjerë: Problemi
ishte:-Nëse ata që do të pranoheshin në Kishë, a do të duhej të
rrethpriteshin? (Galat. 2:1-2). Pali e Barnaba ua bënë të njohur të
krishterëve të Jeruzalemit dhe në mënyrë të veçantë Apostujve, predikimin
që kishin bërë tek idhujtarët. Përfundimi i Sinodit ishte: - që të njihen
edhe ata që nuk janë rrethprerë, si të krishterë të ardhur nga radhët e
idhujtarëve, dhe rrethprerja të mos quhet si mjet i domosdoshëm për
shpëtimin. Sinodi Apostolik përbën një ngjarje të rëndësishme në historinë
e Kishës.
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Në kapitujt 27 dhe 28 të Veprave të Apostujve
përshkruhet udhëtimi i Palit drejt Romës. Pali u martirizua në
Romë në vitin 67 duke iu prerë koka me shpatë.3 Papa i Romës
kishte përparësinë e nderit si kisha më e hershme. Ai ishte i
pari ndërmjet të barabartëve (Primus inter pares). Kjo
përcaktohej nga kanoni 28 i Sinodit IV Ekumenik të
Kalqedonisë, i cili thotë: “…ky Sinod i jep Kostandinopojës
vendin e dytë të nderit pas Romës, duke e quajtur Roma e Re,
përderisa është froni i një perandori…”.

Papët e Romës deri në shekullin e shtatë kanë qenë:
Lino (64-76), Anakliti (76-88), Klimi I (88-97), Evaresti (97-
105), Aleksandri I (105-115), Ksisti I (115-125), Telesfori (125-
136), Igini (136-140), Piu I (140-155), Anikti (155-166), Sotiri
(166-175), Elefteri (175-189), Viktori I (189-199), Zefirini (
199-218), Kalisti I (217-222), Ipoliti (217-235), Urbani I (222-
230), Pontiani (230-235), Anteri (235-236), Faviani (236-250),
Kornili (251-253), Lukio I (253-254), Stefani I (254-257),
Ksisti II (257-258), Dionisi (259-268), Fili I (269-274), Eftikiani
(275-283), Gai (283-296), Marlekini (296-304), Karkeli I (308-
309), Eusebi (309), Miltiadhi (311-314), Silvestri I (314-335),
Marku (336), Julio I (337-352), Liberi (352-366), Fili ( 335-
365), Damasi (366-384), Ursini (384-399), Anastasi I (399-
401), Inocenti I (401-417), Zosimi (417-418), Bonifaci I (418-
422), Kalistini I (422-432), Ksisti III (432-440), Leoni i Madh
(440-461), Ilario (461-496), Simpliku (468-483), Fili III (483-
492), Gelasi I (492-496), Anastasi II (496-498), Simaho (498-
514), Laurenti (501-514), Ormida (514-523), Joani I (523-530),

3-Në kohën e Perandorit Neron, në  vitin 64 zjarri përpiu Romën për
shtatë ditë e shtatë netë. Historiani i vjetër Taciti thotë se autori i këtij
zjarri qe Neroni. I frymëzuar nga zjarri ai recitonte Iliadën me idenë e
djegies së Trojës. Për të shpëtuar nga akuzat e plebejve dhe të qytetarëve
romakë, të cilëve iu dogj pasuria, Neroni akuzoi të krishterët. Torturat
dhe persekutimet qenë nga më të ndryshmet. Gjatë kësaj përndjekjeje
gjetën vdekjen prej martiri dhe apostujt e shenjtë Pjetri  e Pali.
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Agapiti I )535-536), Silveri (536-537), Virgjili (537-555),
Pelagji (556-561), Joani III (561-574), Benedikti I (575-579),
Pelagji II (579-590), Grigori i Madh (590-604), Saviani (604-
606), Bonifaci III (607), Bonifaci IV (608-615), Deusteniti I
(615-618), Bonifaci V (619-625), Onori I 9625-638), Severi
(640), Joani IV (640-642), Teodosi I (642-649), Martini I (649-
655), Eugjeni I (655-657), Vitaliani (657-672), Deusteniti II
(672-676), Dono (676-678), Agathoni (678-681), Leoni II
(682-683), Benedikti II (684-685), Joani V (685-586), Kono
(686-687), Serxhi I (687-701), Joani VI (701-705), Joani VII
(705-707), Sisini (707) etj.4

KISHA E KOSTANDINOPOJËS

Kisha e Bizantit me Episkopin e parë apostull Staqin u
themelua nga apostull Andrea, fillimisht si Mitropoli e Iraklisë
dhe në vazhdim u kthye në episkopatë të pavarur dhe gjatë
vazhdimësisë së saj kemi 24 episkopë, me të fundit shën
Mitrofanin. Kanoni 3 i Sinodit II Ekumenik thekson: “Episkopi
i Kostandinopojës të ketë përparësinë e nderit pas episkopit të
Romës, sepse është Roma e Re..”. Gjithashtu edhe kanoni 28 i
Sinodit IV Ekumenik thotë: “...ky Sinod i jep Kostandinopojës
vendin e dytë të nderit pas Romës, duke e quajtur Roma e Re,
përderisa është froni i një perandori”. Ndërsa në kanonin 36
të Sinodit të Penthektë kemi: “Froni i Kostandinopojës ka
përparësi të njëjta me atë të Romës dhe në çështjet kishtare
vjen pas kësaj të fundit...”.

 Sinodi i Shenjtë i fronit ekumenik kryesohet nga
Tërëshenjtëria e Tij, Patriku Ekumenik dhe 12 mitropolitët e
hirshëm: i Efesit, Kalqidonës, Imvrit dhe Tenedhit, Filadelfias,
Pergjit, Rodopolit, Listrës, Ilinopolit, Filadelfisë etj.

4
-Zef Mirdita, Krishtenizmi ndër shqiptarë, Drita, Zagreb 1998, faqe

437-438.
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Kryeepiskopata e Kostandinopojës ka 57 komunitete me 58
kisha e 32 priftërinj, 10 manastire etj. Gjithashtu në këto enori
ndodhen disa shkolla të arsimit të mesëm. Shkolla Patriarkale
e Halkit, e cila qëndron e mbyllur nga qeveria turke, shkolla e
mesme e ikonografisë etj. Kjo Patrikanë ka tre metoqe te Varri
i Shenjtë dhe një Manastir në Malin Sina, si dhe një sërë
institucionesh bamirëse.

Patriku mban titullin: I Tërëshenjti Kryeepiskop i
Kostandinopojës, Romës së Re dhe Patrik Ekumenik. Patrikët
e Kostandinopojës deri në shekullin e shtatë kanë qenë: Apostull
Staqi (38-55), Onisimi (55-68), Polikarpi I (69-72), Plutarku
(72-88), Sedeki (88-97), Diogjeni (97-112), Elefteri (112-119),
Feliks (119-121), Polikarpi II (124-136), Anthinodori (136-
140), Evzoi (140-146), Laurenti (146-158), Alipi (158-171),
Petrina (177-190), Olimpiani (190-201), Marku (201-214),
Kiriliani (214-230), Kostini (230-237), Titi (237-273), Dometi
(273-297), Provo (297-307), Mitrofani (304-314), Aleksandri
(314-337), Pali I (337-319), Eusebi nga Nikomedia (319-341),
Maqedoni (342-360), Evdhoksi nga Antiokia (360-370),
Dimofili (370-380), Grigor Teologu (379-381), Maksim Kokini
(380), Nektari (381-397), Joan Gojarti (398-404), Arsaki (404-
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405), Atiki (406-425), Sisini I (426-427), Nestori (428-431),
Maksimiani (431-434), Prokli (434-446), Flaviani (446-449),
Anatoli (449-458), Genadi I (458-471), Akaki (471-489),
Fraviti (489-490), Efimi (490-496), Maqedoni II (496-511),
Timoteu I (511-518), Joani II (518-520), Epifani (520-535),
Anthimi I (535-536), Minai (536-552), Eftiki (552-565), Joani
III Skolastiku (565-577), Joani IV Kreshmori (582-595),
Qipriani (595-606), Thomai I (607-610),  Serxhi I (610-638),
Pirro (638-641), Pali II (641-654), Pjetri (655-666), Thomai
II (667-669), Joani IV (669-675), Kostandini I (675-677),
Teodori I (677-679), Georgi I (679-686), Pali III (688-694),
Kaliniku I (694-706), etj.

Në juridiksionin e Patriarkanës Ekumenike është Kisha
e Kretës, e cila përbëhet nga tetë episkopata. Mitropolia e
Dodekanisit, Eparqia e Patmos me manastirin e Shën Joanit,
Manastiret e Malit të Shenjtë, Manastiri i Shën Anastasisë në
Halkidhiki dhe Manastiri Blatadhon në Selanik.

Kemi Kryeepiskopatën e Amerikës së Veriut dhe të
Jugut me qendër në Nju Jork, e cila është themeluar më 11 maj
të vitit 1922. Disa nga episkopatat më të rëndësishme janë ato
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të Çikagos, Bostonit, San Françiskos, Atlantas, Detroitit,
Torontos etj.

Kryeepiskopata e Australisë me qendër në Sidnei, e cila
u themelua në vitin 1924 dhe u bë episkopatë më 1959. Ka tre
episkopë dhe ndahet në pesë zona periferike, të cilat kanë 116
komunitete.

Kryeepiskopata e Thiatiron dhe e Britanisë së Madhe
me qendër në Londër, u themelua në 1922 dhe u bë
kryeepiskopatë në vitin 1968. Ka 60 komunitete dhe tre
manastire.

Mitropolia e Francës me qendër në Paris, e themeluar
sipas tomit patriarkal të vitit 1963. Ka rreth 22 kisha dhe ndahet
në tre zona periferike.

Mitropolia e Gjermanisë me qendër në Bon, e themeluar
në vitin 1963 dhe ka 45 enori.

Mitropolia e Austrisë dhe eksarqia e Italisë, Zvicrës
dhe Hungarisë me qendër në Vjenë, themeluar më 1963. Ka tri
kisha në Austri, 11 në Itali dhe 5 në Zvicër.

Mitropolia e Belgjikës dhe eksarqia e Vendeve të Ulta
me qendër në Bruksel, themeluar në 1969 dhe ka 13 kisha në
Belgjikë e 2 në Hollandë.

Mitropolia e Suedisë dhe e Skandinavisë me qendër në
Stokholm, themeluar në 1969 dhe ka 7 enori.

Mitropolia e Zelandës së Re dhe eksarqia e Indisë,
Koresë, dhe Japonisë, themeluar më 1970. Ka 7 komunitete në
Zelandën e Re, një kishë në Indi dhe një në Kore.

Kryeepiskopata Ruse e Evropës Perëndimore me
qendër në Paris, e cila varet nga Patriarkana Ekumenike, ka 30
kisha në Francë, dy manastire, si dhe Institutin Teologjik
Ortodoks të Shën Sergit në Paris.

5
-Mitropoliti i Iliupolit dhe Thiron Athanasi, Histori e shkurtër e

Patriarkanës Ekumenike, Selanik 1996, faqe 17-21.
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KISHA E ALEKSANDRISË

Patriarkana e Aleksandrisë, vjen e treta sipas radhës,
pas Romës dhe Kostandinopojës. Aleksandria ka qenë qendër
e madhe kulturore e fetare. Atje kanë jetuar e ushtruar aktivitetin
e tyre shumë personalitete të shquara, ndër të cilët mund të
veçonim Klementin, Origjenin, Athanasin e Madh etj. Kanoni
6 i Sinodit I Ekumenik tregon juridiksionin e kësaj patriarkane:
“Për hir të traditës së lashtë peshkopi i Aleksandrisë, do të ketë
autoritetin e zonave të Egjiptit, Libisë, Pentapolit...” Gjatë
shekullit V, mjaft të krishterë përqafuan herezinë monofizite
dhe u quajtën koptë. Patriarkana e Aleksandrisë drejtohet nga
sinodi i përbërë nga 13 mitropolitë me në krye patrikun. Ka
gjithashtu edhe 10 ndihmësepiskopë tre prej të cilëve janë
afrikanë. Disa nga mitropolitë kryesore janë: e Geron,
Leontopolit, Afrikës, Pilusit, Aksonit, Kartagjenës, Kamerunit,
Rodezisë, Irinopolit, Kenias etj.

Patriku mban titullin: I Fortlumturi Papë dhe Patrik i
Qytetit të madh të Aleksandrisë, Libisë, Pentapolit, Etiopisë,
të gjithë Egjiptit dhe të gjithë Afrikës. Patrikët e Aleksandrisë
deri në shekullin e shtatë kanë qenë: Ungjillor Marku (62),
Aniani (62-84), Avili (84-98), Qerdhon (98-111), Primi (110-
121), Justi (121-131), Evmeni (131-144), Marku II (144-154),
Keladi (154-167), Agripini (167-179), Juliani (179-189),
Dhimitri (189-232), Irakli (232-247), Dionisi (248-265),
Maksimi (265-282), Theona (282-300), Pjetri I (300-311), Akila
(311-312), Aleksandri I (313-322), Athanasi I (328-373), Pjetri
II (373-380), Timoteu I (380-385), Teofili (385-412), Kirili I
(412-444), Dioskuri I (444-451), Proteri (452-457), Timoteu
II (457-460), Timoteu III (460-482), Pjetri III (482-490),
Athanasi II (490-497), Joani III (497-517), Dioskuri II (517-
520), Timoteu III (520-536), Gainas (537-538), Pali (539-541),
Zoili (541-551), Apolinari (551-568), Jaoni IV (569-579),
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Evlogji (579-607), Teodori (607-609), Joani V (609-620),
Georgio (621-630), Kiri (630-643), Pjetri IV (643-654), Joani
VI (654-690), Eftiki (654-690), Pjetri V (654-690), Pjetri VI
(654-690) etj.6

KISHA E ANTIOKISË

Antiokia është nga qendrat më të hershme në historinë
e krishterimit. Kisha e Antiokisë është themeluar nga apostull
Pjetri. Kjo kishë lulëzoi deri në shekullin V. Pas kësaj periudhe
filluan ndarjet e brendshme, duke filluar me monofizitizmin.
Patriarkana e Antiokisë në shekullin IV kishte mbi 150
episkopata. Shumica e besimtarëve ortodoksë janë arabë ose
grekë. Në mesjetë kanë vuajtur nga kryqëzatat edhe më vonë
nga pushtuesit osmanë. Sot Patriarkana e Antiokisë ka afërsisht
500 000 besimtarë. Disa nga mitropolitë më kryesore janë: e
Laodicesë, e Tripolit, e Bejrutit, e Arkaisë etj. Patriku e ka
rezidencën në Damask. Kjo patriarkanë përfshin 22 periferi,
prej të cilave 6 janë në Siri, 6 në Liban, 3 në Turqi, në Arabi, 5
në Amerikën e Veriut dhe të Jugut, si dhe një zonë në Australi.
Në juridiksionin e Patriakanës është Universiteti i Balamandit.

Patriku mban titullin: I Fortlumturi Patrik i Theupolit
të Madh, Antiokisë, Sirisë, Arabisë, Kilikisë, Ivirisë,
Mesopotamisë dhe i gjithë Lindjes. Patrikët e Antiokisë deri
në shekullin e shtatë kanë qenë: Apostull Pjetri (53), Evodi
(53-68), Ignati (68-112), Iros (112-126), Kornili (127-151),
Iros II (151-169), Teofili (169-188), Maksimiani (188-192),
Serapioni (192-212), Asklipiadi (212-220), Filipi (220-232),
Zevini (232-240), Bavila (240-252), Favi (252-255), Dimitriani
(256-266), Pali i Samosatës (267-270), Domni (270-273),
Timeo (273-277), Kirili (277-279), Tiranio (299-308), Vitali

6
-Ta Dhiptika tis Eklisias tis Eladhos 2000, ekdhoseis Apostoliki

Dhiakonias, Athina 2000, sel. 1162-1175.
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(308-314), Filogoni (314-324), Efstathi (324-332), Evlalio
(332-333), Efrosini (333-334), Plakenti (334-341), Stefani I
341-345), Leonti (345-350), Efksodi (350-354), Meleti (354-
360), Meleti (376-380), Flaviani (380-403), Porfiri (404-408),
Aleksandri (408-418), Teodosi (418-427), Joani I (427-443),
Domni II (443-450), Maksimi (450-456), Vasili (456-459),
Akaki (459-461), Martiri (461-465), Pjetri (465-475), Juliani
(466-474), Joani II (495-497), Stefani II (490-493), Stefani III
(493-495), Kalendi (495-497), Paladi (497-505), Flaviani II
(505-513), Seviri (513-518), Pali II (518-521), Efrasi (521-
526), Efremi (526-546), Domni III (546-561), Anastasi I (561-
571), Grigori I (571-594), Anastasi II (594-599), Anastasi III
(620-628), Maqedoni (628-640), Georgio I (640-656), Makari
I (656-681), Theofani (681-687), Sebastiani (687-695), Georgio
II (690-695), Aleksandri II (695-702), etj.7

KISHA E JERUZALEMIT

Patriarkana e Jeruzalemit ka rreth 50,000 besimtarë.
Me kanonin 7 të Sinodit I Ekumenik, episkopi i Jeruzalemit u
ngjit në rang Mitropoliti: “Peshkopi i Jeruzalemit vazhdon të
ketë autoritet mbi këtë juridiksion”. Sinodi përbëhet nga 12
episkopë dhe 3 arkimandritë. Mitropolitë kryesore janë ato të
Ptolemaidas, Nazaretit, Çezaresë, Petras, Skithopolit, Tavorit,
Ierapolit, Gazës, Jopit, etj. Jeta e kësaj patriarkane ka qenë e
vështirë. Baza e ortodoksisë ka qenë fondacioni Vëllazëria e
Varrit të Shenjtë, i cili përbëhet nga 80 murgj. Ky fondacion ka
lindur nga nevoja e mbrojtjes së vendeve të shenjta dhe për
sigurimin e peligrinazheve kristiane. Fondacioni udhëheq
veprimtarinë e Patriarkanës së Jeruzalemit. Patriarku zgjidhet
nga gjiri i murgjve të fondacionit. Fondacioni administron 12

7
-Ta Dhiptika tis Eklisias tis Eladhos 2000, ekdhoseis Apostoliki

Dhiakonias, Athina 2000, sel. 1177-1185.
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manastire në Jeruzalem dhe 18 në provinca, midis të cilëve
Manastiri i Shën Kostandinit dhe Elenës që ndodhet pranë
Varrit të Shenjtë. Kur themi vende të shenjta kuptojmë Kishën
e Varrit të Shenjtë dhe Kishën e Lindjes së Krishtit në Betlehem.

Patriku mban titullin: I Fortlumturi Patrik i Qytetit të
Shenjtë Jeruzalem dhe i gjithë Palestinës, Sirisë, Arabisë, Perës
së Jordanit, Kanës së Galilesë. Patrikët e Jeruzalemit deri në
shekullin e shtatë kanë qenë: Jakovi, vëllai i Zotit (62), Simeoni
i Kleopës (106-107), Justi (111), Filipi (111-134), Marku (134),
Gaji (185), Narçizi (185-213), Aleksandri (213-251), Mazavani
(251-260), Imeneos (260-298), Zambdas (298-300), Ermi (300-
314), Makari I (314-333), Maksimi (333-348), Kirili I (350-
386), Joani II (386-471), Pravlio (417-422), Juvenali (422-
258), Anastasi I (458-478), Martiri (478-494), Ilia I (494-516),
Joani III (516-524), Pjetri I (524-552), Eftiki (552-564), Makari
II (564-575), Joani IV (575-594), Amos (594-601), Isaku (601-
609), Zaharia (609-632), Modesti (632-634), Sofroni I (634-
638), Anastasi II (706).8

KALENDARI

Kalendari është një sistem i ndarjes së kohës sipas
ndryshimeve periodike të natyrës. Kalendari Diellor përbëhet
nga 365 ditë dhe quhet Kalendari Julian, sepse e ka origjinën
që nga koha e Jul Çezarit. Ky kalendar ka filluar të përdoret që
nga viti 44 para Krishtit. Në vitin 325 Sinodi i Parë Ekumenik,
përcaktoi datën e festimit të Pashkëve, ku thuhej: “Pashkët do
të kremtohen të dielën e parë mbas hënës së plotë të Ekuinoksit
Pranveror”, që bie më 21 mars, sipas Kalendarit Julian.

Në Kalendarin Julian tre vitet e para kanë nga 365 ditë,
ndërsa viti i katërt ka 366 ditë, sepse i bie të jetë vit i brishtë
8-Ta Dhiptika tis Eklisias tis Eladhos 2000, ekdhoseis Apostoliki

Dhiakonias, Athina 2000, sel. 1187-1198.
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(shkurti me 29 ditë). Ky kalendar e ka koefiçientin e gabimit në
0.08 ditë në vit. Me kalimin e kohës, në vitin 1582, kur papë
ishte Grigori XIII, u vërtetua se ky koefiçient kishte arritur në
10 ditë. Në këtë rast, hëna e plotë ose ekuinoksi pranveror
ndodhi më 11 mars të vitit 1582. Për të ndrequr këtë gabim,
astronomi kalabrez Luigi Giglio shpiku Kalendarin Grigorian.
U quajt kështu për nder të papës Grigori XIII. Ndryshimi
qëndronte se Kalendari Grigorian, brenda 400 vjetëve, kishte
97 vite të brishta (shkurti me 29 ditë), ndërsa Kalendari Julian
kishte 100 vite të brishta.

Meqenëse viti i brishtë ndodh një herë në katër vjet,
atëherë në Kalendarin  Grigorian do të kemi vite të brishta të
gjitha ato vite që janë shumëfisha të numrit katër, duke
përjashtuar vitet e shekujve. Që të jetë një shekull Vit i Brishtë,
duhet patjetër të jetë shumëfish i 400-tës. Për shembull brenda
400 vjetëve që nga viti 1601 deri në vitin 2000, vitet 1700,
1800, 1900 janë vite të zakonshme (me nga 365 ditë), ndërsa
viti 2000 është Vit i Brishtë, sepse është shumëfish i 400-tës.
Për këtë arsye ndryshimi midis dy kalendarëve është me 13
ditë. Në rastin e Kalendarit Grigorian lëviz një ditë në 3320
vjet, ndërsa në Kalendarin Julian lëviz një ditë në 128 vjet. Për
shkak të kësaj epërsie kalendari i ri u përhap shumë shpejt edhe
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jashtë kufijve të Italisë. Në vitin 1700 atë e përvetësuan
gjermanët, në vitin 1752 anglezët etj. Kisha Ortodokse për disa
shekuj nuk e pranoi kalendarin e ri Grigorian, por kur kalendari
i ri filloi të përhapej nëpër shtetet me popullsi ortodokse, ishte
patriku Ekumenik Anthimi VII, i cili në vitin 1895, vendosi
përdorimin e të njëjtit kalendar, për të gjithë të krishterët. Më 1
mars të vitit 1923 shteti grek pranoi kalendarin e ri Grigorian,
ndërsa festat fetare vazhdonin të kremtoheshin sipas kalendarit
të vjetër Julian. Kur do të festohej festa kombëtare e Greqisë
më 25 Mars (kjo ditë përputhet me të kremten e Ungjillëzimit)
u pa se ishte e pamundur ekzistenca e dy kalendarëve; të atij
shtetëror dhe të kalendarit fetar.

Patriarkana Ekumenike e shqyrtoi këtë rast dhe nxori
vendimin përkatës, më 23 shkurt të vitit 1924. Kjo ditë u shënua
si dita e hyrjes së vendeve ortodokse, në kalendarin e ri
Grigorian, por kishat e Bullgarisë, Rusisë, Jeruzalemit etj.,
vazhdojnë të përdorin kalendarin e vjetër Julian, ndërsa shtetet
e tyre përdorin kalendarin e ri Grigorian. Kisha e Shqipërisë që
nga viti 1912 ndjek kalendarin e ri Grigorian në kremtimin e
festave fetare.9

9
–Andrea Llukani, Calendari, Le Radici, anno 6, n.1, marzo 2008, pagina

3.



200

KREU I TREMBËDHJETË

KRIJIMI I SHTETIT PAPAL

S
hkaku i krijimit të Shtetit Papal në vitin 754, qenë

pretendimet e papëve për nënshtrimin e perandorëve të

Lindjes. Ky fakt shkaktoi pakënaqësinë e

Kostandinopojës, e cila u shtua në vitin 800, kur me bekimin e

papës, Karli i Madh u kurorëzua Perandor në këto rrethana

historike:1

Në  vitin 778, Karli i Madh pushtoi Pampolën, Hueskën,

Barcelonën dhe Heronën, ndërsa në Lindje pushtoi saksonët

dhe pasi i mposhti në Bremen, Munster, Verden dhe Miden

krijoi peshkopata. Gjithashtu në vitin 788, me mbështetjen e

kishës, Karli i Madh pushtoi pa luftë Bavarinë. Menjëherë i

qethi kokën dukës së Bavarisë, Tasilonit dhe e burgosi në Vorms.

Në vijim mbylli në manastir dy vajzat dhe gruan e dukës, ndërsa

dy djemtë i detyroi të bëheshin murgj. Peshkopi Arno i

Salzburgut, i cili pati ndihmuar Karlin e Madh për të bashkuar

kishën e Bavarisë me atë të shtetit frank, në vitin 798 u fronëzua

kryeepiskop. Pas gjithë këtyre pushtimeve ushtritë e Karlit të

Madh u sulën kundër avarëve, të cilët kishin formuar një

1-Karli i Madh ka lindur në vitin 742. Ai ishte djali i Pepinit të Shkurtër,
mbretit të frankëve. Famën e mori nga luftërat kundër lombardëve,
saksonëve, bavarezëve, myslimanëve etj. Në vitin 800 u kurorëzua
perandor nga papa Leoni III. Pas kurorëzimit kërkoi të ishte i barabartë
me perandorin e Kostandinopojës. Karli i Madh vdiq në vitin 814.
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perandori në Danubin e mesëm. Në vitin 796, Karli i Madh
pushtoi Ringun dhe kreu i avarëve, Tuduni iu nënshtrua duke u
konvertuar në krishterim. Ai u pagëzua me një ceremoni
madhështore në Eks-la-Shapelë2

 dhe nun pati Karlin e Madh.
Fitorja mbi avarët i detyroi edhe sllavët e kroatët që t’i
nënshtroheshin shtetit karoling. Karli i Madh u hodh edhe
kundër grekëve. Në vitin 800, ai u kurorëzua perandor në Romë,
nga papa Leoni III. Deri në atë kohë të gjithë besonin se kishte
vetëm një perandori dhe një kishë të vetme. Perandoria
Bizantine ishte vazhdim i shtetit të vjetër romak, ndërsa tashmë
ishte krijuar një perandori e re në Perëndim.

Në fakt rivendosja e perandorisë në Perëndim ishte ide
e papës dhe jo e Karlit të Madh. Menjëherë pas kurorëzimit,
Karli i Madh kërkoi të njihej nga perandori i Kostandinopojës
si i barabartë me të. Karli u shpall “Mbreti i galëve, i Gjermanisë,

2
-Eks-el-Shapelë ka qenë rezidenca e preferuar e Karlit të Madh.

Gjithashtu ka qenë qendër e jetës intelektuale dhe fetare, e cila
konsiderohej si Roma e dytë. Gjatë mesjetës ka qenë qytet perandorak,
në të cilin kurorëzoheshin perandorët. Gjithashtu ka qenë edhe qytet
kuvendesh. Gjatë viteve 789-1023, aty janë mbajtur kuvende të shumta.
Kisha katedrale është një ansambël i shumllojshëm arkitektonik.
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i Italisë dhe i provincave fqinje”. Papa Leoni III, për të
rimëkëmbur autoritetin e tij kishte nevojë për një perandor
prandaj themeloi shtetin papal, me anën e së cilit synonte të
vendoste supermacinë mbi gjithë kishën. Karli i Madh u quajt
nga papa rex a Deo coronatus që do të thotë mbret i kurorëzuar
nga Zoti. Autoriteti i Karlit të Madh u shtri në gjithë mbretërinë
frënge. Ai u shqua për urdhëresat legjislative dhe politikën e tij
kulturore, e cila u quajt Rilindja karolinge. Aktet e shkuara
qenë kapitullarët capitulaires, të cilët kishin emërtime të
ndryshme. Kapitullari De villis ishte për administrimin e tokave
mbretërore, kapitullari De litteris i përkiste reformës arsimore
etj. Një nga frymëzuesit e Rilindjes karolinge ishte Alkuini, i
cili duke qenë këshilltar i Karlit të Madh, frymëzoi reformën
arsimore duke krijuar një shkollë dhe një akademi. Alkuini ishte
abati i Martënit të Turit dhe e ktheu abacinë në vatër kulturore.
Atje gjendej një atelje kopjuesish scriptorium, në të cilën u
kopjuan me gërma karolinge tekstet e autorëve të krishterë.
Gjithashtu Karli i Madh caktoi një asamble të përgjithshme, e
cila mblidhej një herë në vit në fund të dimrit. Rreth tij qenë
personazhet e mëdhenj laikë dhe fetarë të cilët quheshin missi
domici.3

FRONËZIMI I FOTIT

Me vdekjen e Teofilit (829-842), më 20 janar 842, djali
i tij trashëgimtari i fronit perandorak Mihali i III (842-867)
ishte vetëm tre vjeç dhe në këtë rast gruaja e tij Teodora mbeti
regjente. Ndërsa më 14 qershor të vitit 847, vdiq edhe patrik
Metodi. Në fronin e Kostandinopojës hipi Ignati, djali i ish
perandorit Mihal Rangabe, i cili pas rrëzimit të të atit qe mbyllur
në manastir duke përqafuar jetën murgjërore. Me kalimin e

3-Jacques le Goff, Qytetërimi i Perëndimit Mesjetar, Toena, Tiranë 1998,
faqe 55-61.
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kohës, Mihali i III, pas një grushti shteti hipi në fronin
perandorak. Teodora u shtrëngua të heqë dorë nga pushteti,
ndërsa e bija u mbyll në një manastir dy vjet më vonë. Më pas
edhe Teodora u detyrua të ndjekë fatin e të bijës. Perandori
Mihali III i quajtur (pijaneci) e kishte lënë qeverisjen e
perandorisë, në duart e dajës së tij Barda. Patriku i
Kostandinopojës, Ignati refuzoi të kungonte Bardën dhe
kundërshtoi bërjen murgesha me detyrim të nënës dhe motrës
së perandorit. Barda e shkarkoi Ignatin dhe e internoi. Më 25
dhjetor të vitit 858, vendin e tij e zuri Foti.4

 Ignati kishte përkrahësit e tij, në gjirin e klerit e të
popullit, të cilët nuk e pranuan Fotin si patrik kanonik.
Gjithashtu edhe papa Nikolla I (858-867), doli në favor të Ignatit
dhe nuk e pranoi mënyrën antikanonike të zgjedhjes së Fotit.
Përfaqësuesit e papës kryesuan në Kostandinopojë një sinod,
por kapitulluan përballë aftësive të mëdha diplomatike të Fotit.
Në sinod u thirr të merrte pjesë edhe Ignati, por ky i fundit nuk
pranoi. Sinodi e konfirmoi zgjedhjen e Fotit si patrik kanonik,
por përkrahësit e Ignatit mbetën të pakënaqur.

4-Foti i Madh ka lindur rreth vitit 820 në Kostandinopojë. E ëma quhej
Irini, ndërsa i ati, Sergi, ishte vëllai i Parikut të Kostandinopojës, Tarasit
(+806). Në saje të aftësive Foti u bë filozof, poet, orator, mjek,
matematicien etj. Pas shkarkimit antikanonik të Patrikut të
Kostandinopojës Ignatit, Foti për pesë ditë kaloi gjithë shkallët e hierarkisë
kishtare dhe në Krishtlindjet e vitit 858 u dorëzua Patrik i
Kostandinopojës. Foti u dënua dhe u internua nga perandori Vasil I. Pas
vdekjes së Ignatit Foti rizgjidhet Patrik i Kostandinopojës. Pas disa vitesh
internohet përsëri nga pallati mbretëror në një manastir ku fjeti
përgjithmonë. Foti ndikoi në kristianizimin e sllavëve dhe të bullgarëve.
Foti ka lënë shumë shkrime teologjike. Veprat më të njohura të tij janë:
Sinagogë fjalësh dhe Miriobibël. Komentarë: 1-Rreth shkrimeve të Shën
Athanasit, 2-Komente rreth letrave të Palit, 3-Komenti i ungjillit sipas
Mateut etj.-Athanasios Martinos, Thriskeftiki kei Ithiki Enkiklopedhia,
ekdoseis Martinos, Athina 1962, sel. 21-30.
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SINODI VIII

 Meqenëse pakënaqësia e këtyre të fundit po shtohej,
perandori, me sugjerimin e Fotit, thirri një Sinod Ekumenik, në
të cilin u ftuan gjithë patrikët e Lindjes. Gjithashtu ftuan edhe
papën e Romës Nikolla I (858-867), i cili mendoi që ta
shfrytëzonte këtë rast, për të realizuar pretendimet e tij për
supremaci. Me anën e delegatëve të tij në sinod, i dërgoi një
letër perandorit ku pretendonte, se vetëm ai kishte të drejtë të
thërriste sinode. Gjithashtu i dërgoi një letër tjetër Fotit, me
anën e së cilës e njoftonte se nuk e njihte si patrik. Njëkohësisht
kërkonte që t’i kthehej Iliria, që perandori Leon Izauri e kishte
hequr nga juridiksioni i tij.

Sinodi u mblodh në Kostandinopojë më 861, dhe morën
pjesë 318 episkopë. Zgjedhja e Fotit, u cilësua kanonike dhe
shkarkimi i Ignatit i rregullt, ndërsa pretendimet e papës u
hodhën poshtë me diplomaci e mirësjellje. Delegatët e papës i
firmosën vendimet e sinodit, por kur u kthyen në Romë ata u
shkarkuan nga ofiqet e tyre dhe u çkishëruan në një sinod që u
mbajt në vitin 863 në Laterano. Gjithashtu Sinodi i Lateranit e
çkishëroi Fotin dhe tërë klerin e tij duke shpallur Ignatin patrik
kanonik. Me këtë sinod bëhej hapi i parë drejt skizmës.

 Situata u ndërlikua edhe më shumë, nga veprimtaria
misionare e bizantinëve dhe perëndimorëve. Në ato vite kemi
tërheqjen e sllavëve në fenë e krishterë. Merita kryesore për
këtë i dedikohet Kirilit dhe Metodit, si dhe patrikut Foti e çezarit
Barda. Kristianizimi i banorëve sllavë të perandorisë, ishte kryer
nga bizantinët shumë kohë më parë, por tani filloi periudha e
një veprimtarie të gjerë misionare edhe jashtë kufijve të
perandorisë. Apostujt e popujve sllavë Kirilli e Metodi, kudo
që shkonin, përplaseshin me misionarë perëndimorë. Bullgarët
patën hyrë në krishterim në vitin 863, nga puna e misionarëve
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bizantinë. Princi i Bullgarëve Boris,5duke pasur frikë se mos
humbiste pavarësinë kishtare kërkoi të vinte në krye të kishës
patrikë vendas, por meqënëse kërkesa e tij nuk u pranua, ai i
ktheu krahët Bizantit dhe iu drejtua Romës. Papa Nikolla iu
përgjigj menjëherë thirrjes së bullgarëve, duke e organizuar
kishën bullgare, sipas modelit perëndimor. Ky veprim i papës e
revoltoi jashtë mase perandorin dhe Fotin. Ky i fundit më 867
u dërgoi një letër enciklike gjithë patrikëve të Lindjes duke i
sqaruar se njerëzit e papës kishin mbushur Bullgarinë e silleshin
si banditë duke përzënë priftërinjtë bizantinë. Njëkohësisht, ai
e akuzonte Perëndimin për këto inovacione: se mbanin kreshmë
të shtunën, se i detyronin priftërinjtë të rrinin pamartuar, se
kishin shtuar në Simbolin e Besimit Filioque etj. Përveç
enciklikës, në gusht të vitit 867, në Kostandinopojë u mbajt një
sinod, i cili dënoi inovacionet perëndimore dhe çkishëroi papa
Nikollën. Që nga ky moment, midis Lindjes dhe Perëndimit
filloi një polemikë e ashpër, por gjërat ndryshuan krejt papritur,
sepse papa Nikolla vdiq, kurse Foti u shkarkua nga Vasil
Maqedoni, uzurpatori i fronit perandorak dhe vrasësi i
perandorit Mihali III (842-867). Në natën e 23 shtatorit të vitit
867, pas një banketi, Vasili urdhëroi vrasjen e perandorit të
dehur në dhomën e vet.

Perandori Vasil Maqedoni (867-886) e internoi Fotin
dhe menjëherë  më 23  nëntor të vitit 867 e riktheu Ignatin në

5-Pagëzimi i Boris u bë në një ceremoni madhështore në kishën e Ballshit
dhe nuni i tij, u bë perandori bizantin Mihali III (842-867) me anën e një
përfaqësuesi të tij. Borisi (852-889) mori emrin e nunit, Mihal. Gjatë
luftës së parë botërore një oficer austriak i quajtur Kamila Prashniker
zbuloi në Ballsh të Mallakastrës një pllakë guri me një mbishkrim në
greqishten bizantine. “U pagëzua sundimtari i Bullgarisë Borisi Car, i
quajtur Mihal, së bashku me popullin e tij, të dhënë prej Perëndisë në
vitin 6374.” Kjo datë është dhënë sipas kalendarit bizantin ku sipas
kalendarit të ri Grigorian i korrespondon vitit 866 pas Krishtit. -Theofan
Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, faqe 79.
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fronin e Kostandinopojës. Me anën e një letre, vuri në dijeni
papën Adriani II (867-872). Papa nga ana e tij e përgëzoi
perandorin, se kishte zbatuar vendimin e papa Nikollës, mbi
çështjen e fronit të Kostandinopojës. Gjithashtu, perandori
vendosi të mbledhë një sinod në Kostandinopojë. Perandori
ishte i pranishëm vetëm në disa seanca, ndërsa në seancat e
tjera e përfaqësoi patriku Boani. Merrnin pjesë edhe
përfaqësuesit e papës si dhe të tri patriarkanave të Lindjes.
Sinodi i njohu primatin papal jo vetëm mbi tërë kishën,  por
edhe mbi sinodet. Papa i kënaqur e quajti Sinodi VIII
Ekumenik.6

NGJARJET PAS
 SINODIT VIII

Në çështjen e Kishës Bullgare, sinodi i dha të drejtë
Kostandinopojës. Tashmë pretendimet e papëve u hapën sytë
personaliteteve të Lindjes. Vetë perandori Vasil Maqedoni e
kuptoi se Ignati ishte i dobët ndaj Romës, prandaj solli përsëri
Fotin por me takt. Në vitin 875 e thirri Fotin në Kostandinopojë
dhe i besoi edukimin e fëmijëve të tij. Jo shumë kohë më vonë
më 23 tetor të vitit 877, patrik Ignati vdiq në moshë të thyer
dhe tri ditë më vonë Foti u ngjit në fronin patriarkal. Perandori
i shkroi papës, se Foti u ngjit sërish në fronin patriarkal. Papa
dërgoi përfaqësuesit e tij, kardinalin Pietro, si dhe dy episkopët
Evgjenio dhe Paolo. Në nëntor të vitit 879 u mblodh në kishën
e Shën Sofisë një sinod, në të cilin merrnin pjesë 383 episkopë,
përfaqësuesit e papës dhe të patriarkanave të Lindjes. Në sinod
u lexua letra e papës Joani VIII, i cili shprehte dëshirën e tij për
paqen e kishës. Ai deklaroi se nuk duhej të bëhej fronëzimi i

6-Me termin Sinod kuptojmë grumbullimin e episkopëve, për të diskutuar
çështje dogmatike ose të drejtimit të kishës. Sinodi mund të jetë lokal
ose ekumenik me përfshirjen e gjithë episkopëve. Sinodet Ekumenike që
njihen prej gjithë kishave janë shtatë.
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Fotit, përpara se të vinin përfaqësuesit e tij. Gjithashtu kërkoi
që Kisha Bullgare të kthehej nën juridiksionin e Romës. Papa i
shkroi një letër edhe Fotit, në të cilën theksonte se duhej t’i
kërkonte të falur, por në përkthimin që u bë nga latinishtja u
ndryshua kuptimi e tashmë thuhej se Foti duhej të falenderonte
papën, gjë që u krye. Përfaqësuesit e papës insistonin që Foti
të mos dorëzonte episkopë për Kishën Bullgare, por Foti iu
përgjigj se kjo ishte çështje politike dhe në kopetencat e
perandorit. Më pas u vendos se gjithë ata që do të dënoheshin
e ç’kishëroheshin nga papa, duhej të konsideroheshin të
ç’kishëruar edhe nga patriku i Kostandinopojës dhe anasjelltas.
Sinodi njohu si Ekumenik Sinodin e VII të Nikeas të vitit 787,
dhe dekretoi vendimet për nderimin e ikonave. Në ditën e
Krishtlindjeve meshuan së bashku me përfaqësuesit e papës.
Më 20 janar të vitit 880 u mblodhën në anaktorët mbretërore
me qëllim që të firmoste edhe perandori vendimet e sinodit.

Perandori kërkoi që t’i lëçitnin Simbolin e Besimit dhe
papistët nuk kundërshtuan, sepse atëherë në Romë akoma nuk
qe shtuar Filioque në Simbolin e Besimit. Ky sinod u vetëquajt
ekumenik, por ama nuk u thirr ndonjë sinod tjetër mbas tij, që
ta dekretonte. Papa Joani VIII, kur u informua për vendimet e
sinodit, nuk mbeti edhe aq i kënaqur, sepse Foti nuk i kishte
kërkuar falje dhe çështja e Kishës Bullgare nuk ishte zgjidhur
siç e dëshironte ai, megjithatë i dekretoi vendimet e sinodit.
Edhe pasardhësit e tij, Martini I (882-884) dhe Stefani i V (885-
891) i zbatuan vendimet e sinodit të vitit 880. Në vitin 886,
vdiq perandori Vasili I dhe fronin perandorak e trashëgoi i biri,
Leoni VI i Dituri (886-912). Perandori i ri përkrahte ithtarët e
Ignatit. Leoni VI, menjëherë e ç’fronëzoi Fotin duke e internuar
në një manastir, derisa fjeti më 6 shkurt të vitit 891. Perandori
Leon, siç e kemi theksuar edhe më sipër kishte qenë nxënës i
Fotit dhe e urrente atë për arsye politike. Kisha e njohu Fotin si
shenjt duke e quajtur konfesor dhe të barabartë me apostujt.
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Përveç aftësive diplomatike Foti, qe mjaft i ditur dhe i arsimuar,
teolog i shkëlqyer. Në vendin e Fotit u fronëzua vëllai i
perandorit Stefani, i cili ishte vetëm 18 vjeç dhe qe dorëzuar
dhjak nga Foti. Këtë gjë perandori e bëri me qëllim që të
grumbullonte zotërimin shtetëror dhe atë kishtar rreth familjes
së tij. Stefani u dorëzua episkop nga Theofani i Qesarisë.

Përpjekjet e mëvonshme gjatë një shekulli e gjysëm për
afrim dhe pajtim nuk dhanë rezultat, madje në fillim të shekullit
XI, marrëdhëniet u keqësuan edhe më shumë kur në Lindje u
bë e njohur se në Perëndim qenë bërë inovacione të tjera, përveç
atyre që kishte dënuar Foti me enciklikën e tij. Në vitin 1014
papa Benedikti VIII, pas kërkesës së xhaxhait të tij Enrikut II,
e shtoi shtesën Filioque në simbolin e Besimit. Patriku i
Kostandinopojës, Serxhi II (999-1019), e shoi emrin e papës
nga diptikët, duke shkëputur çdo lloj marrëdhënie ndërmjet dy
kishave. Disa vjet më vonë më 1040, hipi në fronin patriarkal
Mihal Kirulari. Një shkak themelor i skizmës ishte edhe
ndërhyrja e papa Leonit IX në kishën e Italisë së Jugut, e cila
ishte nën juridiksionin e Patriarkanës së Kostandinopojës. Papa
Leoni IX, duke përfituar nga rrethanat dhe qëndrimi i butë i
princit me mentalitet latin, Argjirit, futi në provincat bizantine
të Italisë së Jugut inovacionet latine. Ndaj këtij qëndrimi të
papës reagoi patriku i Kostandinopojës Mihal Kirulari (1040-
1095). Ai urdhëroi latinët e Kostandinopojës të zbatonin ritet
lindore dhe kur ata e kundështuan, urdhëroi që të mbylleshin
manastiret e kishat latine që qenë në Kostandinopojë. Ndërsa
saqellari Kostandin, shkeli me këmbë ostiat e latinëve, duke
deklaruar se nuk qenë të shenjtëruara, pasi ishin të pabrumta.

Në pranverën e vitit 1053, kryeepiskopi bullgar i Ohrit,
Leoni, në një letër që i dërgonte episkopit Joan, të qytetit Trani,
në provincën e Pulias i kritikonte rëndë inovacionet
perëndimore. Joani ia dha letrën kardinalit Humbert për ta
përkthyer nga greqishtja. Menjëherë papa i dërgoi një mesazh
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patrikut të Kostandinopojës Mihal Kirularit, si dhe kryeepiskopit
bullgar të Ohrit, duke iu përgjigjur me një ton urdhërues që të
mos guxonin t’i kundërviheshin autoritetit të tij. Në atë kohë
bizantinët qenë në luftë me normandët që ishin vendosur në
Italinë e Jugut. Perandori dhe patriku i dërguan një letër papës,
me anën e së cilës i kërkuan të kishin marrëdhënie paqësore,
duke i premtuar se do ta shkruanin emrin e papës në diptikë.
Ata nuk iu drejtuan me emrin papë siç qe zakon në perëndim
por iu drejtuan me termin vëlla, gjë që shkaktoi zemërimin e
papës.

 Papa e mori letrën në fillimet e vitit 1054 në Benevendo,
ku mbahej si rob nga normandët. Ai vendosi të dërgonte një
përfaqësi në Kostandinopojë të përbërë nga kardinali Humbert,
dhjaku Frederik dhe kryeepiskopi Pietro. Kirularin, nuk e quante
patrik por kryeepiskop. Ai e akuzonte për orvajtje për
nënshtrimin e fronit të Aleksandrisë dhe të Antiokisë. Së fundi
i kërkonte përfshirjen e Ilirisë Lindore nën juridiksionin e
Perëndimit. Përfaqësuesit e papës kaluan nga Pulia, ku u takuan
me Argjirin (armikun e Kirularit). Gjatë udhëtimit të
përfaqësuesve të perëndimit për në Kostandinopojë, papa Leoni
IX vdiq më 19 prill 1054, dhe tashmë froni papal ishte bosh.
Për këtë patriku Kirulari iu tha se nuk mund të quheshin
përfaqësuesit e papës, përderisa papa kishte vdekur, prandaj
patriku nuk pranoi të bisedonte me ta. Kardinali Humbert, duke
e parë se nuk kishte më shpresë, më 16 korrik të vitit 1054, në
kohën që po celebrohej Liturgjia Hyjnore në kishën e Shën
Sofisë, hyri në altar dhe la mbi Tryezën e Shenjtë anatemën e
papës kundër patrikut të Kostandinopojës dhe gjithë Kishës së
Lindjes. Me këtë veprim ndarja e madhe e kishës Skizma ishte
bërë.



210

SHKAQET E SKIZMËS

1. Filioque. Kisha e Perëndimit mbronte tezën se Shpirti
i Shenjtë buronte jo vetëm nga Ati, por edhe nga Biri. Kjo tezë
u shfaq për herë të parë në Spanjë në Sinodin e Toledos në vitin
589 për të luftuar arianizmin e vizigotëve. Nga Spanja kjo tezë
filloi të përhapej nëpër gjithë Perëndimin. Kështu, në vitin 767
u pranua nga kisha Frënge në Sinodin e Akisgranit. Për këtë
shtesë murgjit e Palestinës reaguan energjikisht duke e
karakterizuar si herezi, por edhe papa Leoni III (795 - 861),
reagoi ashpër kundër Filioque dhe vendosi dy pllaka prej
argjendi në kishën e Shën Pjetrit, të cilat përmbanin Simbolin e
Nikeas së Kostandinopojës, pa shtesën Filioque.

2. Primati Papal. Papët kishin gjithmonë pretendime
për supremaci ndaj patrikëve të tjerë. Kisha Perëndimore filloi
të mos ta njihte më kanonin e 28-të të Sinodit IV Ekumenik të
Kalqedonisë, në të cilin të drejtat e ndereve qenë të njëjta: i
pari ndërmjet të barabartëve (Primus inter pares). Ata
pretendonin për supremaci, të ishin kreu i kishës dhe ta thonin
ata fjalën e fundit, për të gjitha problemet teologjike dhe
organizative të kishës, ndërkohë që në Lindje, të tri patriarkanat
e tjera, qenë krejtësisht të pavarura ndërmjet tyre dhe patriku i
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Kostandinopojës nuk kishte zotërim mbi to. Kisha deri në atë
kohë drejtohej nga Pentarkia që do të thotë pesë Patriarkana.7

  Primatin papal, papët e bazonin në një koleksion
kanonesh kishtare, me autor Isidorin e Seviljes, por në fakt, ky
nuk ishte autori i tyre, prandaj ato kanone u quajtën Kanone
Pseudoisidoriane. Këto kanone u jepnin papëve të gjitha të
drejtat që kishin ëndërruar prej shekujve dhe siguronin
supremacinë e tyre. Me këtë akt ata i fyen rëndë patrikët dhe
episkopët e Lindjes dhe gjithë kishën, duke u bërë kështu
shkaktarë për ndarjen e kishës. Kjo teori çoi së fundi, në krijimin
e Shtetit Papal në vitin 754.8

3. Ndryshimi midis natyrës së bizantinëve, d.m.th.
grekëve dhe popujve neolatinë të perëndimit. Popujt e Lindjes
e quanin veten e tyre më të lartë se Perëndimorët në lidhje me
kulturën e tyre kristiane e për këtë ata qenë krenarë, sepse nga
Lindja erdhi drita, në gjuhën greke u shkruan librat e Dhiatës

8-Teodor Papapavli, Kistoria e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994,
faqe 28-30.

7
-Përkujdesja shpirtërore e të krishterëve në mbarë botën është realizuar

nëpërmjet Patriarkanave.  Pesë Patriarkanat kishin të drejta dhe privilegje
të barabarta: hirotonisnin mitropolitët që kishin në juridiksionin e tyre,
thërrisnin episkopët nëpër sinode lokale, pranonin dhe shqyrtonin në
sinode ankesat e mitropolitëve etj. Për problemet teologjike dhe
organizative të kishës Patriarkanat kanë qenë krejtësisht të pavarura.
Patrikët edhe mitropolitët kanë rreth vetes sinodin. Sinodi i Patriarkanës
përbëhet nga mitropolitët që ka në varësi, ndërsa sinodi i mitropolive
përbëhet prej episkopëve që janë në varësinë e mitropolisë. Pesë
patriarkanat janë të barabarta ndërmjet tyre. Episkopi i Romës është
Primus inter pares që do të thotë i pari ndërmjet të barabartëve në renditjen
e primatëve të pesë patriarkanave. Çdo patrik duhet të ketë komunikim
të plotë me patrikët e tjerë. Kjo realizohet me shkrimin e emrave në
Diptikë dhe me përkujtimin e tyre gjatë liturgjisë. Çdo patrik është
autoqefal dhe i pavarur në fronin e tij. Për nderet e barabarta të pesë
patriarkanave është diskutuar në Sinodet Ekumenike. -Vlasiou Fidha,
Eklisiastiki Istoria, Tomos A, Athina 1994, sel. 854-860.
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të Re, në Lindje u zhvilluan Sinodet Ekumenike etj.  Fryma
kishtare lindore kishte karakter demokratik, gjë që ishte e
dukshme me krijimin e katër patriarkanave, të cilat qenë të
pavarura nga njëra-tjetra. Grekët qenë më tepër të apasionuar
pas çështjeve teorike, ndërsa popujt neolatinë pas çështjeve
praktike. Në Lindje kjo u shpreh në debatet mbi problemet
teologjike mbi natyrën Hyjnore dhe Njerëzore të Jisu Krishtit
si dhe në raportet e tij me Atin dhe Shpirtin e Shenjtë, kurse në
Perëndim mbi çështjet sotirologjike dhe antropologjike.
Gjithashtu ekzistonin ndryshime edhe në temat kishtare, sepse
latinët nuk i pranuan vendimet e Sinodit të Penthektë. Grekët
fillonin me kuptimin e tre personave dhe përpiqeshin të kuptonin
bashkimin e tyre, ndërsa perëndimorët fillonin me Perëndinë si
bashkim dhe përpiqeshin të kuptonin më pas të tre hipostazat.

4. Armiqësia midis grekëve dhe latinëve. Grekët i
përbuznin italianët, ndërsa këta të fundit i urrenin grekët për
krenarinë e tyre. Zemërimi i italianëve arriti kulmin në shekullin
VIII, kur grekët nuk u treguan të gatshëm të mbronin Italinë e
Mesme. Kjo e fundit ra nën sundimin e frankëve. Nga ana tjetër,
zemërimi i grekëve arriti kulmin në vitin 800, kur papa i Romës
kurorëzoi Karlin e Madh të frankëve si Perandor Romak, duke
cënuar rëndë prestigjin e Perandorisë Bizantine, si e vetmja
perandori e krishterë. Kjo armiqësi gjeti rastin që të shfaqej
edhe në planin kishtar dhe kur ky rast erdhi, u shfrytëzua nga
të dyja palët.

5. Rivaliteti midis papëve dhe patriarkëve të
Kostandinopojës. Patrikët e Kostandinopojës duke e pasur
selinë në kryeqytetin e perandorisë e konsideronin veten të
barabartë me papën. Ata u njihnin papëve vetëm përparësinë e
nderit: I pari ndërmjet të barabartëve (Primus inter pares),
por papët nuk qenë të kënaqur nga kjo gjë prandaj shfrytëzonin
çdo rast që u jepej për të demaskuar patrikët, ndërsa patrikët
iu kundërviheshin. Kjo ishte atmosfera e kishës në shekullin
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IX, kur në Kostandinopojë erdhi patrik Foti. Me emrin e tij
është i lidhur konflikti që çoi në ndarjen e madhe të kishës
Skizmën.9

INOVACIONET E PERËNDIMIT

Pagëzimi. Pagëzimi nuk bëhej më duke e zhytur
foshnjën tri herë në ujë, por duke e spërkatur ose duke derdhur
ujë mbi të. Lyerja me miron e shenjtë nuk bëhej më pas
pagëzimit, por shtyhej deri në moshën 7-12 vjeçare dhe u lejohej
vetëm episkopëve.

 Kungimi. Nuk përdoret mesha me brumë të ardhur (me
maja), por ostje të përgatitura pa maja. Përveç kësaj gjatë
kungimit hoqën përdorimin e verës. Këtë e justifikojnë se Jisu
Krishti e shtroi Darkën Mistike në kohën e pashkëve të judejve
dhe atëhere sipas traditës judaike buka pregatitej, pa maja,
ndërsa mënjanimin e verës e justifikojnë se buka duke
përfaqësuar mishin e trupit të Jisu Krishtit, e ka gjakun në
përbërjen e saj.

Pendesa. Vendin e pendesës, në formën e një qortimi
ose autokritike të brendshme, duke bërë pendim të plotë dhe
angazhim para Perëndisë, për të mos bërë mëkate të tjera, e
zuri në disa raste fshikullimi deri në gjakosje, si dhe praktika e
indulgjencave, copa letre të lëshuara nga papët, që shiteshin
për faljen e mëkateve. Abuzimet e mëdha të papëve me
indulgjencat, me të cilat ata siguronin fondet për ndërtimin e
kishës së Shën Pjetrit në Romë si dhe për të përballuar
shpenzimet e tyre, qenë shkaku i Reformës Protestante.

Hirotonia. Hirotonia, u bëhej veçse të pamartuarve.
Sipas vendimeve të Sinodit të Nikeas, kandidati për prift mund
të zgjedhë të martohet para hirotonisjes, por mund të hirotoniset

9-Joanou Anastasiou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Protos, ekdotikos oikos
Paratiritis, Thesaliniki, sel. 510-512.
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edhe pa u martuar, me synim që të bëhet murg duke hyrë në
jetën monakale. Sinodi VI Ekumenik e kishte dënuar beqarinë
e dhiakonëve dhe priftërinjve dhe pati vendosur që vetëm
episkopët të jenë të pamartuar. Në Perëndim, beqaria iu imponua
klerit në një sinod që u mbajt në qytetin Elvira në Spanjë, por
në praktikë ky vendim u kompromentua, mbasi ishte e
pamundur që të respekohej, sepse klerikët praktikonin,
bashkëjetesat e paligjshme me murgesha ose gra të martuara.

 Martesa. Kjo konsiderohej se bëhej nga vetë dhëndri
dhe nusja e prifti është një asistent ose dëshmitar. Martesa pasi
është celebruar nuk mund të zgjidhet më. Kisha romano-katolike
është kundër divorcit, ashtu sikundër është edhe kundër abortit.

Bekimi i të sëmurëve. Ndërsa në Lindje ky mister i
shejntë u bëhej dhe u bëhet të sëmurëve, sipas një proçedure të
caktuar dhe nga një grup priftërinjsh (në rast të veçantë edhe
nga një prift i vetëm) dhe konsiston në lutje dhe në lyerjen me
vaj të bekuar, tek katolikët kjo lutje u bëhet vetëm të sëmurëve
që janë në gjendje kome, duke dhënë shpirt, prandaj quhet
Extrema Unctio.

Kreshma. Në Lindje kreshmohej të mërkurën dhe të
premten çdo javë si dhe 40 ditë para Pashkëve, që quhen
Kreshmët e Mëdha, ndërsa në Perëndim u shtua edhe dita e
shtunë, në kujtim të qëndrimit në varr të Jisu Krishtit. Dita e
shtunë, si ditë kreshme ishte e ndaluar nga kanoni 66 apostolik,
por ky kanon nuk është pranuar nga perëndimorët si autentik.
Nga 85 kanone perëndimorët pranuan vetëm 50 prej tyre.

Kanonizimi i Shenjtorëve. Në lidhje me kanonizimin e
shenjtorëve dhe festat rezervuar atyre, papët kanonizuan një
numër të madh shenjtorësh të shekujve të kaluar, nga këta
përmendim Agustinin, Jeronimin, papa Urbanin VII, Françeskun
e Assisit, Bernardin e Klevrosë, Norbetin, Thoma Akuinin,
Bonaventurën etj, të cilët kanë një ditë caktuar festimi. Këtyre
festave u shtohen ditët e shenjtorëve mbrojtës të çdo vendi,
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province, qyteti, fshati, zanati, moshe dhe seksi. Plus edhe
shenjtorët që mbronin njerëzit nga sëmundjet dhe rreziqet.
Numri i shenjtorëve dhe i festave u shtuan së tepërmi. Shumica
e këtyre festave e kanë origjinën në besytni të ndryshme, të
cilat nuk u luftuan nga kisha. Për këtë shkak edhe sot e kësaj
dite nga kisha romano-kataolike ekzistojnë dhe festohen
shenjtorë si për shembull: Blasiu mbrojtës nga dhembjet e fytit,
Apolonia, nga dhembjet e dhëmbëve; Rokus nga kolera; Urbani
mbrojtës i vreshtave; Krisipi mbrojtës i këpucarëve; Martini
mbrojtës i pijanecëve, Fiaker mbrojtës i karrocierëve; Teodot
mbrojtës i mejhanexhinjve etj. Të gjithë këta shenjtorë të
kanonizuar apo të njohur e të trashëguar nga e kaluara me anë
të traditës, kishin një ditë të caktuar festimi.

Liturgjia Hyjnore. Në vend të liturgjive të vjetra, që
përdoreshin në Lindje në Perëndim u vu në përdorim Liturgjia
Romane, e cila është një përpunim i lirë i Liturgjisë Lindore.
Me këtë punë u morën disa papë, por më i rëndësishmi është
papa Grigori i Madh. Gjuha e kësaj liturgjie është ajo latine.
Vetëm katolikëve të Dalmacisë dhe të Istrias iu lejua të përdorin
gjuhën e tyre sllave të shkruar sipas alfabetit që shpiku Metodi
dhe Kirili.

Statujat. Paraqitnin Jisu Krishtin të kryqëzuar, shën
Marinë me foshnjen në prehër, apostuj dhe shenjtorë të
ndryshëm, skena biblike si zbritjen e Jisuit nga kryqi, vendosjen
e tij në varr etj. Statujat ishin të punuara në mermer, gurë, dru
ose të derdhura në metal, të vendosura në ambjentin e
brendshëm të kishës ose jashtë saj. Statujat nderoheshin njësoj
si ikonat.

 Organo. Në Perëndim, duke filluar nga shekulli VIII,
organo u bë pjesë e pandarë e liturgjisë romake. Perandori
Bizantin, Kostandin Kopronimi, duke pasur marrëdhënie
miqësie me mbretin e Francës, Pepini i Shkurtër, i dërgoi këtij
të fundit si dhuratë një organo, instrument që nuk njihej në
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Perëndim. Mbretit i pëlqeu shumë, dhe duke qenë tepër besimtar
e futi në shërbesën fetare të liturgjisë në kishë. Që nga ajo kohë
organo u përhap në gjithë Perëndimin.

Rrëfimi. Në Lindje rrëfimi bëhet nga priftërinj të quajtur
etër shpirtërorë dhe bëhet në mënyrë sekrete, por besimtari që
rrëfen mëkatet e tij tek prifti, ndodhet ballë për ballë me priftin
para të cilit rrëfehet, domethënë ata komunikojnë me njëri-
tjetrin, ndërsa katolikët rrëfimin e bëjnë pa e parë njeri-tjetrin,
as besimtari priftin se cili është dhe as prifti nuk e di se kush po
rrëfehet. Në dukje të krijohet përshtypja sikur kjo proçedurë
siguron lirinë e plotë për hapjen e zemrës, por në fakt rrëfimi
është përdorur, sidomos nga kleri jezuit për të zbuluar sekretet
shtetërore të cilat madje janë fabrikuar edhe për qëllime të
caktuara politike.10

HEQJA E ANATEMAVE

Më 5 janar të vitit 1964, u takuan në Jeruzalem, patriku
i Kostandinopojës Atenagora I dhe papa i Romës Pavli VI, për
të diskutuar rreth heqjes së anatemave të ndërsjellta. Ndër të
tjera patriku Atenagora I tha: “Me shekuj bota e krishterë jetoi
natën e ndarjes. Sytë e tyre janë të lodhur duke shikuar në
errësirë. Dhëntë Zoti që ky takim të jetë një agim i dritës së
lumtur dhe të bekuar, kur brezat që do të vijnë do të lavdërojnë
dhe lumturojnë në dashuri, paqe dhe të bashkuar të vetmin
Zot…” Papa Pali VI në fjalën e tij theksoi: “I madh është
emocioni ynë, i thellë gëzimi në këtë orë të vërtetë historike,
në të cilën pas shekujve të heshtjes dhe pritjes Kisha Katolike
dhe ajo Ortodokse janë të pranishme me anë të përfaqësuesve
të tyre më të lartë…Pa dyshim si nga njera palë, por edhe nga
pala tjetër, rrugët që na shpien tek bashkimi mund të jenë të

10
-At Joan Mihalcesku, Historia Universale e Kristjanizmit, (përktheu

nga rumanishtja Teodor Papapavli), (Dispensë), Tiranë 1993, faqe 42.
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gjata dhe plot vështirësi, por këto dy rrugë gërshetohen dhe
arrijnë tek burimet e Ungjillit…Dallimet doktrinale, liturgjike,
disiplinore duhet të hulumtohen në kohë dhe vendet e duhura
në një frymë besnikërie ndaj së vërtetës, me mirëkuptim dhe
dashuri…”

Gjithsesi duhet të kalonin disa vjet dhe më 7 dhjetor të
vitit 1965, u arrit heqja e ekskomunikimit (mallkimit të
ndërsjelltë), i cili ekzistonte ndërmjet dy kishave që nga viti
1054. Patriku Atenagora I, nënshkroi Tomusin Patriarkal
“Perëndia është dashuri”, ndërsa papa Pali VI, nënshkroi Letrën
Apostolike “Ambulate in dilectione”. Pas nënshkrimit papa Pali
VI dhe patriku Atenagora I hartuan një marrëveshje të
përbashkët dhe shkëmbyen vizita të ndërsjellta. Me 25 korrik
të vitit 1967, papa Pali VI vizitoi Kostandinopojën dhe më 26
tetor 1967, patriku Atenagora I vizitoi Romën.11

Atenagora I (1886-1972), ka lindur në Tsaraplana të
Pogonit në Epir, më 25 mars 1886. Pas përfundimit të studimeve
në vitin 1910, vendosi që t’i përkushtohej Perëndisë, duke

11
-Lush Gjergji, Atenagora profet i bashkimit, Drita, Ferizaj 1995, faqe

114-121.



218

përqafuar jetën monakale. Në moshën 22-vjeçare, ai u dorëzua
jerodhjakon dhe u quajt Atenagora. Në vitet (1910-1919),
Atenagora punoi në Manastir (Bitola) me detyrën e sekretarit,
pranë episkopit Stefan. Vite më vonë kreu detyrën e sekretarit
të Sinodit të Shenjtë të Kishës së Greqisë dhe kur ishte në
moshën 37-vjeçare, u fronëzua Mitropolit i Korfuzit. Pas një
pune të suksesshme në Korfuz më 30 gusht të vitit 1930,
Atenagora, u emërua Kryeepiskop i Amerikës (1931-1948).
Në vitin 1939 ai themeloi seminarin e “Kryqit të Nderuar” për
formimin e klerit në Boston, ndërsa në vitin 1944,  themeloi
Akademinë e Shën Vasilit. Gjatë viteve të qëndrimit në Amerikë,
Kryeepiskopi Atenagora pati mundësinë që të njihej më mirë
me komunitetin shqiptar që drejtohej nga Imzot Fan S. Noli.

Më 1 Nëntor 1948, Atenagora u zgjodh Patrik i
Kostandinopojës. Gjatë viteve që qëndroi në Fronin Ekumenik
(1949-1972), Atenagora mundi të organizojë pesë konferenca
ndërortodokse, duke krijuar bashkëpunimin me të gjitha kishat,
duke përfshirë edhe kishën ruse. Në vitin 1957, filloi takimet e
para në kishën katolike, të cilat u kurorëzuan më 7 dhjetor
1965, me heqien e anatemave (mallkimit-përjashtimit) të
ndërsjelltë midis dy kishave.12

12-Lush Gjergji, Atenagora profet i bashkimit, Drita, Ferizaj 1995, faqe
77-113.
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KREU I KATËRMBËDHJETË

KONFLIKTI PËR INVESTITURËN

I
nvestitura ishte e drejta e mbretit ose e perandorit në

Perëndim, për t’i dhënë klerikëve të lartë unazën dhe shkopin

episkopal (skeptrin), si simbole të pushtetit shpirtëror. Në

Sinodin e Lateranit më 1059, papa Nikolla II, vendosi të drejtën

e re publike për zgjedhjen e papës, në të cilën theksohet “Papa

zgjidhet vetëm nga kardinalët peshkopë”. Gjithashtu ai shpalli

dekretin për zgjedhjen e papës. Në formulimin e këtij dekreti

papa u ndikua nga murgu Hildenbrant. Disa nga pikat e dekretit

qenë:

1. Me vdekjen e papës së Kishës Katolike, kardinalët duhet të
vendosin ndërmjet tyre dhe të bashkohen me zgjedhjen e re.
2. Që e keqja e korrupsionit të mos depërtojë me rastin e parë,
drejtimi i zgjedhjes së papës duhet t’u besohet njerëzve fetarë,
të cilëve të tjerët duhet t’u binden. Ky rregull zgjedhor do të
quhet patjetër i drejtë dhe i ligjshëm në qoftë se, ndërmjet
thënieve dhe veprimeve të etërve të ndryshëm, do të kihet
parasysh edhe ajo frazë e paraardhësit tonë të shenjtë Leonit:
“Askush nuk duhet të quhet ipeshkëv po nuk qe i zgjedhur nga
kleri, i kërkuar nga populli dhe i shuguruar nga ipeshkëvijtë e
provincës me pëlqimin e mitropolitit”.  Por meqë Selia
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Apostullore është më e lartë se të gjitha kishat e botës dhe
prandaj nuk mund të ketë mbi vete asnjë metropolit, kështu
kardinalët e zëvendësojnë pa dyshim mitropolitin kur e ngrejnë
papën e zgjedhur në lartësinë e Selisë Apostullore.
3. Duhet të zgjidhet në gjirin e vetë kishës romake, po të gjendet
tej ajo subjekti i aftë; përndryshe mund të merret nga kishat e
tjera.
4. Zgjedhja duhet të bëhet pa paragjykime në lidhje me
respektin dhe nderin që i takon birit tonë të dashur Henrikut,
që tani ka pushtetin mbretëror dhe shpresohet se do të bëhet
perandor me pëlqimin e Zotit, ashtu si ne tashmë ia kemi dhënë
dhe pasardhësve të tij që e kanë marrë personalisht të njejtën
të drejtë nga Selia Apostullore.
5. Por, në rast se korrupsioni i njerëzve të pafe dhe të paudhë
do të arrinte deri në atë pikë, saqë në Romë nuk do të ishte më
e mundur një zgjedhje e pastër, e sinqertë dhe e ndershme,
kardinalët dhe besnikët edhe po të jenë të paktë, kanë të drejtën
dhe autoritetin ta zgjedhin papën e Selisë Apostullore aty ku e
shohin me të drejtë.

Në vitin 1073 në fronin papal hipi murgu Hildenbrant, i
cili mori emrin papa Grigori VII.1 Me nxitjen e Hildenbrantit,
papa Nikolla II (1058-1061), në vitin 1095, thirri një sinod, ku
u vendos që në të ardhmen zgjedhja e papëve të bëhej vetëm
nga Konçili i kardinalëve, ndërsa sovranët të mos përziheshin
në këto punë.

Ideja që e mundonte Hildenbrantin, ishte krijimi i një
perandorie universale mbi tokë, kreu i së cilës do të ishte papa,
si përfaqësues i Perëndisë, ndërsa mbreti ose perandori të
viheshin nën urdhërat e papës. Për të realizuar këtë ide, sapo
1-Grigori VII ka lindur në vitin 1015. Ai ishte biri i një fshatari nga
Toskana dhe qe rritur në manstirin e Klynit. Meqenëse shquhej për
inteligjencën e tij, e morën në Romë dhe kështu si dhjak i thjeshtë, mundi
të drejtonte kishën romano-katolike për 25 vjet nën pesë papë (duke qenë
këshilltar).
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arriti të bëhej papë, në vitin 1073, masa e parë që mori ishte që
priftërinjtë të mos martoheshin, me qëllim që të ishin në
dispozicionin e papës si ushtarë besnikë. Mandej ndaloi çdo
kler të lartë, episkop, igumen etj, të pranonte investiturën, nga
mbretërit (unazën dhe skeptrin, që ishin simbole të pushtetit
shpirtëror). Kleriku që do të shkelte këtë rregull do të
shkarkohej dhe mbreti do të ç’kishërohej. Me këtë masë
shpresonte t’i jepte fund, përzjerjes së autoriteteve laike në
punët e kishës dhe simonisë2

 që praktikohej nga autoritetet laike,
në dhënien e ofiqeve kishtare. Hildenbranti përmblodhi në 27
propozime Dictatus papae, principet që duhet të siguronin
epërsinë e papatit. “Vetëm pushteti i papës është universal,
vetëm ai mund të heqë apo të nxjerrë të pafajshëm peshkopët,
ai mund të heqë perandorët. Papa nuk mund të gjykohet prej
askujt etj”. Dekreti papal në lidhje me investiturën, ngjalli
pakënaqësi tek sovranët e Evropës Perëndimore, sepse u
cënonte të drejtat që gëzonin prej kohësh. Pretendimet e
Hildenbrantit për të vendosur sacerdotium mbi imperium e çoi
në konflikt me mbretin e Gjermanisë Henrikun IV.3

 Ky ishte një person i cekët dhe i pavendosur, prandaj
nuk iu kundërvu që në fillim masave të papës, pasi ia kishte
nevojën, por kur grumbulloi pranë vetes disa këshilltarë, që
qenë episkopë të shkarkuar nga papa për fajin e simonisë, u tall
me sendet e shenjta dhe me këtë gjë, ngjalli pakënaqësi tek
shtetasit e tij. Papa e thiri mbretin gjerman në Romë, për t’i
dhënë llogari. Si kundërpërgjigje mbreti Henrik thirri një sinod,
të përbërë nga episkopë miq të tij dhe e shpalli papën të
shkarkuar duke e quajtur uzurpator, tiran dhe magjistar. Me
vendimin e sinodit u bashkuan edhe episkopët e Lombardisë.

3-Jacques Le Goff, Qytetërimi i Perëndimit Mesjetar, Toena, Tiranë 1998,
faqe 485.

2-Simonia do të thotë marrja e postit me para. Simonia është praktikuar
shpesh në qarqet kishtare. Ky fenomen u dënua në Sinodin VII Ekumenik.
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Por masa e Henrikut, shkaktoi një revoltim të thellë shpirtëror
në Romë në gjirin e klerit dhe të popullit, prandaj papën e
aprovuan të gjithë kur e ç’kishëroi mbretin gjerman dhe i çliroi
nënshtetasit e tij nga betimi i besnikërisë ndaj mbretit.

Nga kjo situatë përfituan princat gjermanë, që ishin të
pakënaqur nga mbreti i tyre. Ata thirrën një asamble dhe me
vendimin e saj, e shkarkuan Henrikun, nëqoftëse brenda vitit
nuk do të falej nga papa dhe për gjykimin e çështjes e ftuan
papën në një asamble që do të mbahej në vitin e ardhshëm. I
braktisur nga të gjithë dhe duke menduar se sa e rëndë do të
ishte për personalitetin e tij, të paraqitej para asamblesë (Dietës)
si mbret i ç’kishëruar, mbreti u përul dhe i kërkoi falje papës,
duke i premtuar pendesë dhe nënshtrim, por papa nuk mori
parasysh asgjë dhe u nis për në Gjermani në mbledhjen e Dietës.
Në këto kushte mbreti Henrik bëri hapin e fundit. Kaloi alpet
dhe shkoi në Kanosa, një kështjellë e konteshës Matilda të
Toskanës, në të cilën gjendej papa në atë kohë.

Tri ditë rrjesht, në mes të dimrit me acar, qëndroi mbreti
i ngratë tek porta e kështjellës, i zbathur dhe me kokë të zbuluar,
i veshur me një rrobë të hollë me fije leshi, si qe zakoni për çdo
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njeri që bënte pendesë, derisa papa denjoi ta pranonte dhe t’i
hiqte ç’kishërimin.4

 Gjatë rrugës së kthimit për në Gjermani, i
dërrmuar shpirtërisht, kaloi nëpër tokat e lombardëve, që ishin
në armiqësi me papën. Ata i ofruan Henrikut ndihmën e tyre,
duke u ngritur kundër papës dhe e penguan të vinte në mbledhjen
e Dietës gjermane.

Por nga ana tjetër, princat gjermanë së bashku me
përkrahësit e papës, e shkarkuan Henrikun dhe në vendin e tij,
zgjodhën një tjetër. Këtë herë Henriku u tregua energjik,
mblodhi një ushtri të madhe dhe luftoi tri vjet rresht deri sa
mbreti i ri, u vra në betejë. Pasi doli fitimtar, thirri një sinod dhe
e shkarkoi papën dhe në vend të tij, zgjodhi Klementin III, e u
nis në krye të një ushtrie të fuqishme kundër Romës, duke e
mbajtur të rethuar tri vjet rrjesht. Më në fund Roma u detyrua
të dorëzohet. Në këtë kohë papa Grigori VII (Hildenbranti)
qëndroi i fshehur në kështjellën Engjëlli i Shenjtë Sant’ Anxhelo
pranë Romës, e cila gjithashtu u rrethua nga trupat e Henrikut,
por që nuk mundi ta pushtonte, sepse në ndihmë të papës erdhi
Robert Guiskard, duka i normandëve, i cili e detyroi Henrikun
të largohej nga Italia. Kjo fitore nuk i vlejti papës, sepse banorët
e Romës të stërngopur nga shtypja e egër e gjermanëve ngritën
krye kundër tij dhe e dëbuan. Kështu papës ju desh të largohej
bashkë me trupat normande, në Italinë e Jugut dhe pas disa
muajsh vdiq në Salerno duke thirrur: “Dashurova drejtësinë
dhe urreva padrejtësinë, prandaj po vdes në mërgim”.

Konflikti nuk mori fund me vdekjen e Grigorit VII, por
vazhdoi nga pasardhësi i tij, Kalisti II me Henrikun V. Ky erdhi
me një ushtri të madhe në Romë duke e detyruar papën ta
kororëzonte perandor më 1111, dhe të hiqte dorë nga të gjitha
pronat, që sovranët e mëparshëm gjermanë ua kishin dhënë si
çifligje episkopëve dhe igumenëve. Kështu të hiqte dorë edhe

4
-”Të shkosh në Kanosa” ka kuptimin “Të shkosh në pendesë”. Kjo

shprehje që nga ajo kohë ka hyrë në të folurin politik si sinonim i përuljes.
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ai nga e drejta e investiturës.  Konflikti për investiturën u mbyll
në vitin 1122, në bazë të Konkordatit të Vormsit, që u përfundua
midis papës Kalist II dhe perandorit Henrik V. Pikat më kryesore
të këtij konkordati ishin këto: 1) Perandori heq dorë nga
investitura, me anë të dorëzimit të unazës dhe skeptrit klerit të
lartë.  2) Papa pranon, që episkopët dhe igumenët të zgjidhen
në mënyrë kanonike në praninë e perandorit, ose të përfaqësuesit
të tij. 3) Perandori u jep të zgjedhurve prona.5

KULMI I PUSHTETIT PAPAL

Suksesi që arritën papët në konfliktin për investiturën,
u hapi oreksin pasardhësve të Grigorit VII, për të realizuar
idenë e krijimit të një perandorie teokratike universale nën
hegjemoninë e tyre. Kështu Robert Guiskard, duka i
normandëve në Italinë e Jugut, e kishte nënshtruar mbretërinë
e tij, ndaj papës Nikolla II. Të njëjtën gjë bëri edhe mbretëria
Kroato-Dalmatiane më 1076, ndërsa kontesha Matilda e
Toskanës, ia la të gjitha pronat e saj fronit papal. Kjo dëshirë
dhe tendencë e papëve për t’u bërë zotër të pushtetit politik,
nuk u pëlqeu aspak mbretërve gjermanë, të cilët prej kohe
quheshin perandorë duke e shtrirë pushtetin e tyre mbi
Gjermaninë, një pjesë të Francës, Austrisë dhe Italisë dhe kishin
pretendime për sundimin e gjithë Italisë. Për t’u quajtur
perandorë romanë, sovranët gjermanë duhet të kurorëzoheshin
nga papa i Romës, gjë që nuk u leverdiste. Për këto shkaqe
midis papëve dhe perandorëve gjermanë ekzistonte një rivalitet
i fshehtë, i cili do të shpërthente një ditë dhe të vendosej se cili
nga të dy do të sundonte Italinë dhe do të kishte përparësi në
perandori. Konflikti shpërtheu në gjysmën e dytë të shekullit të
XII, midis papa Adrianit IV dhe perandorit gjerman Frederik

5-Michel Lemonnier O.P, Histori e Kishës, (përktheu Ferdinand Leka),
Ylber, Tiranë, faqe 160-161.
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Barbarosa e zgjati 100 vjet duke përfunduar, me shuarjen e
dinastisë Barbarosa. Frederiku ishte perandori gjerman më i
madh dhe më trimi. Ai kaloi tetë herë Alpet, për të nënshtruar
qytetet italiane të nxitura nga papët, që të mos i nënshtoheshin.
Herën e dytë kur i mundi qytetet Lombarde dhe shpalli të drejtën
e tij mbi Italinë (1159) papa Adriani IV, u zemërua shumë me
të, por kur po përgatitej që ta ç’kishëronte vdiq më 1159. Këtë
luftë për supremaci e vazhdoi papa Aleksandri III. Në vitin
1176 Frederik Barbarosa u mund nga Liga Lombarde dhe u
detyrua të njohë pavarësinë e qyteteve të Italisë së Veriut dhe
zotërimin e papës mbi Italinë e Mesme. Mirëpo ai e martoi
djalin e vet Henrikun me Kostancën, trashëgimtaren e fronit të
Siçilisë, gjë që i jepte shpresa që ta fillonte këtë radhë luftën
me jugun. Një sukses tjetër arriti papa Aleksandër III, kundër
mbretit të Anglisë Henrikut II. Ky kishte urdhëruar vrasjen në
kishë të peshkopit të Kanterbernit Thomas Becket, i cili nuk
deshi të miratonte masën e mbretit, që zgjedhja e episkopëve
dhe gjykimet kishtare të vareshin direkt nga ai.

Për këtë vepër kriminale, papa e ç’kishëroi mbretin
Henrik dhe nuk e fali, deri sa bëri pendesë tek varri i Tomas
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Beketit, i cili u shpall shenjtor.6 Kulmin e tij, pushteti papal e
arriti me papa Inoçencin III (1198-1216), i cili ia kaloi edhe
papa Grigorit VII, për nga vetitë shpirtërore, duke realizuar
perandorinë e ëndërruar prej tij. Më parë Inoçenci, u bë sunduesi
absolut i Romës, duke likujduar senatin. Pastaj u mor vesh me
Kostancën, (e cila ishte nusja e djalit të Frederik Barbarosës),
që ta shpallte veten vasale të papës dhe ti besonte për edukim
djalin e saj Fridrih. Në këtë mënyrë papa sundonte de fakto
Siçilinë. Në Gjermani, papa kurorëzoi perandor Oton IV, me
kusht që të mos ngrinte më pretendime mbi Italinë dhe të mos
përzihej në punët e kishës. Por, kur ai nuk e mbajti fjalën, papa
e shkarkoi dhe e zëvendësoi me djalin e Kostancës Fridrihun
II, mbretin e Siçilisë. Në Francë papa detyroi mbretin Filip
August të rimarrë gruan që kishte zbuar. Në Angli, çkishëroi
mbretin Joani pa Tokë, i cili nuk donte të pranonte një kardinal,
si peshkop të Kanerburnit dhe e detyroi të bënte pendesë, të
pranonte se vendin e kishte çiflig të dhënë nga papa dhe të
bënte një sërë lëshimesh në fushën kishtare.

Mbreti i Aragonës (Spanjës) gjithashtu pranoi, se
mbretërinë e kishte marrë si çiflig nga papa, njëlloj si në rastin
e Anglisë. E njëjta gjë ndodhi edhe në Suedi, Poloni dhe Hungari.
Po në këtë kohë u krijua në Kostandinopojë, Perandoria Latine
(1204), ndërsa mbreti rumuno-bullgar Joanice, pranoi bashkimin
me kishën romano-katolike. Kështu e gjithë Evropa kristiane
ndodhej nën këmbët e papës. Tashmë papa Inoçenci III, mund
ta krahasonte veten e tij me diellin, ndërsa mbretërit me hënën,
e cila e merr dritën nga dielli. Papati, me Inoçencin kishte arritur
kulmin e pushtetit spiritual dhe politik. Pasardhësve të papës
Inoçenc, iu desh të bënin një luftë të vështirë që të mbanin për

6-Tomas Beketi ka lindur në Londër, në vitin 1117. Ai ka studiuar në
oksford, Paris dhe Bolonjë. Më 1162 u fronëzua kryeepiskop I
Kantërbërnit. Më 1170 u vra para altarit të kishës. Në vitin 1173 u
kanonizua shenjt nga Aleksandri III.
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njëfarë kohe në lartësinë e arritur, pushtetin apsolut që gëzonin.
Armiku më i tërbuar i tyre u bë pikërisht djali i Kostancës, nipi
i Frederik Barbarosës, Fridrih II i dinastisë Barbarosa, i rritur
dhe edukuar nga papa Inoçenc III dhe që kishte qënë më parë
mbret i Siçilisë (1215-1250).

Fridrihu në fillim kishte relata të mira me papën Onori
III, pasardhës i Inoçencit, i cili e kurorëzoi perandor dhe e lejoi
të aneksonte perandorinë Siçiliane. Por pasardhësi i Onorit,
papa Grigori IX, një njeri energjik dhe kryelartë, si dhe xhaxhai
i tij Inoçenci, duke pasur frikë nga pushteti i madh i Fridrihut,
nisi luftën kundër tij. Shkaku qe përhapja e kolerës në Gjermani,
që e detyroi Fridrihun të anullonte një kryqëzatë të premtuar
papës. Papa e çkishëroi me motivacionin se nuk e kishte mbajtur
fjalën. Në këto kushte Fridrihu, u detyrua të nisej për në
Palestinë, por kur ai luftonte në Lindje, një ushtri e mbledhur
nga papa pushtoi Siçilinë. Perandori u kthye shpejt zboi ushtritë
e papës dhe u pajtua me të. Mirëpo kur Fridrihu hyri në luftë
me lombardët, papa u bashkua me ta dhe e çkishëroi sërisht
Fridrihun. Tashmë lufta midis tyre bëhej hapur dhe përfundimi
i saj qe në anën e Fridrihut. Ushtritë e perandorit gjerman
pushtuan tërë Italinë e Veriut, vunë nën sundimin e tyre shtetin
papal të Italisë së Mesme dhe arritën në murret e Romës, ku
penguan një sinod që mbahej kundër perandorit, duke kapur
anijet që sillnin klerikët e lartë francezë. Pikërisht atëherë vdiq
papa Grigori IX.

Papa i ri, Inoçenci IV ngjante shumë me papën Inoçenci
III. Para se të bëhej papë kishte qënë mik me Fridrihun, por
pasi e zgjodhën papë u bë armik i tij. Duke e kuptuar se nuk
mund ta eleminonte perandorin me anën e armëve, ai përdori
një mjet shumë efikas dhe konkretisht, vajti në territorin Francez,
ku thirri një sinod në Lion (1245), i cili vendosi shkarkimin e
perandorit si blasfemues dhe si rrëmbyes i sendeve të shenjta.
Në vazhdim detyroi episkopët gjermanë të zgjidhnin një
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perandor të ri dhe të propagandonin organizimin e një kryqëzate
kundër Fridrihut. Ky i fundit kishte mbetur i izoluar në Siçili
dhe nuk mori asnjë ndihmë nga Gjermania. Fridrihu vdiq me
hidhërim të thellë në vitin 1250. Pas vdekjes së tij, konflikti
vazhdoi midis papëve pasardhës dhe përfaqësuesve të fundit të
dinastisë Barbarosa. Kjo dinasti u shpall tërësisht e çveshur
nga çdo e drejtë mbi fronin e Gjermanisë, ndërsa kurora e Siçilisë
iu dha Karoit të Anzhusë (1305), mbretit francez të Napolit.
Barbarosa i fundit, u vra në luftë për të rimarrë fronin e Siçilisë
dhe papët ia paraqitën botës shuarjen e dinastisë Barbarosa, si
një mallkim të Perëndisë.

RËNIA E PUSHTETIT PAPAL

Karol d’Anzhu, të cilit papa i pati dhënë fronin e Siçilisë,
nga mik i tyre u kthye në armik. Në atë kohë froni papal, herë
ishte i zënë nga klerikë francezë dhe herë mbetej vakant për
vite. Që të shpëtonin nga tirania e tij, papët u dhanë ndihmë
fshehurazi siçilianëve dhe i nxitën që të ngrinin krye kundër
Karol d’Anzhusë. Kjo kryengritje u quajt Vespere Siçiliane
(1282), e cila pati si rrjedhojë largimin e francezëve nga Siçilia
dhe kalimin e kurorës mbretërore Pjetrit të Aragonës që ishte
fis me Barbarosat. Papët nuk përfituan asgjë, sepse francezët
vazhduan të qëndronin në mbretërinë e Napolit dhe duke qenë
më afër Romës, u bënë më të rrezikshëm për ta. Kështu nga
shkaku i tyre, froni papal mbeti vakant për dy vjet që nga viti
1292 deri në vitin 1294. Pas kësaj papë u zgjodh një murg, i cili
e shpërnguli rezidencën në Napoli dhe e la mbretin dhe
këshilltarët e tij të bënin si të donin. Papa murg i cili dha
dorëheqjen pas disa muajve, pati si pasardhës kardinalin
Benedikt Gaetani nga Ananji, i cili mori emrin papa Bonifaci
VIII (1294-1303).
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 Ky ishte një njeri energjik dhe i aftë, por kishte mungesë
takti dhe ishte shumë ambicioz. Ai ëndërronte t’i nënshtronte
tërësisht mbretërit nën pushtetin e tij. Për shansin e keq të tij,
ra në konflikt me mbretin francez Filipi i Bukur (1268-1314),7

i cili ishte po aq ambicioz dhe një diplomat më i aftë se papa,
prandaj ky i fundit doli i humbur. Fillimi i konfliktit i kushtohet
papës Bonifac, i cili u përzie në grindjen e mbretit të Francës
me atë të Anglisë, Eduardi I. Duke u nisur nga ideja, se papa
është gjykatësi i mbretërve, i urdhëroi të dy sovranët që të
pushonin armiqësinë midis tyre dhe të niseshin së bashku në
një kryqëzatë. Meqenëse urdhëri i papës nuk u muar parasysh
nga të dy mbretërit dhe veç kësaj mbi pronat e kishës u vunë
tatime lufte si mbi gjithë pronat e tjera laike. Papa Bonifaci në
vitin 1296, nxori një Bulë8

 me anën e së cilës kërcënonte me
çkishërim klerikët që do tu nënshtroheshin urdhërimeve
shtetërore për pagimin e tatimeve mbi pasurinë e kishës, pa
miratimin paraprak të papës. Bula e papës shkaktoi pakënaqësi
si në Angli dhe në Francë, ku pasuritë e kishës qysh në kohën e
mbretit Ludviku IX, ishin nxjerrë nga kontrolli i papës, ndërsa
kishat dhe manastiret gëzonin një autonomi që nuk e kishin në
shtetet e tjera. Si kundërshtim mbreti Filip ndaloi nxjerrjen e
monedhave të arit dhe të argjendit jashtë kufijve të Francës,
gjë që ishte një goditje e rëndë për thesarin papal dhe pati ndikim
direkt tërheqjen e Bonifacit dhe pajtimin e tij me mbretin e
Francës.

Pas disa vitesh konflikti shpërtheu përsëri për shkak të
përzierjes së mbretit  Filip në punët e kishës dhe futjes në burg
të delegatit të papës në vitin 1301. Papa mblodhi krerët e klerit
francez në një sinod në Romë, për të gjykuar rreth shpërdorimit

8-Bula është letër e shkruar nga Papa në pergamen dhe e dyllosur me
plumb, ku trajtohen çështje dogmatike.

7-Filipi i Bukur ka qenë djali i Filipit III Guximtarit dhe nip i Luigjit të
Shenjtë. Filipi u fronëzua në vitin 1285.
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të pushtetit nga mbreti i Francës duke e ftuar edhe këtë në
sinod me anë të Bulës: Askulta Fili (Dëgjo bir) me anën e së
cilës e qortonte ashpër. Derisa të mblidhej sinodi në Romë,
mbreti Filip thirri mbledhjen e parlamentit ku për herë të parë
morën pjesë edhe përfaqësuesit e popullit. Në vend që të lexonte
Bulën e papës, ai lexoi një tekst të fallsifikuar, si dhe një përgjigje
tepër të ashpër. Gjithashtu kërkoi miratimin e parlamentit për
masat që kishte marrë. Papa mblodhi sinodin e planifikuar më
1302 dhe shpalli bulën e famshme Unam Sanctam në të cilën
janë ekspozuar më qartë se kudo pretendimet papale për
dominimin e botës. Në Bulë thuhet se pushteti spiritual, por
edhe pushteti i përkohshëm të paraqitura në formën e dy
shpatave që jepen në Ungjill (Lluka 22, 38) iu besuan papës. Ai
mund t’ua japë mbretërve dhe t’ua marrë prapë pushtetin e
përkohshëm dhe se çdo krijesë duhet t’i nënshtrohet papës së
Romës, ndryshe nuk mund të shpëtojë veten. Konflikti shkoi
aq larg, saqë papa po pëgatitej të çkishëronte mbretin, por
njerëzit e mbretit Filip, të ndihmuar nga pjestarët e familjes
Kolona, që persekutohej nga papa, e kapën papën që ishte në
Ananji dhe e bënë rob. Qytetarët e Ananjit mundën ta shpëtonin
nga duart e francezëve, por ai vdiq shpejt nga poshtërimi që iu
bë. Disfata e papës Bonifac në konflikt me mbretin e Francës
Filipin, bëri pluhur e hi ëndrrat e papëve për supremaci dhe
pushteti i tyre vazhdoi të bjerë me shpejtësi. Mbreti Filip arriti
të zgjedhi papë më 1305 një episkop francez, që mori emrin
papa Klementi V, i cili e shpërnguli rezidencën nga Roma në
Avinjon, në jug të Francës.
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ROBIA BABILONIKE E PAPËVE DHE
SKIZMA E PERËNDIMIT

Shtatë papë e patën rezidencën e tyre në Avinjon për
një periudhë prej 70 vjetësh (1309-1379). Kjo periudhë njihet
në historinë e katolicizmit me emrin Robia Babilonike e papëve,
(duke u krahasuar me Robinë Babilonike të izraelitëve, që zgjati
70 vjet). Në këtë periudhë papët u kthyen në vegla të verbëra
në duart e mbretërve të Francës. Robia babilonike e papëve
pushoi në vitin 1377, kur papa Grigori XI me rezidencë në
Avinjon u shpërngul në Romë. Por nuk qe e thënë që kjo situatë
të vazhdonte gjatë, sepse ai vdiq pas një viti. Pas vdekjes së tij
kardinalët u mblodhën në konklavë në Vatikan për të zgjedhur
papën e ri, por populli i Romës vërshoi brenda pallatit dhe
kërkonte që papa të ishte nga Italia. Në kushtet e presionit
popullor konklava e kardinalëve zgjodhi peshkopin e Barit,
Urbanin IV, i cili u përpoq të kufizonte të drejtat e kardinalëve
dhe të largonte fronin papal nga ndikimi i politikës franceze.
Kjo gjë shkaktoi pakënaqësi ndër kardinalët francezë, të cilët
përbënin shumicën e konklavës. Më 9 gusht të vitit 1378
kardinalët u takuan në Anjani dhe shpallën të pavlefshme
zgjedhjen e Urbanit, që ishte bërë nën presion dhe zgjodhën
papë një francez, Klementin VII, i cili u njoh menjëherë nga
mbretëresha e Napolit dhe mbreti i Francës. Klementi VII, në
vitin 1378, e shpërnguli rezidencën përsëri në Avinjon. Ai kishte
nën juridiksionin e tij, Francën, Spanjën, Napolin, Savojën dhe
Skocinë. Duke filluar nga kjo datë Kisha Romano-Katolike,
për 50 vjet rrjesht kishte dy papë njërin në Avinjon dhe tjetrin
në Romë. Kjo gjendje anomale në udhëheqjen e Kishës Romano-
Katolike njihet në historinë e katoliçizmit me emrin Skizma e
Madhe e Perëndimit.9

9-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994,
faqe 35-36.
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Që të dy papët lëshonin anatema kundër njëri-tjetrit dhe
përkrahësve të tyre, ziheshin midis tyre për emrimin e
episkopëve në vendet vakante, duke pretenduar e ndërhyrë në
juridiksionin e tjetrit dhe përpiqeshin si e si t’ia kalonin njëri-
tjetrit në akte servilizmi ndaj mbretërve përkatës: papa i Romës
ndaj perandorit të Gjermanisë, ndërsa papa i Avinjonit ndaj atij
të Francës. Sinodi i Pizës i vitit 1409, e keqësoi edhe më shumë
gjendjen, sepse zgjodhi një papë të tretë, arqipeshkëvin e
Milanos, Aleksandrin V. Kështu nga dy papë u bënë tre. Më 11
nëntor të vitit 1417, u mbajt Sinodi i Kostancës arriti të zgjedhë
më papën Martini V, me zgjedhjen e të cilit mori fund Skizma e
Madhe e Perëndimit.10

KRYQËZATAT

Kryqëzatat qenë fushata luftarake të kristianëve të
Evropës Perëndimore drejt Lindjes për çlirimin dhe mbrojtjen
e Vendeve të Shenjta. Me bekimin e papës së Romës, kryqëzatat
morën karakterin e një lufte të shenjtë kundër armiqve të pabesë
të krishtërimit, por në fakt ato u kthyen në luftë kundër të
krishterëve. Vendet e Shenjta dhe Varri i Tërëshenjtë u pushtuan
nga selxhukët, të cilët në vitin 1071, të cilët i mundën bizantinët
në betejën e Maxhikejt. Pushtimi i Jeruzalemit nga myslimanët
pati jehonë të madhe në Evropën Perëndimore, pasi pelegrinët
nuk mund të vizitonin pa rreziqe Vendet e Shenjta. Perandori
Aleks Komnini (1081-1118), ndërmorri idenë e luftës së shenjtë
kundër pushtuesve, duke iu drejtuar perëndimit për ta ndihmuar.
Papa Urbani II (1088-1099), për të arritur qëllimin e tij,
propozoi bashkimin e kishave. Pra si konkluzion mund të themi
se: Lindja kërkoi ndihmë dhe Perëndimi i dërgoi kryqëtarët.
Në pranverën e vitit 1095, papa Urbani II thirri një sinod në

10-Vlasiou Fidha, Eklisiastiki Istoria, Tomos B, Athina 1995, sel. 409-
414.
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Pjaçenca për përballimin e disa çështjeve të rëndësishme të
kishës perëndimore. Në sinod morrën pjesë edhe përfaqësuesit
e Aleks Komninit, duke kërkuar mbështetjen dhe ndihmën e
perëndimit, por papa Urbani II, e shtyu çështjen për një sinod
tjetër, i cili u mbajt në Klermon në muajin nëntor 1095. Në
sinod, papa kërkoi jo vetëm dërgimin e forcave ushtarake për
të ndihmuar bizantinët, por edhe krijimin e organizimin e ushtrisë
papiste, simboli i së cilës do të ishte kryqi dhe si udhëheqës të
ishte përfaqësuesi i papës. Ushtarët e kryqëzatës dalloheshin
nga një kryq i kuq, që kishin qepur në supin e petkut të jashtëm.
Papa Urbani II, i cili ishte me origjinë franceze, mori inisiativën
të organizonte luftën e shenjtë kundër hordhive të antikrishtit.
Ai shkoi qytet më qytet të Francës, duke i bërë thirrje
krishterimit perëndimor për t’ju ardhur në ndihmë vëllezërve
të Lindjes, të cilët ishin të pushtuar nga myslimanët. Shembullin
e papës e ndoqën edhe shumë predikatorë të tjerë, ndër të cilët
më tepër u shqua Pjer Eremiti.

Entuziazmi i turmave arriti kulmin. Me mijëra njerëz
betoheshin, se do të ngrinin kryqin për të shpëtuar djepin e
krishtërimit. Në krye të këtyre turmave popullore, papa Urbani
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II, vendosi disa krerë feudalë, për të drejtuar operacionet
luftarake. Ndër ata që pranuan të merrnin pjesë ishin: duka i
Normandisë, duka i Leronës, Bohemondi i Tarantos etj. Ndërsa
turma popullore ishte e frymëzuar nga një ndjenjë e kulluar
besimi fetar, disa nga prijësit e kishin “marrë kryqin” me
paramendim që të përvetësonin toka të begata në Lindje dhe të
bëheshin dukë ose kontër sipas modelit perëndimor.

KRYQËZATA E PARË

Kryqëtarët, duke mbajtur kryqin nëpër stolitë e tyre, të
udhëhequr nga Pjer Eremiti, nëpërmjet Hungarisë dhe Ballkanit
mbërritën në Kostandinopojë më 1 gusht 1096. Plani ishte që
armata civile e kryqëzatës së parë të grumbullohej në
Kostandinopojë dhe prej andej, të nisej së bashku me ushtrinë
bizantine drejt Jeruzalemit. Mirëpo sipas mendimit të perandorit,
forcat e Lindjes dhe të Perëndimit, duhej të shkëpusnin më
parë nga sundimi i armikut, tokat e pushtuara të Azisë së Vogël
dhe më pas Jeruzalemin, ndërsa për kryqtarët e kryqëzatës,
Jeruzalemi ishte objektivi kryesor dhe i vetëm. Kështu që në
fillim lindën mosmarrëveshje ndërmjet perandorit dhe
udhëheqësve të kryqëzatës. Fatkeqësia më e madhe ishte, se
kryqëzata nuk kishte një udhëheqës të vetëm, të pranuar nga të
gjitha forcat pjesëmarrëse, për këtë arsye çdo veprim duhej të
bëhej pas një pazarllëku, që duhej të përfundonte në kompromis.
Perandori i drejtoi në Azinë e Vogël, ku pësuan një shkatërrim
të tmerrshëm nga ushtritë turke. Ata të paktë që shpëtuan u
kthyen në Kostandinopojë me anijet që kishte vënë në
dispozicion Aleksi. Nga fundi i vitit 1096, mbërritën në
Kostandinopojë feudalët e Perëndimit me pasuesit e tyre, të
cilët shoqëroheshin nga episkopi Athemar, si përfaqësues i
papës.
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Kur mori vesh lajmin se kristianët e Perëndimit ishin
ngritur për t’iu përgjigjur thirrjes së Aleksit I  për ndihmë, ky i
fundit gati u pendua që kishte ndërmarrë një hap të tillë, por
ishte tepër vonë për ta kthyer fjalën dhe filloi të merrte masat e
duhura për pritjen e tyre. Një pjesë e kryqëtarëve zbarkoi në
Durrës dhe nëpërmjet rrugës Egnatia udhëtoi drejt
Kostandinopojës. Guvernatori i Durrësit, Jani Komneni i cili
ishte nipi i perandorit, mori urdhër që t’u bënte një pritje të
mirë dhe të forconte patrullat për të evituar çdo trazirë.
Bohemondi i Tarantos, bashkë me disa feudalë të tjerë e me
trupat e tyre u nisën nga Bari në tetor 1097, dhe zbarkuan në
disa pika të bregdetit të Himarës. Më pas u grumbulluan në
Dropull dhe duke udhëtuar nëpërmjet luginës së Vjosës dolën
në Përmet dhe prej aty, në Kostur. Bohemondi vazhdoi rrugën
drejt fushës së Maqedonisë për të dalë në rrugën Egnatia, diku
afër Vodenës. Kryqtarët kaluan Selanikun dhe mbërritën në
Kostandinopojë më 9 prill të vitit 1098.

Një pjesë tjetër e kryqëzatës, e udhëhequr nga Godfruani
i Bujonit kishte mbërritur më parë në Kostandinopojë, duke
kaluar nga Manxhari dhe Beligradi. Perandori Aleksi I, bëri
marrëveshje me kryetarët e kryqëzatës se ata do të vepronin si
vasalët e tij në tokat e reja që do të shkëpusnin nga turqit dhe
arabët. Në pranverën e vitit 1098, kryqëzata kapërceu Bosforin
dhe doli në brigjet e Azisë, për të filluar luftën e shenjtë. Numri
i përgjithshëm i latinëve, që kanë kaluar nëpër tokat e
Perandorisë Bizantine duke marrë pjesë në kryqëzatë, mund të
ketë qenë deri në njëqind mijë vetë. Sigurisht që vetëm një
pjesë e tyre ishin të organizuar dhe të stërvitur për luftë. Pjesa
tjetër ishin pleq, gra e fëmijë domethënë qenë më tepër shtegtarë
sesa luftëtarë. Çdo feudal që merrte pjesë në kryqëzatë, kishte
nën komandën e tij, kalorës me helmetë si dhe këmbësorë me
harqe dhe heshta. Komandant të përgjithshëm nuk kishte dhe
vetëm përfaqësuesi i papës, peshkopi Athemar i Montigut
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mundohej të ruante harmoninë dhe bashkëpunimin në mes të
kryetarëve të kryqëzatës, duke përdorur autoritetin e tij moral.11

Operacioni  i parë ushtarak ishte rrethimi i Nikesë. Pas
përpjekjesh të  shumta e të mundimshme, qyteti u mor në
qershor të vitit 1097 dhe sipas marrëveshjes që kishin bërë iu
dorëzua perandorit. Në vijim trupat ushtarake të Aleksit I
pushtuan Smirnën, Efesin dhe Sardin, si dhe disa qytete të
Lidisë. Sundimi bizantin u vendos në të gjithë anën perëndimore
të Azisë së Vogël. Një fitore tjetër mbi turqit, që kishin pushtuar
zonat perëndimore të Azisë së Vogël, i dha mundësinë Bizantit
të rimerrte gjithë bregdetin. Kryqtarët u nisën drejt Antiokisë,
duke kaluar nëpër Dorileo, Ikon, Çezare dhe Germanike.

Betejat, uria, vapa, etja dhe sëmundjet kishin bërë
kërdinë në rradhët e kryqëtarëve. Gjatë kësaj kohe Qyteti i
Shenjtë, kishte rënë nën sundimin e Kalifit Fatimi të Egjiptit.
Ndërkaq në mes të udhëheqësve të kryqëzatës kishin dalë në
shesh mosmarrëveshjet e fjetura që ekzistonin në fillim.
11-Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Phoenix, 1998, faqe 97-98.
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Perandori Aleks nuk e kishte mbajtur premtimin, që të dërgonte
ushtri për të çliruar vendet e shenjta dhe feudalët e kryqëzatës
e shfrytëzuan këtë rast, për të realizuar ambicjet e tyre personale,
duke shtënë në dorë tokat e çliruara nga armiku. Bohemondi i
Tarantos, më tre qershor të vitit 1098, pushtoi qytetin e vjetër
të Antiokisë. Kështu qëndruan rrugës princat, njëri pas tjetrit
duke themeluar principata. Megjithatë, rreth njëzetepesë mijë
ushtarë mbërritën në Jeruzalem, të cilin e morën më 15 korrik
1099. Pas një plaçkitjeje e masakre të llahtarshme, asnjë banor
mysliman nuk shpëtoi i gjallë. Triumfi i kryqëzatës u kurorëzua
me zgjedhjen e një kryetari shteti për tokat e pushtuara në
Palestinë. Në ditën e krishtlindjeve të vitit 1100, duka i Lorenës
Godfruan i Bujonit, u kurorëzua “Mbrojtës i Varrit të Shenjtë”,
duke sunduar në Palestinë si mëkëmbës i papës. Ushtria e
kryqëzatës, i pushtoi brenda pak kohe të gjitha tokat e Palestinës
dhe u krijua Mbretëria Latine e Jeruzalemit.12

 Gotfruan i Lorenës, vdiq pas një viti dhe vendin e tij e
zuri i vëllai Baldvini, i cili mori titullin “Mbret i Jeruzalemit”.
Mbretëria Latine e Jeruzalemit, vazhdoi gati një shekull. Përveç
mbretërisë së Jeruzalemit u krijuan edhe tre shtete të tjera latine:
i Edesës, i Tripolit dhe i Antiokisë. Në vitin 1104, latinët fituan
mbi Haranin, ndërsa ushtria perandorake e Aleksit, pushtoi
Tarsin si edhe shumë qytete të tjera, ndërsa flota pushtoi
Laodicenë dhe shumë qytete të tjera bregdetare, duke arritur
deri në Tripoli. Aleksi dëshironte të rimerrte Antiokinë, sipas
marrëveshjes që kishin bërë, por Bohemondi nuk pranonte. Ky
i fundit u mund në vitin 1104 nga myslimanët pranë Edesës. Ai
u nis për në Itali për të marrë përforcime të reja, por në kthim
u shkatërrua përfundimisht, sapo zbarkoi në Durrës.

12-Averil Cameron, Bizantinët, Dituria, Tiranë 2008, faqe 84.
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KRYQËZATA E DYTË

Nga mesi i shekullit XII, Ludoviku VII i Francës dhe
mbreti Konradi III i Gjermanisë, “morën kryqin” për të
ndihmuar Baldvinin II të Jeruzalemit, i cili ishte zënë ngushtë
nga sulmet e Atabegut Zanxhi të Mosulit. Pra si shkak kryesor,
përmendet ripushtimi i Edesës nga myslimanët. Mbretëritë latine
që ishin krijuar në Lindje, ishin krijimet më artificiale që mund
të imagjinohej. Ato do të mund të mbaheshin në këmbë, vetëm
duke u bashkuar me Bizantin dhe duke krijuar frontin e
përbashkët të krishterimit kundër islamizmit, por mbretërit, qenë
të paaftë dhe kryelartësia e tyre nuk i linte që t’i nënshtroheshin
Perandorisë. Myslimanët përfituan nga këto trazira, duke marrë
revanshin. Përpara këtij kërcënimi, sovranët e shteteve latine
të Antiokisë, Jeruzalemit dhe Tripolit, u bënë thirrje kombeve
të Europës Perëndimore.

Papa Eugjeni III (1145-1153), i ftoi të krishterët e
Perëndimit për një kryqëzatë të re. Këtë gjë filluan edhe
peshkopët e tyre. Predikimet e Zhofruasë, peshkopit të Langrit
nuk mundën të shuanin nga mendjet e njerëzve, kujtimin e
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zhgënjimit dhe të disfatës së kryqëzatës së parë. Duhej zbuluar,
një Pjer Eremit i ri për të fanatizuar turmat. Ishte Shën
Bernardi,13 i cili diti t’u impononte njerëzve në sheshin e
Vezeleit, duke ju ndezur vullnetin për të dhënë jetën për një
ideal. Bernardi, duke u shkrirë me turmën shqeu rrobat për të
shpërndarë copërat. Këto copa stofi, u bënë simboli i shenjtë i
kryqëzatës. Ai, dëshironte t’i jepte kryqëzatës, një bazë të fortë
nisjeje duke bashkuar me këtë ekspeditë Francën dhe
Gjermaninë. Ardhja e kësaj kryqëzate të re e shqetësonte shumë
Manuel Komnenin, i cili kishte hipur në fron në vitin 1143.
Manuel Komneni kishte bërë marrëveshje të fshehtë me turqit.
Në këtë kohë mbreti i Siçilisë Ruxher II, i cili ishte prej familjes
së Robert Guiskardit, e shfrytëzoj për interesin e tij, nisjen në
luftë të Konradit.14

I siguruar se Manuel Komneni nuk mund të bënte asgjë
kundër tij, pushtoi Korfuzin dhe avancoi edhe më tutje duke
grabitur thesaret e Korinthit e të Tebës dhe duke marrë me
vete me mijëra endës të mëndafshit në Palerno, për t’u mësuar
latinëve zanatin e endjes së mëndafshit. Konradi III, nëpërmjet
Hungarisë mbërriti në Azinë e Vogël, por u mund nga turqit
afër Dorileut më 25 shtator të vitit 1147. Humbje njohu edhe
Ludoviku VII, pranë Laodicesë në janar 1148. Në pranverën e
vitit 1148, Ludoviku VII dhe Konradi III, duke ardhur nga
drejtime të ndryshme mbërritën në Jeruzalem. Në marrëveshje
dhe bashkëpunim me mbretin Balduin, u vendos të pushtonin
Damaskun, që ishte ende në duart e turqve. Pas një rrethimi që
vazhdoi për katër ditë, forcat e Kryqëzatës II, vendosën të

14
-Ogyst Baji, Epopeja e një qytetërimi të magjishëm, Perandoria e

Bezantit, Arbëri, Tiranë, faqe 205-206.

13-Shën Bernardi (1090-1153) e kishte origjinën nga një familje

burginjote. Më 1115 themeloi një manastir në Klervo të Shampanjës.
Bernardi ishte një nga mistikët e mëdhenj të krishterimit. -Jacques Le
Goff, Qytetërimi i Perëndimit Mesjetar, Toena, Tiranë 1998, faqe 471-
472.
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ktheheshin në Jeruzalem, duke e lënë Damaskun në dorën e
armikut. Kjo disfatë e turpshme, i dha një grusht të rëndë
prestigjit të kalorësve frankë. Kalimi nëpër territorin e
Perandorisë, u shoqërua si zakonisht me eksese, që cenuan rëndë
marrëdhëniet midis gjermanëve dhe bizantinëve. Ashtu si kishte
bërë më përpara Aleks Komneni, Manueli bëri të gjitha
përpjekjet për të çuar kryqëtarët drejt Azisë së Vogël dhe u
kërkoi që të bënin betimin, se do t’i dorëzonin vendet që do të
pushtonin.

 Konradi III, kaloi në Azinë e Vogël dhe që në betejën e
parë, u mund nga Sulltani i Ikonit, afër Dorileut më 25 tetor
1147. Gjithashtu edhe Ludoviku VII, me kryqëtarët e tij iu
drejtua Atalisë. Kalimi nëpër këto vende të egra, aktet e dhunës
ndaj popullsisë vendase, grindjet midis francezëve dhe
gjermanëve si dhe ndeshjet e latinëve me bizantinët, i shterruan
plotësisht forcat e kryqëzatës. Në Efes, i sëmurë gjatë udhëtimit,
Konradi III, i braktisi kryqëtarët. Në Atali edhe Ludoviku VII
me njerëzit e tij, i hipi anijes për të marrë rrugën drejt Sirisë,
duke i lënë kryqtarët në mëshirë të fatit. Konradi gjatë rrugës
për tu kthyer në Gjermani, qëndroi për të kaluar Krishtlindjet
në pallatin e perandorit, ku u celebrua edhe martesa e vëllait të
tij me mbesën e Manuelit, princeshën e bukur Teodora.
Gjithashtu me këtë ngjarje u lidh aleanca nëpërmjet perandorit
Bizantin dhe mbretit të Gjermanisë.

Ludoviku VII, gjatë rrugës u ndal në Siçili, ku mbreti
Ruxher II e priti me nderime të veçanta. Të dy mbretërit
diskutuan midis tyre dhe arritën në konkluzionin, se shkaku i
disfatës ishte perandori i Bizantit. Ata vendosën që kësaj here
të organizonin një kryqëzatë ndaj Bizantit, por Konradi, i cili
kishte marrëdhënie të mira me perandorin, refuzoi dhe kështu
projekti u shty për një gjysëm shekulli. Ndërsa grindjet dhe
përçarjet e brendëshme po e dobësonin mbretërinë latine të
Jerusalemit, turqit dhe arabët përfituan nga rasti. Bota islamike
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e Lindjes e bashkuar tashmë në një udhëheqës energjik që quhej
Saladin, filloi menjëherë ofensivën, ndaj të krishterëve dhe më
2 tetor të vitit 1187, Jeruzalemi ra nën sundimin e tyre. Konradi
III vdiq në vitin 1152 dhe më 1154 vdiq edhe Ruxheri II. Më
1112 kishin vdekur edhe dy djemtë e mëdhenj të Joanit II, Aleksi
dhe Androniku dhe sipas dëshirës së fundit të perandorit, kurora
i kaloi djalit të katërt e të fundit Manuelit. Manueli I ishte një
sovran i shkëlqyer.

KRYQËZATA E TRETË

Lajmi i zaptimit të tokave nga myslimanët, e tronditi
thellë botën kristiane të Perëndimit. Papa Klementi III (1197-
1191), dha kushtrimin duke u bërë thirrje besimtarëve që të
“merrnin kryqin” për të tretën herë, që të shpëtonin vëllezërit e
tyre në Palestinë. Kryqëzata kishte si udhëheqës Frederik
Barbarosën,15 mbretin e Francës, Filipin II dhe mbretin e Anglisë
Rikard Zemërluanin. Frederiku u nis i pari, kaloi me ushtrinë e
tij nëpër tokat e Bizantit dhe më 18 maj të vitit 1190 pushtoi
Ikonin, i cili ishte kryeqyteti i turqve selxhukë. Kur Frederiku
arriti në afërsi të Kostandinopojës, popullsia e tmerruar priste
një sulm të menjëhershëm. Atëherë perandori Isaku II Ëngjëlli
(1185-1195), zgjodhi rrugën e pajtimit. Pranoi t`i lejonte ushtritë
e kryqëtarëve të kalonin në anën tjetër të Helespontit, madje
edhe t`i furnizonte. Kalimi u bë në tremujorin e fundit të vitit
1190, por në këtë kohë Frederik Barbarosa, duke dashur të
kalojë lumin Kolikondo më 10 qershor 1190 u mbyt në Kiliki.

15-Frederik Barbarosa (1123-1190) ka qenë duk i Shvabisë. Ai ishte nipi
i Konradit III të Gjermanisë. Barbarosa u përpoq të afirmonte autoritetin
perandorak në Itali dhe në Gjermani. Në Itali i ndihmuar nga juristët
bolonjezë luftoi kundër qyteteve lombarde, ndërsa në Gjermani luftoi
kundër feudalëve të mëdhenj. Në vitin 1190 Frederik Barbarosa u vu në
krye të kryqëzatës III, ku u mbyt në lumen Kolikondo të Kilikisë. -Jacques
Le Goff, Qytetërimi i Perëndimit Mesjetar, Toena, Tiranë 1998, faqe 481.
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Një pjesë e kryqëzatës vazhdoi marshimin, ndërsa të tjerët u
kthyen. Zhdukja e Frederikut shkaktoi demoralizim në radhët
e gjermanëve. Sulltani Saladin e priti lajmin e mbytjes së
Barbarosës, si një mrekulli të Zotit për besnikët e profetit. Pas
vdekjes së Frederikut, komandën e mori i biri, duka i Suabës.

Filipi II i Francës, u nis nga Gjenova ndërsa Rikardi
nga Marseja. Pas një qëndrimi në Siçili, Filipi arriti në Akom
dhe më 12 korrik 1191 e pushtoi atë. Ndërsa Rikard Zemërluani
gjatë rrugës së ekspeditës së tij, pushtoi Qipron.  Pas  fitores,
plasi sheshit grindja midis tyre. Filipi II për arsye shëndetësore
u kthye në Francë, ndërsa Rikard Zemërluani vazhdoi sulmin.
Ai e mundi Saladinin afër Jafës dhe iu afrua Jeruzalemit, por
qyteti i shenjtë mbeti përsëri në duart e armikut dhe pas një
armëpushimi për tre vjet, të krishterët fituan të drejtën të shkonin
për pelegrinazh tek Varri i Tërëshenjtë.16

16-Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Phoenix, 1998, faqe 97-98, faqe
100-101.
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KRYQËZATA E KATËRT

Dështimi i Kryqëzatës së tretë, nuk i dekujaroi kristianët
e Perëndimit. Në vitet e fundit  të shek. XIII, në mesin e
aristokracisë feudale të Francës u përhap ideja e një kryqëzate
të katërt. Kryqëzata u bekua nga papa Inocenti III (1198-1216).
Në krye të ushtrive të kryqëzatës, u vu Bonifaci i Monferatos.
Ushtria do të transportohej me anën e detit, mbasi rruga
tokësore përmes Ballkanit dhe Kostandinopojës nuk ishte më
e sigurt. Rruga nëpërmjet detit ishte e favorshme edhe nga
pikëpamja strategjike. Që nga ekspedita e Rikard Zemërluanit,
ishte krijuar përshtypja, se pika më e dobët e armikut ishte
Egjipti. Pra, duke pushtuar Egjiptin, kryqtarët mund të lëviznin
më shpejt drejt Jeruazalemit. Por udhëheqësit e kryqëzatës,
nuk kishin anije për të bërë transportimin e ushtive të tyre, dhe
për këtë ata kërkuan ndihmën e Venedikut. Në atë kohë në
krye të Republikës së Venedikut ishte Dandalo.
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Kur udhëheqësit e Kryqëzatës IV, iu drejtuan duke i kërkuar
transportimin e trupave për në Egjipt, Dandalo shfrytëzoi rastin
për ta përdorur kryqëzatën për qëllimet e tij. Ai mendonte se
Perandoria Bizantine ishte pengesa më e madhe, në përpjekjet
e Venedikut për të vendosur hegjemoninë detare e tregtare në
Mesdhe. Por Dandalo kishte edhe një arsye personale që i
urrente bizantinët. Thuhej se 30 vjet më parë ai ishte marrë
peng në Kostandinopojë, ku nga torturat kishte ngelur gati i
verbër. Dandalo pranoi të transportonte trupat e kryqëzatës
për në Egjipt, kundrejt një shume prej 85.000 markash argjendi,
mirëpo udhëheqësit e kryqëzatës, nuk e dispononin të gjithë
shumën e të hollave. Atëhere Dandalo iu bëri një propozim
tjetër, për të pushtuar Zarën, e cila ishte e shkëputur nga
Venediku dhe ishte bashkuar me Hungarinë. Pikërisht këtu filloi
devijimi nga objektivi i kryqëzatës. Duke u vënë në shërbim të
Venedikut, kryqtarët luftuan kundër Hungarisë së krishterë, aq
më tepër që edhe vetë mbreti i Hungarisë ishte pjesëmarrës në
kryqëzatë. Megjithatë udhëheqësit e kryqëzatës ishin zënë
ngushtë dhe bënë ashtu siç donte Dandalo. Më nëndor 1202
Zara u pushtua, sado që popullsia e qytetit kishte vendosur
nëpër mure ikonën e Krishtit.17

 Kur mori vesh  për këtë ngjarje,
papa Inocenti III, iu dërgoi një letër kryqtarëve, ku ndër të
tjera u shkruante: “Në vend që të çlironit Tokën e Premtuar, ju
shuajtët etjen me gjakun e vëllezërve tuaj. Pra, ose kthejini
mbretit të Hungarisë ato që i keni grabitur, ose nuk do të quheni
më ushtarët e kryqëzatës.” Por kryqtarët vazhduan rrugën e
tyre, megjithë mallkimin e papës ndaj venedikasve. Mbas
pushtimit të Zarës, ndodhi një fenomen i rrallë në histori, i cili
ka ngelur enigmë deri në ditët e sotme. Kryqëzata e katërt, në
vend që të rimerrte Jeruzalemin e premtuar, përfundoi me
pushtimin dhe plaçkitjen e Kostandinopojës.

17
-Georg Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine, përktheu Pëllumb

Xhufi, Dituria, Tiranë 1997, faqe 208.
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ZHVILLIMET E BRENDSHME
 TË BIZANTIT NË SHEKULLIN XII

Për të shpjeguar, se si qe e mundur që ndryshuan planet
e kryqëzatës duhet t’i hedhim një sy zhvillimeve të brendshme
të Bizantit rreth fundit të shekullit të XII. Duhet theksuar që
në fillim, se armiqësia ndërmjet kristianëve të Lindjes e të
Perëndimit, si rezultat i tre kryqëzatave të para kishte arritur
kulmin. Kryqëzata I, u bë në kohën kur në Bizant ishte perandor
Aleksi I. Më 1143 hipi në frontin e Bizantit Manuel I Komneni,
i cili sundoi për 37 vjet. Ky i fundit vendosi marrëdhënie të
mira me feudalët e Francës, Gjermanisë, të Jeruzalemit. Manueli
u detyrua të luftonte në dy fronte: në Europë dhe në Azi.

Në Europë armiku më i rreptë i Bizantit ishte mbreti
Ruxher i Siçilisë, paraardhësi i Robert Guiskardit. Manueli
kishte aleancë me mbretin e Gjermanisë Konrado III. Për fatin
e tij të mirë Manueli vdiq, përpara se të shihte shembjen e plotë
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të perandorisë së tij. Mbas Manuelit hipi në fron i biri Aleksi II,
i cili ishte vetëm 12 vjeç. E ëma, Maria e Antiokosë u shpall
regjente. Nga shkaku i luftrave të pafund në popull ishte ngjallur
një pakënaqësi e madhe. Urrejtja e turmave u drejtua kundër
latinëve të perëndimit, të cilët të favorizuar nga Manueli,
zotëronin pozita më të larta në aparatin e shtetit. U kurdis një
komplot për të sjellë në fuqi Andronik Komenin, kushëririn e
Manuelit, i cili shërbente si guvernator në një krahinë të Azisë
së Vogël. Kur ai po marshonte drejt Bizantit, populli u çua në
kryengritje dhe i masakroi latinët nëpër rrugë. Androniku u
shpall perandor dhe menjëherë urdhëroi mbytjen e regjentes
Maria dhe të djalit të saj Aleks II.

Gulielmi II, mbreti i Siçilisë organizoi një ekspeditë
detare kundër Bizantit. Forcat normande zbarkuan në Durrës,
pushtuan qytetin dhe marshuan drejt Selanikut nëpërmjet rrugës
Egnatia. Për dhjetë ditë rrethim, Selaniku ra nën pushtimin e
normandëve të Siçilisë. Kur mbërriti në Kostandinopojë lajmi i
pushtimit të Selanikut, plasi kryengritja kundër Andronikut dhe
me një shpejtësi të menjëhershme më 1185, u shpall perandor
Isak Ëngjëlli. Androniku u zu rob dhe vdiq mes torturave. Më
1195 Isaku u rrëzua nga froni dhe djali i tij Aleksi, u arratis për
në Perëndim me një anije të Pizës. Pasi kaloi në Perëndim për
të kërkuar ndihmë, e pas një takimi pa rezultat me papën Inoçent
III, ai përfundoi në oborrin e Filipit të Shvabisë, mbretit të
Gjermanisë, i cili ishte martuar me motrën e tij Irenën. Filipi
hyri në tratativa me kryetarët dhe venedikasit dhe u përpoq t’i
bindë e të rivendosnin në fronin perandorak Isakun II, ose të
birin Aleksin. Me zemërgjerësinë e një pretendenti të fronit,
Aleksi iu premtoi kryqtarëve e venedikasve shuma përrallore
të hollash dhe la të kuptonin se do të mbështeste ribashkimin e
kishave, për të fituar përkrahjen e papës dhe do të merrte
përsipër mbështetjen e  kryqëzatës, pasi të kishte hipur në fron.
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Kryqëzata do të vazhdonte rrugën, me mjetet që do t’i
siguronte pretendenti i fronit të Bizantit. Në Zarë me kryqtarët,
u bashkua edhe Aleksi dhe në maj 1203, në Korfuz u nënshkrua
marrëveshja mbi devijimin e ekspeditës dhe më 24 qershor flota
e kryqtarëve u çfaq përpara Kostandinopojës. Ushtria e
kryqëzatës zbarkoi afër Bosforit dhe pushtoi Galatën. Me
pushtimin e Galatës u thye zinxhiri që pengonte për tu futur në
“Bririn e Artë”. Megjithë qëndresën e bërë nga ana e gardës
bizantine, Kostandinopoja më 17 korrik të vitit 1203, ra në
duart e kryqëtarëve. Perandori Aleksi III u arratis. Isaku II, u
nxor nga burgu i verbuar dhe u kthye në fron, ndërsa i biri i tij
Aleksi IV, që ishte marrë në mbrojtje nga kryqëtarët u bë
bashkëperandor. Objektivi i ndryshimit të destinacionit të
kryqëzatës, tashmë ishte i justifikuar. Por kjo gjendje nuk zgjati
shumë, sepse u pa qartë se Aleksi IV, nuk mund t’i mbante
premtimet e bëra në Zarë dhe në Korfuz. Aleksi ndodhej
ndërmjet dy zjarresh: nga njëra anë kryqëtarët e venedikasit që
kërkonin të paguheshin menjëherë, kurse nga ana tjetër popullsia
bizantine, që protestonte kundër perandorit, që kishte sjellë
kryqëtarët në tokat e bizantit, dhe e kishte kthyer veten e
popullin e tij në skllavin e latinëve.

Në fundin e janarit të vitit 1204, në Kostandinopojë
shpërtheu një kryengritje dhe Aleksi IV, humbi jo vetëm kurorën,
të cilën e kishte fituar me ndihmën e kryqëtarëve, por edhe
jetën. Pak më vonë vdiq në burg edhe babai i tij Isak Ëngjëlli.
Froni u zu nga Aleksi V Duka Murzulli, dhëndërr i Aleksit III,
e burri i Evdoksisë, gruas së dikurshme të sovranit serb Stefan.
Kësaj kryengritjeje kryqëtarët iu përgjigjën, duke pushtuar dhe
plaçkitur Kostandinopojën. Mbi rënojat e Perandorisë Bizantine
u krijua një Perandori Latine. Më 13 prill të vitit 1204
Kostandinopoja, ra në duart e kryqëtarëve dhe venedikasve.
Kjo ishte njolla e zezë e Kryqëzatës së Katërt. U grabitën pa
mëshirë thesaret e veprat e artit që ishin grumbulluar prej
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shekujsh.18 Kur mësoi për këtë vandalizëm të latinëve papa
Bonifaci III u dëshpërua në kulm dhe i shkruante Markezit të

Monferratos: “Ju e shëmtuat misionin e shenjtë për të cilin ishit nisur,

duke luftuar kundër kristianëve në vend të myslimanëve e duke

pushtuar Kostandinopojën në vend të Jeruzalemit, duke preferuar të

mirat materiale të kësaj bote, në vend të lumturisë Hyjnore të botës

së përjetshme”.

Qortimet e papës nuk i bindën udhëheqësit e kryqëzatës,

dhe mbas ndarjes së plaçkës, i erdhi radha edhe copëtimit të

Perandorisë Bizantine, duke krijuar një Perandori Latine. Së pari

duhej zgjedhur një perandor dhe më 16 maj 1204, u kurorëzua në

Shën Sofia, konti Bladuin i Flandrës si perandor i Perandorisë Latine

të Kostandinopojës, ndërsa si patrik i parë latin i Kostandinopojës u

zgjodh venedikasi Tomaso Marozini. Kostandinopoja u copëtua:

Venediku mori 3/8 e qytetit, ndërsa 5/8 i mbetën perandorit. Në

coptimin e perandorisë, Venediku mori pjesën e luanit dhe sidomos

Durrësin me tokat bregdetare të Shqipërisë, disa skela të Peloponezit,

ishujt e detit Jon, shumicën e ishujve të Egjeut, Kretën, Galopolin

dhe disa vende në Thrakë. Bonifaci i Monferatës mori Selanikun,

Maqedoninë Perëndimore dhe Thesalinë e Veriut. Ai mori titullin

“Mbreti i Selanikut” dhe u betua si vasal i perandorit Balduin. Si

konkluzion mund të themi se Kryqëzata e Katërt përfundoi me

krijimin e perandorisë koloniale të Venedikut në Mesdhe.19

19-Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Phoenix, 1998, faqe 102-106.

18
-Jacques Le Goff, Qytetërimi i Perëndimit Mesjetar, Toena, Tiranë 1998,

faqe 176-177.
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PAPA GJON PALI II
 KËRKON FALJE PUBLIKE

Gjatë një vizite në Athinë më maj të vitit 2001, me rastin
e një pelegrinazhi “Në gjurmët e apostull Pavlit”, papa Gjon
Pali II gjeti rastin të kërkonte falje publike për dëmet që kanë
shkaktuar kryqëzatat në dëm të popullsisë ortodokse. Në fjalën
e tij në prani të primatit të Kishës së Greqisë, kryeepiskopit
Kristodhulos, papa Gjon Pali II theksoi: “I lutem Zotit të falë
të gjitha rastet e së kaluarës dhe të së tashmes, kur djemtë dhe
vajzat e katolikëve kanë mëkatuar kundër vëllezërve dhe
motrave ortodoksë”. Kryqëzatat e drejtuara nga Kisha Katolike,
në vend që të çlironin vendet e shenjta, të cilat qenë nën zgjedhën
osmane, në vitin 1204, iu vërsulën Kostandinopojës, duke kryer
një nga plaçkitjet më të tmerrshme që ka njohur historia e mbarë
njerëzimit. Falja publike e papës Gjon Pali II, u prit me
duartrokitje të mëdha, sepse ishte hera e parë në historinë e
njerëzimit që një papë kritikonte gabimet që janë bërë në të
kaluarën, sepse kryqëtarët në vend që të çlironin tokat e shenjta
ata u vërsulën kundër vëllezërve të tyre. Kryeepiskopi
Kristodhulos në fjalën e tij theksoi: “Unë jam shumë i lumtur
që papa u tregua i sjellshëm me ne, por sigurisht ka ende
probleme midis dy kishave, me të cilat duhet të përballemi”.20

20-Papa u  kërkon falje grekëve për mëkatet e katolikëve, Shekulli, 5 maj
2001, faqe 17.
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KREU I PESËMBËDHJETË

MARRËDHËNIET E KISHËS SË LINDJES
DHE PERËNDIMIT NË VITET 1204-1261

P
as pushtimit të Kostandinopojës nga latinët në vitin 1204,

mjaft bizantinë u larguan nga territoret e pushtuara, duke

gjetur strehë nëpër vendet e lira. Kështu u formua

Perandoria e Nikeas, nën drejtimin e Theodhor Laskarit,

Perandoria e Trapezundës në bregun juglindor të Detit të Zi e

formuar nga Aleks e David Komneni, ndërsa në Epir nën

drejtimin e Mihal Engjëllit u themelua Despotati i Epirit. Pas

rënies së Kostandinopojës më 1204, një princ i familjes së

Komnenëve, u strehua në Shqipërinë e Jugut. Mbasi mblodhi

feudalët vendas dhe dëboi venedikasit latinë, ai krijoi një

principatë të pavarur me emrin “Despotati i Epirit”. Mihali e

shtriu zotërimin e tij nga Korfuzi e Durrësi deri në Shkodër.

Në atë kohë patriku latin i Kostandinopojës, kishte zëvendësuar

kryeepiskopin bizantin të Durrësit me një perlat latin.

Pavarësisht nga kjo, Mihali e drejtoi Durrësin nga ortodoksia.

Në vitin 1215, Mihal Engjelli vdiq dhe vendin e tij e zuri i vëllai

Teodori. Ky i fundit e fuqizoi Despotatin e Epirit, duke e shtrirë

atë deri në Selanik.

Aksioni i parë, që e përhapi famën e tij përtej kufijve të

Despotatit të Epirit, ishte sulmi kundër Pjetër Kurtëne, i cili

ishte burri i Jolandës, motrës së Balduinit dhe Henrikut. Ai qe
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kurorëzuar perandor latin pas vdekjes së Henrikut. Pjeri u nis
nga Franca, qëndroi në Romë ku papa i vuri kurorën e
perandorit, në kishën e Shën Lorencit. Më pas Pjeri zbarkoi në
Durrës, me ushtrinë e tij për të vazhduar drejt Kostandinopojës,
por në grykat e maleve të Shqipërisë, ushtria e tij u shpartallua
dhe vetë ai, ra rob në duart e Teodorit. Në Kostandinopojë
regjencën e mori e shoqja, por kjo vdiq më 1219 dhe kurora i
kaloi djalit të tij Robertit. Ndërkaq Teodori ndërmori një fushatë
luftërash kundër latinëve. Pas vdekjes së themeluesit të
mbretërisë latine, Bonfacit të Monferatos në luftë kundër
bullgarëve më 1207, mbretëria u paralizua, pasi shumë kalorës
u kthyhen nëpër vendet e tyre. Këtë rast e shfrytëzoi princi i
Epirit, i cili pas një rrethimi të gjatë, në fundin e vitit 1224,
mundi të zotërojë Selanikun. Pushteti i Teodorit shtrihej nga
Adriatiku deri në detin Egje, duke përfshirë edhe Thesalinë
dhe Maqedoninë. Teodori u fronëzua perandor nga kryeepiskopi
i Ohrit Dhimitri.

Perandoria e Trapezundës u formua nga Aleks dhe
David Komneni, nipër të Andronikut. Pas rrëzimit të
Andronikut, Aleksi dhe Davidi qenë ende foshnja dhe u dërguan
në oborrin e dinastisë gjeogjiane, e cila kishte lidhje familjare
me ta. Me mbështetjen e mbretëreshës Tamara (1184-1212),
ata mundën të pushtonin Trapezundën, në prill të vitit 1204.
Në Azinë e vogël, njeri nga dhëndurët e Aleksit të III Engjëllit,
themeloi Perandorinë e Nikeas. Pëveç Kostandinopojës latine,
perandoria e Nikeas duhet të luftonte edhe kundër Sulltanit të
Ikonit. Teodor Laskari bëri aleancë me mbretin e Armenisë
Leonin II, i cili gjithashtu kërcënohej nga Sulltani i Ikonit. Por
ish perandori Aleks III, tashmë ishte strehuar në oborrin e
Sulltanit të Ikonit dhe kërkonte që Teodori t’i linte vendin.
Megjithë forcat e pakta që dispononte, perandori i Nikeas mundi
të fitonte luftën në pranverën e vitit 1211. Sulltani mbeti i vrarë
në betejë, ndërsa Aleksi III, i vjehrri i Teodorit u zu rob dhe u
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mbyll në një manastir të Nikeas.1 Në këtë kohë për Perandorinë
e Nikeas filloi menjëherë një periudhë ngritjeje, ndërsa për
perandorinë latine të Kostandinopojës pas vdekjes së Henrikut
më 1216 filloi një rënie e pandalshme. Megjithatë midis latinëve
të Kostandinopojës dhe bizantinëve të Nikeas ekzistonte paqja.
Teodori u martua për të tretën herë, me Marien vajzën e
perandoreshës Jolanda. Me vdekjen e patriarkut të
Kostandinopojës Joanit, murgjit dhe klerikët ju drejtuan patrikut
latin Eriko, për zgjedhjen e një patriarku të ri ortodoks. Eriko
ju drejtua papës, por ky i fundit nuk i dha rëndësi kërkesës së
ortodoksëve. Kështu u detyruan të zgjedhin vetë patriarkun e
tyre në Nikea, ku ishin grumbulluar gjithë klerikët dhe episkopët
që nuk pranuan t’u nënshtroheshin latinëve. Këta të fundit nga
ana e tyre, kërkonin që të gjithë episkopët t’i nënshtroheshin
papës. Për këtë papa dërgoi në Kostandinopojë tre kardinalë,
me qëllim që të zëvendësonin ritin ortodoks me atë latin.

Në vitin 1215 papa Inoçent III, thirri Sinodin e Lateranit,
në të cilin morrën pjesë edhe përfaqësuesit e patriarkanave latine
të lindjes. Meqë froni i Kostandinopojës qe i lirë, papa zgjodhi
si patriark Gervasion nga Toskana. Gjithashtu Sinodi i Lateranit
njohu papën si kreun e gjithë Lindjes. Por perandorët bizantinë
që themeluan shtetin e Nikeas, kishin si qëllim të rimerrnin edhe
Kostandinopojën prandaj për të arritur këtë u duhej ndihma e
papës. Që të mund të merrnin këtë ndihmë ata filluan menjëherë
bisedimet për bashkimin e kishave. Gjithashtu Perandoria e
Nikeas kishte një patrik ortodoks, i cili priste me padurim që të
ngjitej në fronin e tij kanonik. Por papa, nuk e njihte Teodor
Laskarin si perandor bizantin. Nga ana tjetër Teodori mendoi
të mblidhte një sinod në Nikea, me pjesëmarrjen e katër
patriarkëve të Lindjes, të cilët pasi të binin në konsensus duhet
të fillonin bisedimet për bashkimin e kishave. Por edhe ky plan

1-Georg Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine, përktheu Pëllumb
Xhufi, Dituria, Tiranë 1997, faqe 308-309.
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dështoi, sepse episkopët e Lindjes theksuan, se më parë duhen
dëbuar latinët nga Kostandinopoja dhe më pas të fillonin
bisedimet. Pas vdekjes së Teodor Laskarit, në fron hipi dhëndri
i tij Joani III Vataci (1222-1254), i cili ishte politikani më i
madh i periudhës nikeane. Joani pas vdekjes së Irenës, vajzës
së Laskarit, u martua me vajzën e perandorit gjerman Frederikut
II, Konstanca-Ana. Kështu Joan Vataci kishte lidhje të ngushta
me dy fuqitë e mëdha të perëndimit: me papatin dhe me
perandorin gjerman. Gruaja e Vatacit, quhej Konstanca dhe
kur u pagëzua ortodokse mori emrin Ana. Aleanca që bëri
perandori e rriti prestigjin e Nikeas dhe Joani ndërmorri bisedime
për bashkimin e kishave. Si konkluzion mund të themi, se
perandori ishte i gatshëm të sakrifikonte pavarësinë e kishës së
tij, për të pushtuar Kostandinopojën, ndërsa papa nga ana e tij
ishte i gatshëm të sakrifikontë Perandorinë Latine të
Kostandinopojës për hir të bashkimit të kishave. Joan Vataci i
kërkoi papës që t’i jepte Kostandinopojën, të rikthehej atje
patriarkana ortodokse dhe të largohej patriku latin me gjithë
klerikët e tij.

Ai dërgoi një përfaqësues ku me anën e një letre e
pranonte “primatin papal”, përkujtimin e emrit të papës gjatë
shërbesave etj. Por ai nuk pranonte shtesën “Filoque”. Ky ishte
hapi vendimtar për të arritur bashkimin, por edhe kjo përpiekje
nuk pati rezultat. Nga ana tjetër papa Inoçent IV, pranoi të
mbështeste planet e perandorëve të Nikeas, sepse dukej qartë
se shteti latin i Kostandinopojës, së shpejti do të shkatërrohej.
Por papa përpara bashkimit vendosi dy kushte: 1)-Kur grekët
të rimerrnin Kostandinopojën të mbetej atje patriku latin. 2)-
Të pranonin shtesën “Filoque”, por pa e shtuar atë në Simbolin
e Besimit. Por edhe kjo përpjekje nuk dha rezultat, sepse më
tre nëntor të vitit 1254, Joan Vataci vdiq dhe pak më vonë
edhe papa Inoçenti IV. Joani mbeti perandori më i shquar i
perandorisë së Nikeas. Gjatë viteve të mbretërimit të tij, u
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ndërtuan mjaft kisha dhe institucione bamirësie. Meritat e tij,
patën vlerë, sepse gjysëm shekulli pas vdekjes, ai u shenjtërua.
Joan Përdëllimtari përkujtohet çdo vit në kishën e Magnezisë,
të cilën e ka themeluar vetë.

Në fron hipi i biri, Theodhori II Laskari (1254-1258), i
cili mori mbiemrin e së ëmës. Ai dërgoi një përfaqësi tek papa
Aleksandër IV, duke i kërkuar që të dërgonte përfaqësuesit e
tij në Nikea. Papa pranoi dhe bëri gati përfaqësinë e kryesuar
nga episkopi Orvieto. Diskutimet do të kishin për bazë,
marrëveshjen që kishte bërë Vataci me përfaqësuesit e papës,
por edhe kjo përpjekje ishte pa rezultat. Teodori vdiq në gusht
të vitit  1258 dhe në fron hipi djali i tij 16-vjeçar, Joani  IV
Laskari.

DINASTIA E PALEOLOGËVE

 Në atë kohë një gjeneral, Mihal Paleologu, nën
pretekstin e mbrojtjes së perandorit të mitur, arriti të fitonte
pozitat mbizotëruese në pushtet. Aty nga fundi i vitit 1259, ai
mori kurorën perandorake si bashkëregjent i Joan Laskarit të
vogël. Ngritja e menjëhershme e Paleologut, nuk shpjegohet
vetëm nga aftësitë e tij të jashtëzakonshme, por edhe nga acarimi
i situatës së jashtme ndërkombëtare, e cila kërkonte një qeveri
të fortë. Më 25 korrik të vitit 1261, Mihal Paleologu, shtiu në
dorë Kostandinopojën, pa ndeshur pothuajse asnjë rezistencë.
Portat e qyetit u hapën dhe ushtria bizantine hyri në kryeqytet.
Perandori latin Balduin, u arratis me një anije. U plotësua kështu
dëshira e perandorëve të Nikeas. Bizantinët nuk masakruan
popullsinë dhe nuk rënuan e plaçkitën qytetin. Ata dogjën disa
shtëpi, për të trembur armiqtë e tyre dhe për t’i shtrënguar të
largohen nga kryeqyteti.

Qytetarët bizantinë që ishin shpërngulur në Nikea,
erdhën nëpër shtëpitë e tyre në Kostandinopojë edhe kleri latin
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u zëvendësua me atë ortodoks. Më 15 gusht 1261, u zhvillua
hyrja solemne e perandorit Mihal Paleologut në Kostandinopojë.
Pritja që iu bë kishte karakter fetar. Perandori këtë ia dedikonte
Virgjëreshës Hyjlindëse. Perandori kaloi disa ditë para Portës
së Artë pa e hapur. Nga manastiri i Pantokratorit, urrdhëroi të
sillnin ikonën e Hyjlindses, e punuar nga vetë dora e ungjillorit
Lluka dhe që perandoresha Pulqeria e kishte marrë dikur nga
Palestina. Vetëm në mbrojtjen e kësaj relike të çmuar, u hap më
në fund Porta e Artë dhe kortezhi perandorak hyri në kryeqytetin
e perandorisë. Më pas u bë kurorëzimi i tij, nga patriku Arsen.

Por Mihali ishte bashkëperandor me sovranin e ligjshëm
Joanin IV Laskarin. Ky i fundit nuk u thirr në festimet e bëra.
Mihali, i cili në fillim u shfaq si mbrojtës i perandorit të mitur,
tashmë donte ta eleminonte, duke bërë të pamundurën, që ai të
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mos pretendonte më për fronin. Në atë kohë i biri i perandorit
Androniku, i cili ishte një fëmijë tre vjeçar, u shpall trashëgimtari
i ligjshëm i fronit. Për t’i pastruar plotësisht rrugën
trashëgimtarit të vet, Mihali i martoi të tre motrat e Joanit me
latinë, që të jetonin në perëndim dhe më pas urdhëroi që të
verbonin edhe Joan Laskarin. U krye kështu hapi final për
krijimin e një dinastie të re, asaj të Paleologëve.2

PËRPJEKJET
PËR BASHKIMIN E KISHAVE

Sapo mësoi për humbjen e Kostandinopojës, papa
Urban IV, përgatiti menjëherë një kryqëzatë me qëllim që ta
merrte atë, por kur mësoi se Mihal Paleologu dëshironte të
fillonte bisedimet për bashkimin e kishave, atëherë e anulloi
kryqëzatën. Dukej qartë se populli dhe kleri ortodoks nuk donin
ta pranonin shtesën Filoque, por perandori këmbëngulte se nëse
nuk do të fillonin diskutimet do të humbiste perandoria. Patriku
Josif ngarkoi sekretarin e tij, Joan Bekos që t’i përgjigjej nismës
së perandorit. Bekos deklaroi se latinët janë heretikë. Kjo gjë
nuk i pëlqeu perandorit dhe urdhëroi burgosjen e Bekos. Burgu
e bëri atë që të ndëronte mendim duke gjetur zgjidhje të tjera.
Duke lexuar veprat e etërve ai mendoi, se nëse ndryshonte
termin Filoque me frazën Nëpërmjet Birit mund të bëhej
bashkimi. Me ndihmën e tij perandori formoi Tomin e besimit
me anën e të cilit, mbështeste mësimdhënien e latinëve.

Më 7 maj të vitit 1274, filloi punimet Sinodi i Lionit.
Perandori dërgoi përfaqësuesin e tij, ku me anën e një letre
deklaronte se pranonte t’i nënshtrohej papës, se e njihte primatin
papal, por me kusht që të mos shtohej në simbolin e besimit
Filoque dhe të mos prekej riti ortodoks. Sinodi i pranoi këto
kushte dhe shpalli bashkimin më 6 qershor të vitit 1274. Në
2-Kosta Kiriazi, Kostandinos Paleologos, Athina 1990, sel. 22.
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festën e apostujve Petro dhe Pavël, u bë mesha e përbashkët në
kishën e shën Joanit, në të cilën ungjilli dhe apostulli u lëçitën
në të dyja gjuhët, latinisht dhe greqisht. Predikimin e mbajti
teologu i njohur i kishës perëndimore Bonaventura, i cili tregoi
simpati për grekët, duke arritur deri atje sa që e përktheu emrin
e tij në Eftiqio. Por populli dhe kleri ortodoks në Lindje, nuk e
pranuan bashkimin e kishave. Në atë kohë patriku Josif dha
dorëheqjen dhe në fronin patriakal u ngjit Joan Bekos. Ky i
fundit së bashku me perandorin u përpoqën me çdo mënyrë
për të realizuar bashkimin. Bekos kur e pa se perandori nuk ia
dëgjonte mendimin, atëherë e flaku shkopin patriakal përpara
këmbëve të perandorit dhe u largua për në manastirin e Horas.
Nga gjithë këto kundërshtime dukej qartë se bashkimi nuk mund
të bëhej, megjithatë papa Grigori dhe Mihali, vendosën që të
fillonin sulmin kundër turqve.

Një kardinal mbërriti në Kostandinopojë, ku u vendos
që të bëhej një takim ndërmjet papës dhe perandorit në Brindizi
ose në Vlorë, në vitin 1276. Veçse pak më vonë, papa Grigori
vdiq dhe takimi nuk u realizua. Disa vite më vonë në vitin 1281,
u zgjodh papë Martini IV, dhe gjendja u acarua edhe më shumë
sepse papa i ri kërkoi, që bizantinët të pranonin shtesën Filoque
dhe ritin latin. Perandori, duke qenë i pafuqishëm që t’i
plotësonte këto kushte u çkishërua nga papa si mashtrues dhe
skizmatik, në nëndor të vitit 1281. Pas një viti më 11 dhjetor
1282, Mihal Paleologu vdiq dhe në fron hipi trashëgimtari i tij
Androniku. Ky i fundit deklaroi se nënshtrimi ndaj papës është
mëkat. Ai menjëherë e shkarkoi Joan Bekos dhe fronëzoi
patrikun Josif. Urdhëroi që të shenjtëroheshin kishat e qytetit
me ajazëm dhe të dënoheshin episkopët dhe priftërinjtë me tre
muaj pushim. Perandori i ri, nuk lejoi që babai i tij të varrosej
nga kisha.

Megjithatë rreziku i turqve, i detyroi bizantinët që t’i
kthenin sytë përsëri për ndihmë nga perëndimi. Androniku ju
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drejtua papës, i cili ndodhej në Avinjon të Francës. Duhet
theksuar se papizmi në atë kohë kalonte atë fazë që në histori
është cilësuar si “Robia babilonike e papëve”. Kështu më 1332,
filluan përpjekjet për ta bindur papën të ndihmonte Lindjen.
Androniku dërgoi një përfaqësi më 1339, të kryesuar nga murgu
Barlaami, tek papa Benedikti XII (1334-1342), në Avinjon.
Barlaami e njihte mirë teologjinë perëndimore dhe pas shumë
diskutimesh u arrit që të thirrej një sinod. Në bisedimet që u
zhvilluan, Barlaami propozoi që çdo kishë të ruante
mësimdhënien e saj, duke pasur marrdhënie vllazërore. Ndërsa
papa, iu përgjigj se besimi është i përcaktuar dhe nuk ka nevojë
për diskutime. Më tej Barlaami kërkoi nga papa ndihmën
ushtarake për të çliruar tre-katër qytete të Bizantit dhe pastaj
menjëherë të fillonin bisedimet për bashkimin e kishave, por
papa iu përgjigj se nëse grekët do t’i marrin këto qytete, nuk
do ta kenë nevojën e bashkimit.

Mbas vdekjes së Andronikut më 1341, në fron hipi Joani
IV Paleologu (1354-1391). Ndërkohë turqit morrën Galipolin
më 1354, dhe më vonë Adrianopojën më 1361, të cilën e bënë
kryeqytet. Në këtë situatë Joani, iu drejtua papës për ndihmë,
madje dërgoi të birin, Manuelin si rob. Papa Inoçent VI, urdhëroi
mbretin francez të Qipros, por ky nuk pranoi. Më në fund Joani,
vendosi të shkonte vetë në Romë më 1369, ku takoi papën
Urban IV, i cili sapo ishte kthyer nga Avinjoni, pas një qëndrimi
tre vjeçar (1367-1369). I ndikuar nga nëna e tij Ana, që ishte
katolike, ai i ra në gjunjë papës, duke i puthur këmbët, por
megjithë gjunjëzimin e perandorit, papa nuk e dërgoi ndihmën
e kërkuar.3

3-Joanou Anastasiou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Dhefteros, ekdotikos
oikos Paratiritis, Thesaliniki, sel. 35-40.
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BASHKIMI I ARRITUR
NË SINODIN E FIRENCES

Në vitin 1439, Lindorët dhe Perëndimorët, vendosën
përsëri të diskutonin për ndryshimet midis tyre në një Sinod
Ekumenik, i cili do të mbahej në Ferara më 9 prill, që përkonte
me të mërkurën e madhe. Punimet e sinodit filluan me vonesë,
sepse patriku Josif ishte i sëmurë. Më pas u lexua dekreti i
thirrjes së sinodit në gjuhën greke dhe latine e më pas vazhduan
me lutje, por ditën tjetër filluan mosmarrëveshjet, sepse grekët
dëshironin që punimet e sinodit të fillonin, pasi të kishin ardhur
princat perëndimorë, prej të cilëve pritej ndihma e kërkuar.
Kështu u detyruan të prisnin rreth katër muaj, duke krijuar
komisione për të diskutuar ndryshimet, si dhe për të përgatitur
punimet e sinodit.

Ndërkohë në Lindje, turqit pregatitnin ushtritë për të
marrë Kostandinopojën, por edhe për latinët situata nuk ishte
e qetë sepse princi i Milanos Piçinio, i cili  vite më parë e kishte
detyruar papën të largohej nga Roma, tashmë me ushtrinë e tij
po kërcënonte Ferarën. Diskutimet u vendosën të bëheshin
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ndërmjet dhjetë përfaqësuesish nga secila palë. Gjatë këtyre
diskutimeve përfaqësuesit lindorë, u ndanë në dy grupime, në
ata që ishin pro bashkimit dhe në ata që qenë kundër. Në grupin
e parë bënte pjesë perandori Mihal, patriku Josif, protosingjeli
Grigor Mamas dhe Visarioni i Nikeas, ndërsa në grupin e dytë,
qenë të tjerët me kryetar Marko Evgjenikun. Meqënëse princat
e perëndimit nuk po paraqiteshin, atëherë vendosën për fillimet
zyrtare të sinodit më 8 tetor. Çështja e parë që u diskutua ishte
nëse duhej të lejohej shtesa Filoque në Simbolin e Besimit.
Diskutimet vazhduan pa ndonjë rezultat.

Atëhere Marko Evgjeniku, mbështeti mendimin se
termin Filoque, e ka shtuar kisha katolike pa pasur të drejtë. Ai
solli si shembull Sinodin III Ekumenik ku u pranua termi
Hyjlindëse por nuk u shtua në Simbolin e Besimit. Ndërsa
diskutimet vazhdonin, mbërriti lajmi se sinodi do të transferohej
në Firence, sepse princi i Ferarës nuk i paguante më shpenzimet,
ndërsa qeveritarët e Firences, premtuan se do të ofronin
mikpritjen e sinodit. Grekët në fillim nuk pranuan, sepse Firence
ishte në perëndim dhe se atje do ta ndjenin më shumë trysninë
e latinëve. Më 12 janar të vitit 1439, u lexua dekreti i papës,
për ndryshimin e vendit të sinodit. Në atë kohë Firence ishte
një nga qytetet më të rëndësishme të Italisë.

Në seancën që filloi më 26 shkurt në sallën e madhe të
manastirit Santa Maria Nobela, nga ana e grekëve foli perandori,
ndërsa nga latinët përshëndeti Julian Çezarini. Më pas u vazhdua
me diskutimet e Marko Evgjenikut dhe Joanit të Raguzës mbi
burimin e Shpirtit të Shenjtë. Më në fund perandori, pasi siguroi
një vërtetim me shkrim nga papa për ndihmë, filloi të ushtronte
presion mbi hierarkët që të pranonin bashkimin. Në atë kohë
patriku Josif ishte i sëmurë rëndë dhe në agoni e sipër e firmosi
dekretin e bashkimit. Disa ditë më vonë patriku Josif vdiq dhe
e varrosën në kishën Santa Maria Nobela. Testamenti që la nuk
dihet nëse është origjinal. Punimet e sinodit u mbyllën, më 6
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korrik të vitit 1439, me një ceremoni solemne në katedralen
Santa Maria. Edhe sot e kësaj dite në këtë kishë ekziston një
pllakë përkujtimore prej mermeri, e cila përmend se aty u bë
bashkimi i kishave.4

Kisha e Lindjes, nuk e njohu bashkimin e arritur në
Sinodin e Firences. Kur u kthyen delegatët në Kostandinopojë,
u quajtën tradhtarë të besimit ortodoks. Lajmi i bashkimit, u
prit me protesta dhe indinjatë nga ana e popullit bizantin. Papa
dërgoi në Kostandinopojë kardinalin Isidor, i cili bëri një liturgji
në kishën e shën Sofisë, duke shpallur dekretin e bashkimit,
mirëpo populli ishte kaq i indinjuar sa thërriste: “Më mirë të
shohim çallmën turke nëpër rrugët e Kostandinopojës, sesa
kapuçin e kardinalit”. Menjëherë mbas largimit të kardinalit
Isidor, më 29 maj 1453, Kostandinopoja ra në duart e turqve.
Të gjitha përpjekjet për bashkimin e kishave kishin dështuar.

4-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994,
faqe 37-38.
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RËNIA E KOSTANDINOPOJËS

Rrethimi i Kostandinopojës, nisi në fillim të prillit të
vitit 1453. Briri i Artë u bllokua me anën e një zinxhiri të
fuqishëm, të cilin turqit nuk mundën ta thyenin. Gjatë
përpjekjeve për thyerjen e tij, më 20 prill, u ndez një betejë
detare, që përfundoi me fitoren e bizantinëve, ndërsa nga toka
gjylet e rënda dëmtonin murret rrethuese të Kostandinopojës.
Pas shtatë javësh rrethimi, murret e qytetit kishin pësuar të
çara të pameremetueshme, megjithatë në agimin e 29 majit,
Sulltan Mehmeti II, urdhëroi për sulm të përgjithshëm.
Ndërkohë të krishterët, qenë grumbulluar në kishën e shën
Sofisë, duke u lutur. Menjëherë pas agripnisë, ata u ktyen nëpër
pozocionet e tyre luftarake.

Në orët e para të mëngjesit, filloi beteja e përgjakshme.
Sulltan Mehmeti kishte rreth 80.000 burra të armatosur me
shtiza, shpata dhe heshta. Perandori Kostandin kishte vetëm
7.000 luftëtarë. Mehmeti kishte rreth 250 anije, ndërsa
Kostandini vetëm 26. Gjithashtu Sulltani kishte shërbimet e
një prodhuesi hangarez topash, i cili quhej Urban. Predhat e
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topave dëmtonin murret e qytetit.5 Sulmi u  zhvillua në tre e
tapa. Dy të parat u zbrapsën nga bizantinët. Gjenerali që
drejtonte luftimet, Justiniani u plagos rëndë. Kjo gjë shkaktoi
panik në radhët e bizantinëve. Më pas u vra duke luftuar edhe
perandori Kostandini XI. Pas gati njëzet orë luftimesh të
përgjakshme, Kostandinopoja ra në duart e turqve. Në atë ditë
tmerri, më 29 maj 1453, nëpër rrugët e Kostandinopojës
dëgjohej nga fitimtarët fjala allah, ndërsa nga të mundurit vetëm
mëshiro o Zot. Simbas premtimeve që u kishte bërë trupave të
tij, për t’i joshur, Mehmeti II, i la ata për tri ditë e tri netë të
plaçkisnin ç’të mundnin. Gjatë plaçkitjeve turqit nuk u sollën
më njerëzishëm, se kryqtarët e Kryqëzatës së Katërt.

U plaçkitën dhe u shkatëruan mjaft objekte të shenjta,
u përdhunuan murgeshat, u dogjën e u shkretuan kishat,
bibliotekat etj. Shumë të krishterë u shitën si skllevër në
Adrianopojë. Perandoria Bizantine u zëvendësua me atë
Osmane, e cila e zhvendosi kryeqytetin nga Adrianopoja në
Kostandinopojë.6

6-Ogyst Baji, Epopeja e një qytetërimi të magjishëm, Perandoria e
Bezantit, Arbëri, Tiranë, faqe 267-270.

5-Kostandinopoja, rënia e një qyteti, Metropol, 10 dhjetor 2009, faqe 14.
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KISHA PAS RËNIES
 SË KOSTANDINOPOJËS

Sulltan Mehmeti II, zgjodhi Patrik Ekumenik Gjenadin.
Kisha e shën Sofisë u kthye në xhami, ndërsa Patriakana
Ekumenike u vendos në Fanar. Gjatë kësaj periudhe të errët,
mjaft të krishterë u detyruan që të islamizohen. Sulltani e pajisi
patrikun Gjenad me ferman, duke i njohur disa të drejta, të
cilat patrikët nuk i kishin pasur. Patriku u shpall kreu i të
krishterëve në perandorinë osmane si dhe gjykatësi më i lartë
në çështjet kishtare e civile. Komuniteti i krishterë gëzonte disa
të drejta administrative, si për shembull të kishin kishat, shkollat,
spitalet dhe varrezat e tyre. Për ngritjen e mirëmbajtjen e tyre,
duhej patjetër të pajiseshin me leje nga Porta e Lartë.

Fermanët qenë të shkruara me shkronja ari dhe kishin
një kaligrafi të përsosur. Ato dëshmojnë për rrafshin aristokratik
të komunikimit ndërmjet Portës së Lartë dhe administratës
vendore. Fermanët fillonin me fjalët: “I dituri, i larti, unë sulltani
i perandorisë më të madhe në botë…” dhe përfundonin me



265

urdhërin “Unë kështu gjykoj dhe kështu duhet të bëhet”. Disa
fermanë osmanë trajtojnë mbrojtjen e faltoreve të krishtera prej
abuzimeve. Nëpërmjet fermanëve, Porta e Lartë respektonte
autonominë e kishës vendore.

Patrikët ndëroheshin çdo vit dhe ky funksion i lartë blihej
me para. Ky fakt kuptohej qartë, se kur patriku e zinte fronin
duke i paguar para sulltanit, nuk e gëzonte respektin e popullit.
Sulltani me anën e një fermani të posaçëm i parashtronte detyrat
dhe të drejtat që i takonin dhe urdhëronte klerikët dhe besimtarët
që ti bindeshin. Sipas një fermani sulltanor të vitit 1678,
Kryeepiskopi i Ohrit kishte të drejtë të mblidhte taksa mirie,
taksat e manastireve dhe të ajazmave. Nga mitropoliti kërkonte
12 akçe për çdo shtëpi të krishterë, nga çdo prift një flori etj.
Për kurorën e parë shpërblimi ishte 100 akçe, për të dytën 200
akçe dhe për të tretën 300 akçe. Peshqeshi i kryeepiskopit për
sulltanin ishte rreth 60.000 deri në 100.000 akçe. Në vitin 1688
kryeepiskop i Ohrit u zgjodh Jermanus pasi i kishte paguar
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sulltanit peshqeshin prej 100.000 akçesh. Gjithashtu ai duhej
të paguante çdo vit si taksë edhe 60.000 akçe.

Të krishterët që jetonin në territorin e perandorisë
osmane quheshin “rumë”, ndërsa ish perandoria romake e lindjes
u quaj Rumeli. Të gjitha arat, livadhet, kullotat, pyjet quheshin
pronë mirije që do të thotë pronë shtetërore. Ndërsa toka vakëf
u përkiste institucioneve fetare. Tokat e shpallura mirije qenë
pronë e Zotit dhe administruesi i tyre ishte sulltani, i cili
konsiderohej si halif (mëkëmbës i profetit Muhamed). Sanxhaku
ishte njësia më e rëndësishme administrative-ushtarake e
Perandorisë osmane. Sanxhaku  ishte i ndarë në vilajete, të
cilat më vonë u quajtën kaza.  Në krye të vilajetit ishte subashi,
komandanti i spahinjve. Çdo vilajet kishte kadiun si kryetar të
Sheriatit (ligjit të shenjtë). Kadiu gjykonte çështjet administra-
tive, civile dhe fetare të popullsisë. Administrata osmane ka
shënuar me hollësi në regjistër (Defter Sancak) ndarjet admin-
istrative të qendrave të banimit, emrat e spahinjve dhe të
kryefamiljarëve, llojet e tatimeve dhe vlerën e tyre në akçe
(monedhë osmane).

Osmanët i detyronin fisnikët shqiptarë të dërgonin bijtë
e tyre të mitur si pengje në oborrin e sulltanit. Këta quheshin
iç-ogllanë dhe qenë të detyruar të konvertoheshin në fenë islame
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dhe të edukoheshin me frymën e besnikërisë ndaj sulltanit. Pas
dhjetë vjetësh atyre u jepeshin ofiqe të larta, sipas aftësive që
tregonin. Të krishterëve iu ndalua të kishin ofiqe publike dhe
të dilnin dëshmitarë në gjyq kundër myslimanëve. Kthimi në
fenë e krishterë, i atyre që ishin bërë myslimanë dënohej me
vdekje. Të krishterët duhej të udhëtonin me kuaj pa shalë. Të
mos mbanin armë, të mos e gdhendnin emrin e tyre në unazë
etj. Me gjithë këto masa synohej kalimi i të krishterëve në fenë
islame.7

Të krishterët gëzonin të drejtën për ta zhvilluar mësimin
në gjuhën e tyre, madje edhe për t’u gjykuar sipas statutit të
komunitetit të tyre, për çështje të tilla si: disiplina kishtare,
martesa, divorci etj. Gjithashtu kishat ekzistuese, me gjithë
pasuritë e tyre u lanë në pronësi të komuniteteve, por u ndalua
ndërtimi i kishave të reja. Një politikë kaq liberale e qeverisë
osmane kishte për synim, sigurimin e paqes në komunitetet e
krishtera brenda perandorisë, mirëpo me kalimin e shekujve,
ishin pikërisht këto kisha e shkolla, të cilat kultivuan ndjenjën
kombërare të popujve, për pavarësi nga Turqia.

7-George Castellan, Histori e ballkanit, Çabej, Tiranë 1991, faqe 122-
129.
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RUSIA TRASHËGIMTARE E
 EMBLEMËS BIZANTINE

Në vitin 1472 Knjazi Ivan III, u martua me Sofie
Paleologun, që ishte mbesa e perandorit të fundit bizantin. Ai
menjëherë e shpalli veten car të Rusisë dhe trashëgimtar i
Perandorisë Bizantine. Car Ivani III, përvehtësoi Emblemën
Bizantine të shqiponjës dykrenare dhe aplikoi në Moskë zakonet
bizantine. Tashmë Rusia filloi të luajë në Lindjen e krishterë,
atë rol udhëheqës që dikur e kishte luajtur Perandoria Bizantine.

Kisha Ruse u shpall e pavarur dhe në vitin 1589,
mitropoliti i Rusisë mori titullin patrik i gjithë Rusisë. Gjatë
mbretërimit të birit të Ivanit Theodhorit, patriku i
Kostandinopojës Jeremia II, vajti në Moskë për të kërkuar
ndihmë, sepse kisha e Kostandinopojës në atë kohë ishte nën
sundimin e turqve. I shtyrë nga presioni i kësaj situate, patriku
Jeremia e njohu kryeepiskopin e Moskës Job, si patrik të gjithë
Rusisë. Sinodi që u mbajt në vitin 1593, e njohu në mënyrë
kanonike Patriarkanën Ruse me rezidencë në Moskë. Kisha e
Rusisë mori aprovimin e statusit si patriarkanë edhe nga
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patriarkanat e Aleksandrisë, Antiokisë dhe Jeruzalemit, duke u
njohur zyrtarisht si patriarkana e pestë sipas ndereve, ndër
patriarkanat e Lindjes. Për shekuj me radhë trashëgimia
shpirtërore e Bizantit dhe feja e tij, u mishëruan në perandorinë
e carëve rusë.8

SHKRIMTARËT
 E KOHËS SË KOMNENËVE

1-Mihal Pseli (1013-1106), ka lindur në Nikomedi në
vitin 1013. Mihali studioi në Kostandinopojë dhe në vijim u
emërua profesor i filozofisë.  Pseli ka qenë erudit në të gjitha
fushat e shkencës së asaj kohe. Mihal Pseli është poligraf, sepse
ka shkruar mjaft vepra në fushën e teologjisë, filozofisë, të
drejtës, astrologjisë, poezisë etj. Vepra e tij më e rëndësishme
është një komentar Kënga e Këngëve,  të cilën e shkroi duke u
mbështetur në komentarët e etërve. Gjithashtu Pseli, hartoi një
Enciklopedi, e cila fillonte me dogmatikën, moralin dhe
përfundonte me gatimet. Mihal Pseli është shkrimtari më i
shquar i shekullit XI. Veprat e tij gjenden tek Patrologjia Migne,
volume 122.

2-Theofilakti, kryeepiskopi i Ohrit (+1107), i njohur
dhe me emrin Theofilakti i Bullgarisë, ka lindur në ishullin Evia.
Ai e ka nisur karierën si dhjakon në kishën e shën Sofisë, në
Kostandinopojë. Në vitin 1078 u fronëzua kryeepiskop i Ohrit.
Shkroi komentarë për Dhiatën e Re, gjithashtu kanë shpëtuar
mjaft letra të tij, të cilat flasin për çështje shoqërore të kohës si
dhe për gjendjen në Bullgari. Veprat e tij gjenden tek Patrologjia
Migne, volumet 123-126.

8-Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi III, Shkrimi
i Shenjtë dhe Historia e Kishës, përkthyer nga Imzot Joan Pelushi, botim
i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 259.
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3-Efthim Zigabeni (1050-1120), ka lindur në vitin 1050
në Frigi. Ai ka qenë murg në manastirin Perivleptu të
Kostandinopjës dhe ka shkruar komentarë të psalmeve, të
ungjijve dhe të letrave të apostull Pavlit. Me porosi të perandorit
Aleks Komnenit, hartoi Dogmatikën Panoplia. Kjo vepër ka
përmbajtje dogmatike dhe polemike, sepse trajton dogmat më
të rëndësishme, mbi Trininë e Shenjtë, mbi krijimin, trupëzimin,
Shpirtin e Shenjtë etj. Veprat e tij gjenden tek Patrologjia Migne,
volumet 128-131.

4-Efstathi i Selanikut (1125-1194), ka lindur në
Kostandinopojë në vitin 1125. U dorëzua dhjakon në kishën e
shën Sofisë dhe në vijim punoi si profesor i retorikës në
Kostandinopojë. Në vitin 1175, u fronëzua kryeepiskop i
Selanikut, post që e mbajti deri në vdekjen e tij, më 1194. U
shqua për moral të lartë dhe dashuri ndaj grigjës. Ka qenë filolog
i shquar dhe ka shkruar komentarë rreth Omerit dhe Pindharos.
Gjithashtu ka shkruar rrëfimin historik të pushtimit të Selanikut
nga normandët në vitin 1185. Veprat e tij gjenden tek Patrologjia
Migne, volumet 135-136.

5-Mihal Akoniati (1140-1222), ka lindur në Hones të
Frigisë në vitin 1140. Akoniati, ka qenë nxënës i Efstathit të
Selanikut. Në vitin 1182, u dorëzua mitropolit i Athinës. Prej
tij kemi të dhënat për gjendjen e Athinës në ato kohë. Vepra e
tij më e rëndësishme është Katekizmi. Mihal Akoniati ka vdekur
në vitin 1222. Veprat e tij gjenden tek Patrologjia Migne, volumi
140.9

9-Joanou Anastasiou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Dhefteros, ekdotikos
oikos Paratiritis, Thesaliniki, sel. 140-142.
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SHKRIMTARËT
 E KOHËS SË PALEOLOGËVE

1-Nikita Koniati (+1211), ishte me origjinë nga Konia
e Frigisë në Azinë e Vogël. Ka qenë një funksionar i lartë i
oborrit perandorak në Kostandinopojë. Ka shkruar një vepër
dogmatike Thesari i Orthodhoksisë. Gjithashtu ka shkruar
historinë prej vitit 1180 deri më 1206, si vazhdim i tekstit të
Ana Komnenës dhe Zonarës. Kanë shpëtuar fjalimet e tij. Veprat
e tij gjenden tek Patrologjia Migne, volumet 139-140.

2-Gjermanoi II, patrik i Kostandinopojës ka lindur më
1180, në një fshat të Bosforit. Gjatë viteve 1222-1240, ka qenë
patrik i Kostandinopojës. Gjermanoi ka shkruar kundër latinëve.
Veprat e tij gjenden tek Patrologjia Migne, volumi 140.

3-Niqifor Vlamiri, ka lindur smë 1018, në
Kostandinopojë. Ai ka shkruar dy fjalime kundër latinëve,
komentarë dhe letra. Vepra e tij më e rëndësishme është Rreth
Shpirtit të Shenjtë. Veprat e tij gjenden tek Patrologjia Migne,
volumi 142.

4-Nilios Kabasilas, ka qenë kryeepiskop i Selanikut,
gjatë viteve 1361 deri më 1363. Kabasilas ka shkruar tri libra
kundër latinëve. Gjithashtu ka shkruar kundër Barlaamit dhe
Akindhinos.

5-Nikolaos Kabasilas ka lindur në Selanik më 1290. Ai
ka shkruar Komentarë rreth Liturgjisë Hyjnore, por vepra më
e rëndësishme e tij është Për jetën e Krishtit në shtatë libra.
Veprat e tij gjenden tek Patrologjia Migne, volumi 150.

6-Filothe Kokinos ka qenë patrik i Kostandinopojës dhe
ka shkruar Komentarë rreth Liturgjisë Hyjnore, Studime rreth
Shkrimit të Shenjtë, Fjalime dhe jeta e Grigor Pallamait etj.

7-Grigor Pallamai (+1395), ka qenë kryeepiskop i
Selanikut dhe një nga teologët më të rëndësishëm të kohës së
tij. Grigori ka qenë protagonisti i hisiastëve në luftën e tyre me
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Barlaamin ku doli fitimtar. Grigor Pallamai është shpallur shenjt.
Veprat e tij gjenden tek Patrologjia Migne, volumet 150-151.

 8. Simeoni i Selanikut (+ 1429), ka shumë vepra,
shumica e të cilave janë shkruar në formën e dialogut. Disa
janë kundër herezive, të tjera trajtojnë misteret e shenjta, çështje
të kishës, liturgjisë, të Simbolit të Besimit etj. Në disa vepra të
tjera polemizon me romano-katolikët. Një nga veprat e tij më
të rëndësishme është Mbi besimin, ritet dhe misteret e kishës,
ku jepen shpjegime mbi kuptimin simbolik të gjithë ceremonive
kishtare. Simeoni vdiq gjatë rrethimit të Selanikut nga turqit.
Veprat e tij gjenden tek Patrologjia Migne, volumi 155.

9. Gjergj Skolari ka lindur më 1400, në Kostandinopojë.
Skolari ka qenë profesor i famshëm i filozofisë. Ai ka marrë
pjesë në Sinodin e Firences dhe firmosi për shkaqe politike,
aktin e bashkimit, të cilin më pas e mohoi. Në vitin 1456, u
fronëzua patrik i Kostandinopojës duke marrë emrin Genati.
Kur turqit pushtuan Kostandinopojën, shkroi dhe i dorëzoi
sulltanit një përmbledhje të besimit kristian me kërkesën e këtij
të fundit. Gjergj Skolari vdiq më 1472. Veprat e tij gjenden tek
Patrologjia Migne, volumi 160.

10. Marko Evgjeniku ka lindur në Kostandinopojë, në
vitin 1392. Babai i tij quhej Jorgo dhe ishte dhjak. Pas studimeve
teologjike, Marko u dallua si mësimdhënës i retorikës. Më 1418,
u qeth murg në manastirin e shën Gjergjit në Kostandinopojë,
ndërsa në vitin 1437, ai u dorëzua mitropolit i Efesit. Ishte
koha kur perandori i bizantit Joan Paleologu duke parë rrezikun
e turqve kërkoi ndihmën e papës, mirëpo papa kërkonte që më
parë të bashkoheshin kishat, e më pas t’u ofronte ndihmën e
kërkuar. Në Sinodet e Ferrarës dhe të Firences (1438-1439), u
diskutua për bashkimin e dy kishave, asaj Ortodokse dhe
Romano-katolike. Mitropoliti i Efesit Markos, ishte
kundërshtari më i flaktë i bashkimit të Firences, kundër të cilit
luftoi me të gjitha fuqitë. Ai mori pjesë në debatet teologjike,
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në të cilat i mposhti kundërshtarët me argumente bindëse.
Marko Evgjeniku mbështeti mendimin se termin Filioque kisha
romano-katolike e ka shtuar pa të drejtë. Për këtë ai solli si
shembull Sinodin e III Ekumenik ku u pranua termi
“Hyjlindëse”, por nuk u shtua në Simbolin e Besimit.

Marko Evgjeniku ka lënë shumë shkrime dogmatike,
liturgjike, letra etj. Prej veprave të tij mund të përmendim:
Komente rreth shërbesave kishtare, Apologjia ndaj latinëve
etj. Kisha e ka shpallur shenjt dhe kujtimin e tij e kremtojmë
më 19 janar.10

10-Athanasios Martinos, Thriskeftiki kei Ithiki Enkiklopedhia, ekdoseis
Martinos, Athina 1962, sel. 760-762.
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KREU I GJASHTËMBËDHJETË

MONAKIZMI NË MALIN ATHOS

D
uke filluar nga shekulli X, qendra më e rëndësishme e

monakizmit ortodoks, ka qenë Mali Athos, i cili gjendet

në Gadishullin e Halkidikisë në veri të Greqisë.

Sipërfaqja e Athosit është rreth 400 km dhe relievi fillon prej

Detit Egje dhe shkon deri në lartësinë 2033 metra. Mali Athos

u njoh zyrtarisht në vitin 885, me anën e një dekreti të perandorit

Vasili I, ndërsa në vitin 972 u dekretua nga perandori Joan

Tsimisis tipikoja e administrimit. Në shekullin X, në Athos pati

një dyndje të madhe të murgjve benediktinë, iberinë, sllavë,

rusë, bullgarë dhe rumunë, duke krijuar manastire dhe skite.
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 Mali Athos ka 20 manastire kryesore dhe një numër të
madh skitesh të vogla si dhe qeli për heremitët. Vendbanimet
monakale ndahen në gjashtë kategori: 1-eremitazhet janë
vendbanime primitive nëpër vende të shkreta, si guva, shkëmbinj
të thepisur etj. Në to banojnë eremitët, të cilët jetojnë në varfëri
të plotë. 2-katizmat janë shtëpi të vogla me një murg. 3-kalivet
janë qendra të vogla të banuara nga dy ose tre murgj. Gjithashtu
kanë një kishëz. 4-qelat përbëhen nga disa dhoma dhe një kishëz
për shërbesat. Nëpër to nuk mund të jetojnë më shumë se nëntë
murgj. 5-skitet janë grupe shtëpish të ngritura në territorin e
një manastiri ose grupe qelash. Skitet kanë kishën kryesore si
dhe disa kishëza të tjera. Në Athos gjenden 14 skite. 6-
manastiret janë ngrehina në formë katërkëndore, të rrethuara
me murre të lartë. Kanë një kullë vrojtimi, një portë hyrëse e
cila të shpie drejt kishës katedrale, kambanerei të lartë etj. Athosi
është nën juridiksionin e Patriarkanës Ekumenike të
Kostandinopojës dhe administrohet nga një asamble me 20
anëtarë me rezidencë në Karies.1

1. Manastiri i Lavrës së Madhe është manastiri më i
madh në Athos dhe daton që nga viti 963. Manastiri u themelua
nga Athanas Athoniti dhe u financua nga perandori Niqifor
Fokas. Kisha katedrale i kushtohet Fjetjes së Shën Athanasit
dhe është pikturuar në vitin 1535, prej Theofanit të Kretës.
Manastiri i Lavrës ka bibliotekën më të pasur në Athos. Në
këtë manastir ka qenë protopsalt Joan Kukuzeli. Manastiri i
Lavrës feston më 6 korrik, në të kremten e Fjetjes së Athanas
Athonitit. Djathtas litis gjenden dy paraklise, e para kushtuar
shën Nikollës dhe është pikturuar nga Franko Katelani në vitin
1560. Paraklisi tjetër i kushtohet dyzetë martirëve dhe gjendet
varri dhe lipsanet e Athanas Athonitit. Rreth manastirit gjendet
skiti i Prodhromit, skiti i shën Anës, skiti i Kavsokalivias, skiti

1-Kristaq Balli, Lorenc Gliozheni, Mali i Shenjtë, mikrokozmosi i botës
bizantine, Tempulli, Nr. 4, Korçë 2001, faqe 130-158.
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i Joan Pagëzorit dhe shpella e shën Athanasit ku banojnë
eremitët. Gjithashtu ndërmjet Lavrës së Madhe dhe shën Pavlit
gjenden shkëmbinj dhe shpella të shumta, të cilat banohen prej
eremitëve.

2. Mamastiri i Vatopedhit është ndërtuar nga Teodosi
i Madh për nder të shën Mërisë, e cila i kishte shpëtuar djalin
nga mbytja prandaj u quajti Bato-pedhon. Kisha katedrale e
manastirit është ndërtuar në shekullin X, dhe i kushtohet
Ungjillëzimit të Hyjlindëses. Pranë manastirit që nga viti 1743
gjendet shkolla kishtare Anthoniadha.

3. Manastiri Iviron është themeluar në vitin 980, nga
Joan Iberiani. Kisha katedrale e manastirit i kushtohet Fjetjes
së Hyjlindëses. Në këtë manastir gjendet ikona çudibërëse shën
Maria Portaetisa. Përveç katedrales manastiri ka edhe dhjetë
paraklise. Gjithashtu jashtë manastirit ka njëmbëdhjetë
kathizmata dhe trembëdhjetë qeli heremitësh. Në juridiksionin
e manastirit është skiti i Pararendësit, i cili ka tetë kaliva me 5-
6 murgj.

4. Manastiri i Hilandarit është themeluar në shekullin
XII, nga Stefan Nemanja dhe djali i tij Ratsko. Këta të fundit
përqafuan jetën monakale. Simeoni ka qenë sundimtar serb dhe
pas qethjes murg mori emrin Simeon. Në Hilandar gjendet varri
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i vëllait të Gjergj Kastriotit. Mbishkrimi tregon se aty prehet
Reposh Kastrioti, i cili quhej Dux Illiricus. Manastiri i Hilandarit
kremton më 21 nëntor, në ditën e Hyrjes se Hyjlindëses në
Tempull. Katedralja e manastirit është ndërtuar në shekullin
XIV.

5. Mamastiri i Dionisiut është themeluar nga Oshënar
Dionisi, në vitin 1370. Kisha katedrale e manstirit i kushtohet
lindjes së Joan Pagëzorit. Katedralja u ndërtua dhe u pikturua,
në vitet 1537-1547. Piktorët dardharë me Grigor Zdrulin në
krye në shekullin XIX, kanë pikturuar kishëm e manastirit.
Gjithashtu piktorët e familjes Zengo, kanë pikturuar qelën e
Ungjillëzimit.

6. Mamastiri i Pantokratorit është themeluar në
shekullin XIV, prej vëllezërve Joan dhe Aleks Primikerios, të
cilët qenë ushtarakë të rangut të lartë. Kisha katedrale e
manastirit i kushtohet Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit. Pranë
manastirit gjendet skiti i shën Ilias.

7. Manastiri i Kutlumusiut është themeluar në vitin
988. Kisha katedrale e manastirit i kushtohet Shpërfytyrimit të
Shpëtimtarit dhe është ndërtuar prej Kostandinit, i cili rridhte
prej familjes turke Kutlumusiu. Manastiri njohu shkëlqim në
vitet kur ishte igumen Haritoni nga Iberia. Në këtë manastir
gjendet skiti i shën Pandeleimonit, i cili përbëhet nga njëzetë e
tre kaliva.

8. Mamastiri i Kseropotamit u ndërtua në shekullin
X, prej Pavël Kseropotamit. Kisha katedrale e manstirit i
kushtohet Dyzetë Martirëve dhe është ndërtuar në vitin 1761.

9. Mamastiri i Zografut është themeluar në shekullin
IX, prej vëllezërve Moses, Joan dhe Aron nga Ahrida. Kisha
katedrale e manastirit i kushtohet shën Gjergjit dhe është
ndërtuar në vitin 1801.

10. Manastiri i Dhohiariut është themeluar në
shekullin XI, prej murgut Efthim dhe nipit të tij Nikolla. Kisha
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katedrale e manastirit i kushtohet kryeengjëjve Mihail dhe
Gavril. Në të gjendet varri i Theofanit, peshkopit të Moldavisë.
Gjithashtu David Selenicasi në shekullin XVII, ka pikturuar
afresket e kishës.

11. Manastiri i Karakalit është themeluar në shekullin
XI, prej perandor Karakalit. Kisha katedrale e manastirit i
kushtohet apostujve të shenjtë Pjetër dhe Pavël dhe është
ndërtuar ndërmjet viteve 1548-1563.

12. Manastiri i Filotheut u ndërtua nga shën Filotheu
në vitin 972. Kisha katedrale e manastirit i kushtohet
Ungjillëzimit të Hyjlindëses dhe është pikturuar prej Kostandin
e Athanas Zografit. Mbishkrimi që gjendet mbi hyrjen në
narteks, tregon se kisha u pikturua në vitin 1752.

13. Manastiri i Simonopetras gjendet në anën jug-
perëndimore të malit Athos dhe feston më 25 dhjetor. Themelues
i manastirit është oshënari Simonas, i cili ka jetuar në shekullin
XIII. Njëherë në ditën e krishtlindjeve, Oshënari pa një dritë
mbi shkëmb dhe aty vendosi që të ngrinte manastirin. Katedralja
e manastirit i kushtohet Lindjes së Krishtit. Biblioteka e
manastirit është shumë e pasur me libra dhe dorëshkrime.
Manastiri i Simonopetras ka rreth 100 murgj, shumica e të cilëve
janë të shkolluar. Piktori shqiptar Kostandin Jeromonaku në
vitin 1702, ka pikturuar dy ikona, atë të Krishtit dhe të shën
Marisë.

14. Manastiri i Shën Pavlit është ndërtuar në shekullin
X, prej Pavël Kseropotamit. Kisha katedrale e manastirit i
kushtohet Virgjëreshës dhe daton më 1817.

15. Manastiri i Stavronikitës është themeluar në
shekullin X. Kisha katedrale e manastirit i kushtohet shën
Nikollës. Afresket janë pikturuar nga Theofani i Kretës dhe
biri i tij Simeoni.

16. Manastiri i Ksenofontos është themeluar në
shekullin X, nga perandori Niqifor Botaniates. Kisha katedrale
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e manastirit i kushtohet shën Gjergjit. Afresket janë pikturuar
prej Andonit, në vitin 1544.

17. Manastiri i Grigoriut gjendet në anën jug-
perëndimore të gadishullit, me vendodhje midis manastireve të
Simonopetras dhe atij të Dionisiut. Manastiri i kushtohet shën
Nikollës dhe feston më 6 dhjetor. Manastiri ka rreth 70 murgj
dhe është dërtuar në shekullin XIV, me ktitor Grigori Sinaitin.

18. Manastiri i Esfigmenut është ndërtuar në shekullin
X. Kisha katedrale e manastirit i kushtohet Analipsit dhe është
pikturuar në shekullin XIX.

19. Manastiri i Pandelejmonit është ndërtuar në
shekullin XI. Kisha katedrale e manastirit i kushtohet shën
Pandelejmonit dhe është ndërtuar në vitin 1821. Manastiri ka
rreth 35 kisha.

20. Manastiri Konstamonitut është ndërtuar në
shekullin XI. Kisha katedrale e manastirit i kushtohet shën
Stefanit dhe është ndërtuar në vitin 1870, me ndihmat që erdhën
nga Rusia.2

2-Sotir Kadhas, Ta monastiria ke oi thisavri tous, ekdotiki Athinon A. E.
Athina 1993, sel. 103-143.
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MONAKIZMI NË PERËNDIM
NË SHEKUJT XI-XV

Urdhëri i Cistercensëve është urdhëri monakal më i
vjetër në Perëndim. Në vitin 1119, Bernardi i Klevrosë dhe
abati i Sitosë, Stefan Harding hartuan Kushtetutën e dashurisë
vëllazërore “Charta caritas”. Ky urdhër ushtronte asketizëm të
rreptë. Për të siguruar jetën e tyre murgjit cistercianë punonin
tokat që mbeteshin djerë. Në ndryshim nga murgjit e tjerë, ata
dalloheshin nga rasoja e bardhë. Të gjitha manastiret cistercense,
formonin një kongregacion. Vendndodhja e tyre ishte në Francë.

Urdhëri i Premonstatentëve. Ky urdhër quhet kështu
nga lugina e Premontresë afër Lionit, në Francë. Themeluesi i
urdhërit ishte prifti Norbert, i cili në vitin 1120, themeloi
manastirin e parë. Murgjit e këtij urdhëri, janë aktivizuar si
misionarë.

Urdhëri i Karmelitëve, të cilët e kishin prejardhjen
nga asketët që kishin banuar në malin Karmel, të ngritur nga
profeti Ilia. Vite më vonë u sqarua se ky urdhër, ishte formuar
nga kryqtari Bertoldi nga Kalabria, i cili ndërtoi së bashku me
disa shokë të tij, një numër kasollesh në malin Karmel. Të
detyruar nga saraçenët, ata u larguan nga Palestina dhe u
vendosën në Europë, ku u përfshinë në urdhërin e murgjve
lypsarë me emrin Urdhëri i Shën Marisë të Malit Karmel.
Ngjyra e veshjeve të murgjve karmelitë është e gështenjë.
Urdhëri i Karmelitëve në shekullin XVI, u reformua në Spanjë
nga Tereza e Avilias dhe Gjoni i Kryqit.

URDHËRAT KALORSIAKË

Urdhërat kalorsiakë janë si rezultat i kryqëzatave. Ata
janë një kombinim midis kavalerizmit dhe monakizmit, sepse
përveç detyrimeve monakale, murgjit ishin të detyruar që të
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mbanin armë, për të luftuar kundër të pabesëve. Nga urdhërat
kalorsiakë më të rëndësishmit janë;

Urdhëri i spitalorëve. Ky urdhër e ka marrë emrin në
vitin 1050, nga një spital i krijuar pranë kishës së  Joan Pagëzorit,
nga disa tregtarë nga qyteti i Amalfit në Itali. Spitali u shërbente
pelegrinëve që shkelnin Vendet e Shenjta. Deri në vitin 1120,
anëtarët e urdhërit, merreshin vetëm me përkujdesjen e të
sëmurëve, por më vonë ata u angazhuan edhe në luftën ndaj
myslimanëve. Anëtarët e këtij urdhëri, ndaheshin në tre kategori:
kalorësit, priftërinjtë dhe infermierët. Me kalimin e kohës,
infermierët formuan një kongregacion më vete, atë të
llazaristëve, i cili pati shtrirje në gjithë Europën. Uniforma e
tyre ishte manteli i zi me një kryq të bardhë me tetë cepa, ndërsa
në fushën e luftës mbanin një mantel të kuq me një kryq të
bardhë.

Urdhëri i Tempelierëve u themelua në vitin 1118, nga
nëntë kalorës francezë. Mbreti Balduin II, i Jeruzalemit, u dha
si dhuratë njërin nga krahët e pallatit të tij, që e kishte daljen në
sheshin e tempullit, prej nga morrën dhe emrin templierë.
Tempelerët kishin për detyrë të mbronin pelegrinët nga sulmet
e popullsisë vendase. Uniforma e tyre përbëhej nga një mantel
i bardhë me një kryq të kuq.

Urdhëri i Kavalierëve e nisi jetën e tij nga një spital,
ose më saktë nga një çadër e madhe e thurrur nga pëluhurat e
anijeve. Urdhëri u krijua prej disa tregtarëve gjermanë në qytetet
Bremen dhe Lybek në Akko, në kohën e Kryqëzatës III, për
pelegrinët e sëmurë gjermanë. Në këtë urdhër u pranuan vetëm
fisnikë gjermanë. Pas pushtimit të Vendeve të Shenjta nga
myslimanët, rezidenca e urdhërit ishte në Venecia e më vonë, u
zhvendos në qytetin e Magdenburgut në Gjermani. Uniforma e
murgjve është manteli i bardhë me kryq të zi.
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URDHËRAT LYPSARË

Urdhërat Lypsarë u krijuan në shekullin XIII. Këto
urdhëra predikojnë varfërinë kolektive. Fretërit duhet ta
siguronin jetesën me punë krahu, punë mendore, me predikimin
e pendesës, si dhe nga lëmoshat e ndryshme që mblidhnin duke
lypur.

Urdhëri i Françeskanëve u krijua më 1209, nga
Francesku i Assisit, i cili ka lindur në vitin 1182, në Assisi.
Urdhëri fillimisht u quajt fretërit minorë që dotë thotë fretërit
e vegjël. Në vitin 1226, françeskanët u ndanë në dy degë atë të
kuvendarëve (konventualve) dhe të zbatimorëve (observantëve)
ose minorëve, të cilët sot quhen françeskanë. Në vitin 1528, u
themelua dega e tretë e urdhërit ajo e kapuçinëve. Urdhëri i
tretë përbëhet nga të krishterë, të cilët nuk hyjnë në kuvend,
por janë të grupuar në vëllazëri laike.3

Urdhëri i Domenikanëve u krijua në të njëjtën kohë
me urdhërin e françeskanëve. Themeluesi i këtij urdhëri ishte
teologu Domingo de Guzman (1170-1221), i cili ka lindur më
1170 në Caleruega. Domingo studioi teologji në Palencia dhe
u shugurua meshtar në katedralen e Osmas. Në vitin 1216, e
gjejmë në Paris për të luftuar katarët, ndërsa në vijim shkoi në
Montpellier për të luftuar albigezët. Papa Honori III, me anën
e bulës së 22 dhjetorit të vitit 1217, e miratoi urdhërin me emrin
Ordo Fratorum Praedicatorum që do të thotë Rendi i
Vëllezërve Predikues. Më vonë papa u besoi inkuizicionin.
Domenikanët iu drejtoheshin shtresave intelektuale dhe të
pasurve, ndërsa françeskanët turmës së popullit. Domenikanët
zunë vende kyçe në katedrat e universiteteve të Parisit dhe të
Bolonjës. Uniforma e tyre ishte xhaketa e bardhë prej leshi dhe
rasoja e zezë.

3-Zef Mirdita, Krishtënizimi ndër shqiptarë, Drita, Zagreb 1998, faqe
260-267.
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SKOLASTIKA

Në shekullin XII, u themeluan shkollat e katedrales,
prej të cilave mori emrin skolastika. Këto shkolla scholae u
bashkuan në një bashkësi të vetme universitas, duke formuar
universitetet. Universiteti i parë u çel në shekullin XI, në Salerno.
Pas tij u hapën universitetet e tjerë; Bolonja më 1158, Padova
më 1222, Sorbona më 1257. Vite më vonë u çelën universitete
në Oksford, në Ravenë, në Pragë, në Vienë, në Erfurt, në Këln
etj. Universiteti më i mirë ishte ai i Parisit, i cili kishte katër
fakultete: të Së Drejtës kanonike, të Mjekësisë, të Teologjisë
dhe të Arteve. Universitetet kishin varësi nga kisha dhe mësuesit
paguheshin nga bamirësitë e ndryshme. Vite më vonë
univesitetet u shtuan në gjithë Europën. Me mbështetjen e
papatit, universitetet filluan të organizohen gradualisht.
Urdhërat e murgjëve lypsarë depërtuan nëpër universitete, duke
u bërë udhëheqësit e teologjisë së kohës, e cila quhej skolastike.
Përfshirja e domenikanëve dhe e françeskanëve solli prurje të
reja, sepse fretërit e tyre zunë poste drejtuese nëpër katedrat
universitare.

Mendimi skolastik u zhvillua në kuadrin e kishës së
krishtere. Skolastika karakterizohej nga metoda e komentimit
të librave të ndryshëm, kryesisht nga Shkrimi i Shenjtë, por
edhe nga libra të tjerë të njerëzve të shquar. Pararendësit e
skolastikës qenë Anselmi i Kanterburnit, Pjetër Abelardi dhe
Pjetër Lombardi. Skolastika i vinte vetes si detyrë të analizonte
me anën e dialektikës përmbajtjen e besimit kristian, të
depërtonte në thelbin e tij me anë të reflektimit, ta rendiste në
mënyrë sistematike dhe ta justifikonte konform me ligjet e
mendimit. Materialin për këtë gjë e jepte doktrina e kishës,
ndërsa formën e jepte filozofia e Aristotelit. Skolastikët duke
diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet besimit dhe arsyes,
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përpunuan në një gjuhë filozofike parimin Besimi në kërkim të
intelektit Fides quaeres intellectum.

Anselmi i Kanterburit përpiqej me anën e argumentit
ontologjik të provonte ekzistencën e Zotit, jo për të bindur
mosbesimtarët, por për të forcuar besimin e një bashkësie
murgjish. Ai thotë: Zoti është i përkryer, përkryerja nënkupton
ekzistencën. Nëse Zoti do të ishte i përkryer pa ekzistuar, a do
të ishte e mundur të mendohej një qenie tjetër po aq e përkryer
sa ai dhe që, për më tepër, do të kishte ekzistencë. Atëherë kjo
qenie do të ishte akoma edhe më e përkryer sesa Zoti….Thelbi
i konceptit të Zotit është të bashkojë në vetvete të gjitha
përkryeshmëritë, duke përfshirë ekzistencën. Dhe përderisa
ky koncept Zot përmbledh të gjitha përkryeshmëritë, prej këtej
në mënyrë të domosdoshme rrjedh se Zoti ekziston.4

Lulëzimi i Skolastikës u arrit në shekullin XIII, kur u
njohën në origjinal të gjitha veprat e Aristotelit dhe mundi të
thellohet më me baza doktrina teologjike e kishës. Skolastika
arriti shkallën më të lartë të lulëzimit të saj me Bonaventurën
dhe Thoma Akuinin. Teoria filozofiko-teologjike e
Bonaventurës ka karakter agustinian. Bonaventura mendonte
se vera e teologjisë, duhej përzierë më me bollëk me ujin e
filozofisë. Në veprën e tij Intenerari i mendjes kah Zotit,
Bonaventura rrëfen si shpirti duke shqyrtuar gjërat e botës
zbulon në to gjurmët e hyjnisë; ndërsa duke u futur në vetvete
sodit aftësitë e veta shpirtërore, shembëlltimin e Trinisë, dhe së
fundmi duke tejkaluar universin trupor dhe shpirtëror, bashkohet
në soditje me Fjalën dhe nëpërmjet Fjalës me dashurinë trinitare.
Ndërsa Thoma Akuini e fillon përcaktimin e pikëpamjes
teologjike, duke u nisur nga besimi, i bën analizën duke nxjerrë
në dritë aspektet dhe pasojat e jetës njerëzore. Ai saktëson
raportin e drejtë nëpërmjet besimit që vjen nga Zoti dhe arsyes,

4-Zhanë Hersh, Habia Filozofike, Dituria, Tiranë 1995, faqe 94-95.
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që është veti e njeriut dhe arrin zhvillimin e saj më të lartë me
soditjen dhe hetimin e realitetit hyjnor.5

PERFAQËSUES TË
TEOLOGJISË PERËNDIMORE

1. Anselmi i Kanterburit (1033-1190), ka lindur në Aosta
të Piemontit në Itali. Ai  u rrit në abacinë e Bekut në Normandi,
ku fillimisht ka qenë mësues dhe më 1078, u zgjodh igumen.
Karriera e tij arriti kulmin në vitin 1093, kur u fronëzua
kryeepiskop i Kanterburit. Ai është themeluesi i skolastikës.
Anselmi formuloi për herë të parë fjalën Fides quaerit
intelectum në kuptimin se besimi kërkohet të studiohet
shkencërisht. Ai u orvat të trajtonte në veprën Monologion
(1076), çështjen e qenies së Perëndisë, ndërsa në veprën
Proslogion (1077-1078), problemin e egzistencës së Perëndisë.
Në një vepër tjetër me titull Cur Deus Homo, të cilën e shkroi
ndërmjet viteve 1094-1098, trajton reflektimin mbi mishërimin
dhe shërbimin.

2. Bernardi i Klevrosë (1090-1153), e kishte origjinën
prej një familjeje fisnike burgunjone. Në vitin 1115, u zgjodh
igumen në manastirin e Klevrosë (Clairvaux) në Shampanjë.
Bernardi është një nga mistikët më të mëdhenj të Perëndimit.
Ai kishte një kulturë të gjerë dhe karakterizohej nga një talent
i veçantë oratorie. Fjala e tij vuri në lëvizje botën e atëhershme,
që të merrte pjesë në kryqëzatën e dytë. Ai pati një ndikim të
madh edhe ndaj papëve dhe mbretërve, por këtë nuk e shfrytëzoi
asnjëherë për t’i siguruar vetes funksione të larta në gjirin e
kishës, por u kënaq të kalonte jetën në vetminë e manastirit.
Vepra e tij më e rëndësishme titullohet De diligendo Deo dhe
ka karakter mistik.

5-Michel Lemonnier O.P, Histori e Kishës, (përktheu Ferdinand Leka),
Ylber, Tiranë, faqe 181-187.
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3. Thoma Akuini (1225-1274), ka lindur në Itali më
1225.  Ai ishte djali i një konti dhe që në moshë të re hyri në
abacinë e Mont Kasinit. Në vitin 1243, kur ishte moshën 18-
vjeçare, hyri në urdhërin e domenikanëve. Thomai arriti të bëhet
profesor i famshëm në Këln, Paris, Romë, dhe Napoli. Vdiq në
vitin 1274, gjatë rrugës për në sinodin e Lionit. Akuini nuk ka
pasur asnjë funksion të lartë kishtar, megjithatë është nga
skolastikët më të mëdhenj. Vepra e tij më e rëndësishme është
ajo me titull Sinteza Teologjike Summa Theologiae, në të cilën
trajtoheshin çështjet e dogmatikës dhe të moralit kristian. Pjesën
e parë e shkroi në Itali në vitet 1266-1268, ndërsa pjesën e
dytë e shkroi në Paris në vitet 1269-1272.6

Në një vepër tjetër me përmbajtje apologjetike Traktat
kundra Xhantilëve Contra Gentiles (1269-1273), përpiqet të
tregojë karakterin racional të teologjisë kristiane. Me famë janë
edhe shkrimet komentuese Mbi Aristotelin, Qenia dhe Thelbi,
Uniteti i intelektit etj. Thoma Akuini u quajt Doktori engjëllor
Doctor Angelikus. Shenjtërimi i tij u krye në vitin 1323, nga
papa Gjoni XXII dhe dita e kremtimit është më 28 janar.7

7-Zhanë Hersh, Habia Filozofike, Dituria, Tiranë 1995, faqe 99-101.

6-Thoma D’Akuini, Suma Theologica, Mbi njeriun, (përktheu Enida
Rusi), Plejad, Tiranë 2005, faqe 8-10.
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4. Joan Bonaventura (1221-1274), ka lindur më 1221
në Firence. Ai ka qenë profesor i famshëm i teologjisë, në
Universitetin e Parisit. Në vitin 1243, hyri në urdhërin e
françeskanëve, ndrësa më 1253, u zgjodh superior i
françeskanëve. Ai ka shkruar variantin zyrtar të jetëshkrimit të
shën Françiskut. Vepra e tij më e rëndësishme është Udha e
shpëtimit drejt Zotit. Bonaventura vdiq në sinodin e Lionit, në
vitin 1274.

5. Pjer Abelard (1079-1142), ka lindur në Pale, pranë
Nantës, më 1079. Abelardi pati një jetë tepër të trazuar. Si
profesor në Paris pati lidhje dashurie me një nxënësen e tij të
shquar Heloiza, që ishte mbesa e kanonikut Fylber. Ky e kapi
Abelardin dhe e trodhi. Duke u bërë murgj që të dy Abelardi
me Heloizën mbetën deri në fund të jetës miq intimë.

Heloiza u mbyll në manastirin e Arzhentejit, ndërsa
Abelardi në atë të Sen Xhënevierës. Abelardi pati mjaft telashe
për shkak të ideve të tij teologjike, prej të cilave u dënua nga
papët dhe sinodet. Ai vdiq në vitin 1142. Nga veprat e tij mund
të përmendim: 1) Pikërisht dhe jo Sic et non (1121), 2)
Dialektika Dialctique (1121), 3) Hyrje në Teologji Introduction



288

a la theologie (1125) etj. Gjithashtu letrat e Abelardit dhe
Heloizës janë botuar në librin Heloiza dhe Abelardi Heloise et
Abelard (1948).8

6. Pjetër Lombardi (1100-1160), ka lindur në vitin 1100.
Në vitin 1150, e gjejmë profesor në Paris, ndërsa më 1159,
fronëzohet peshkop i Parisit. Vepra e tij kryesore është Shuma
e sentencave Sentenciarum ose Katër librat Libri Quator, e
cila është një koleksion citatesh të etërve të kishës, mbi dogmat
më të rëndësishme dhe çështjet teologjike. Vepra e tij shërbeu
si tekst didaktik mësimor për formimin e teologëve të ardhshëm
dhe është komentuar nga të gjithë skolastikët Bonaventura,
Alberti i Madh, Duns Skoti, Okami etj. Pjetër Lombardit iu
dha titulli Magister Sentencia.

7. Joan Duns Scott ishte anglez nga Skocia, profesor
në Oksford, Paris, dhe Këln dhe pati një jetë të shkurtër, mbasi
vdiq në moshën 34 vjeçare (1308). Ai është një nga teologët
françeskanë më të zjarrtë dhe kundërshtari më i vendosur i
Thoma Akuinit. Lufta midis tyre vazhdoi edhe ndërmjet
urdhërave domenikanë dhe françeskanë. Për këtë shkak
françeskanët u quajtën skotistë, ndërsa domenikanët u quajtën
tomistë. Shumë nga idetë e Scottit u konsideruan të gabuara.
Admiruesit e tij i dhanë emrin Doctor Subtilis që do të thotë
Doktori i Hollësive.

8. Roger Bacon (1214-1292), ka lindur më 1212 në
Somerst. Murgu anglez i urdhërit të françeskanëve, Roger
Bacon u ngrit kundër sistemit skolastik. Përveç njohurive
teologjike, filozofike, shkencave të natyrës, mjeksisë dhe
astronomisë, Bacon zotëronte në mënyrë të përsosur gjuhët
greke, hebraike dhe arabe. Ai luftonte kundër rutinës dhe
autoritetit në fushën e shkencës, si burim i shumë lajthitjeve
dhe kërkonte që shkenca të bazohet në eksperiencën dhe në

8-Didie Zhylia, Fjalor i Filozofisë, Shtëpia Botuese Enciklopedike, Tiranë
1994, faqe 7.
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vrojtimin e fenomeneve, që filozofia të bazohej në njohjen e
veprave të Aristotelit në origjinal, ndërsa teologjia në studimin
e Biblës. Për shkak të ideve të tij të avancuara dhe pse
fshikullonte pamëshirë të këqijat që ekzistonin në gjirin e kishës,
Baconit iu desh të qëndrojë shumë vjet i mbyllur në manastir
(1277-1292).

Bacon ka bërë komente rreth veprave të Aristotelit De
Speculis, La Metaphysica, De computo naturali etj. Gjithashtu
Bacon ishte i pari që zbuloi faktin se kalendari latin ishte i
gabuar.9

STILI ROMAK

Pas vitit 1000 Europa u qetësua nga sulmet e
normandëve, të hunëve etj. Në këtë kohë u zhvilluan urdhërat
monakalë, të cilët me ndihmën e sistemeve feudale të kohës
ndërtuan shumë kisha. Stili Romak për herë të parë u themelua
në Francë në vitin 1825 nga arkeologu Narcisse de Caumont.
Prej Francës ky stil i ndërtimit të kishave, u përhap nëpër vende

9-Didie Zhylia, Fjalor i filozofisë, shtëpia botuese Enciklopedike, Tiranë
1994, faqe 42.
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të tjera të Europës. Duhet theksuar se Stili Romak ka mjaft
gjëra të përbashkëta me Stilin Bizantin. Kjo duket qartë në
kishën e famshme të shën Markut në Venecia, e cila është
ndërtuar në shekullin XI. Në Francë kemi tri lloj shkollash të
Stilit Romak. E para përfshin kishat e Normandisë, për shembull
kishat e shën Stefanit dhe të Trinisë së Shenjtë, të cilat i themeloi
Guliem Pushtuesi në qytetin Caen. Shkollës së dytë i përkasin
kishat e qyteteve të Burgundisë, Puantie etj, ndërsa në të tretën
përfshihen kishat e Francës Jug-perëndimore. Stili Romak i
Italisë quhet lombardik, sepse kishat kryesore gjenden kryesisht
në veri të Italisë, pra në Lombardi dhe në Toskana. Mund të
veçojmë kishën e shën Ambrozit në Milano, si dhe katedralet e
qyteteve të Modenas, Parmas dhe Pizës. Në Angli kemi
Mitropolinë e qytetit Durham që i përket shekullit XI. Kishat e
Stilit Romak të Gjermanisë shtrihen në zonat përgjatë brigjeve
të Rinit dhe Danubit. Në zonën e Rinit kemi këto kisha: 1-
katedralen e qytetit Vorms, 2-kishën e Magnetias, 3-shën
Jakovin e Schottenkirche etj. Kisha të tjera të stilit romak janë:
1-shën Adhalberti në qytetin Gniezno të Polonisë, 2-kisha
katedrale e qytetit Lund të Suedisë, në të cilën janë edhe varret
e mbretërve, 3-shën Jakovi i Kampostelës, 4-shën Viçenti në
Avlia të Spanjës etj.

Atdheu i stilit romak është Franca, e cila është e mbushur
me kisha të këtij lloji, prej tyre mund të veçonim: 1-manastirin
e famshën të Klunyt, katedralja e të cilit u ndërtua në shekullin
XI, dhe u shkatërrua në vitin 1810. Në atë kohë ishte kisha më
e madhe e botës kristiane me një lartësi 198 metra. Mbi të
lartësoheshin pesë kulla. 2-shën Magdalininë  e Veselayt, e
shekullit XII, 3-shën Trofimin në Arles, 4-Notre-Dame la
Grande në Puatie, 5-shën Mërinë në qytetin Clemont, 6-shën
Serenin e Tuluzit etj. Stili romak pas vitit 1150, në kohën që u
bashkuan dy krahinat e spanjolle ajo e Katalanjias me Aragonën,
u shëndrua në një bashkim arkitektonik, i cili duke u zhvilluar
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solli në krijimin e Stilit Gotik. Duhet theksuar se Stili Romak
është pararendësi i Stilit Gotik të ndërtimit të kishave.10

STILI GOTIK

Emërtimi i Stilit Gotik i detikohet historianit italian të
artit kristian Bazari, i cili me përbuzje e quajti artin mesjetar të
perëndimit Maniera tedesco-gotica. Italianët e quanin Stilin
Gotik barbar, por në realitet nuk ka anjë lidhje me gotët. Stili
Gotik fillon në fillimet e shekullit XII, në Francë dhe prej aty u
përhap nëpër vendet e tjera të perëndimit. Bukurinë më të madhe
e mori në kishat e mëdha të perëndimit të cilat u quajtën
katedrale cathedrales.

Në Francë kemi shkollën veriore dhe atë jugore të Stilit
Gotik. Nga monumentet e shkollës veriore mund të veçonim:
1-shën Marinë e Parisit (1163-1235) e quajtura Notre-Dame,
së cilës i ka thurrur vargje Viktor Hygoi. Kjo kishë është

10-Georgiou Antouraki, Kristianiki Arxitektoniki kai Epigrafiki, Athina

1993, sel. 379-381.
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prototipi i Stilit Gotik. 2-sant Denis në periferinë e Parisit (1140-
1144), 3- shën Maria e qytetit Lion etj. Ndër kishat e tjera
mund të përmendim: 4-shën Stefani në Caen, 5-katedralja e
Bourges, 6-katedralja e Rems etj. Me vlera artistike është edhe
mitropolia e Amienit, e cila u ndërtua në shekullin XIII.
Mitropolia e Strasburgut si dhe katedralja e Chartes (1134-
1235), në të cilën celebrohet ceremenia e lutjes së studentëve.

Në Spanjë ndër kishat e Stilit Gotik mund të veçonim:
1-mitropolinë e Burgos në Toledo, 2-mitropolinë e Las Hueglas,
3-mitropolinë e Sevilias, etj. Në Angli kemi: 1-kishën e së
Përmbibekuarës Mari në Lincoln, 2-mitropolinë e Canterbury,
katedralen e Salisbury e ndërtuar në shekullin XIII etj. Në
Gjermani Stili Gotik shfaqet në shekullin XIII me kishat: 1-
katedrale të Këlnit, 2-shën Elisabetën në Marburg, 3-mitropolinë
e Bamberg etj. Në Austri kemi kishën e shën Stefanit në Vienë.
Në Itali mund të përmendim katedralen Duomo të Milanos, që
është edhe më e famshmja e Stilit Gotik të Italisë. Nga kishat e
Portugalisë kemi ato të manastireve Alcobaca dhe Batalha, të
cilat i përkasin shekullit XIV. Nëpër vendet skandinave kemi:
1-mitropolinë e Roskilde të Danimarkës, 2-kishën në Trondheim
të Norvegjisë, 3-mitropolinë e Linkoping të Suedisë etj. Kisha
të Stilit Gotik kemi edhe në Hungari, Poloni, Qipro etj.11

SEKTE TË NDRYSHME

Pushteti dhe madhështia që arriti kisha perëndimore,
në shekullin XI, luksi dhe shkëlqimi që karakterizonin jetën e
saj të brendëshme, ndikuan që shumë njerëz të mendonin dhe
të kujtonin thjeshtësinë dhe varfërinë e kishës në shekujt e parë
dhe të dëshironin kthimin në kohët e vjetra. Në këtë gjë ndikoi
gjithashtu jeta e qortueshme e klerit si dhe predikimet e

11-Georgiou Antouraki, Kristianiki Arxitektoniki kai Epigrafiki, Athina
1993, sel. 382-386.
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Bernardit të Klevrosë dhe thirrjet e tij për pendesë do të
përtërinin njerëzit shpirtërisht. Gjithashtu në këtë gjëndje
shpirtërore ndikonte edhe lufta që bënin papët me mbretërit
dhe peradorët për supremaci. Ndërkohë u shfaqën një numër i
madh sektesh, të cilat synonin që kisha Romano-katolike të
kthehej në thjeshtësinë apostolike. Ndër këto sekte mund të
përmendim:

Sekti i Katarëve. Katarët u dukën në shekullin XI, në
veri të Italisë dhe në jugun e Francës dhe u përhapën me shpejtësi
në Europën Jugore. Katarët qenë të arsimuar dhe merreshin
me tregti. Tregtarët katarë, bashkë me shitjen e mallrave
përhapnin doktrinën e tyre. Doktrina e katarëve ishte dualiste
dhe shembëllente me sektin e bogomilëve dhe të pavlicianëve.
Historia e kristianizmit i njeh me emra të ndryshëm: bullgarë
ose bugret publikanë, paterenë, sepse recitonin shumë “Ati ynë
që je në qiell” etj. Shumë prej tyre e linin veten të vdisnin urie.
Përveç pagëzimit, katarët nuk pranonin asnjë mister. Ata qenë
të organizuar në hierarki kishtare dhe në famulli. Për të luftuar
katarët, papa Inoçenti III (1198-1216), në vitin 1215, mblodhi
Koncilin IV, të Lateranit. Në këtë Koncil u morrën vendime
kundër heretikëve. Gjatë viteve 1209-1229, katarët janë
persekutuar pa mëshirë. Përndjekja ndaj tyre u quajt Kryqëzata
e brendshme.12

Sekti i Albigesëve. Quheshin kështu sipas emrit të
themeluesit të tyre Pjetër Valdus. Ky ishte një tregtar i pasur
nga qyteti Lion i Francës, i cili në vitin 1170,  ua ndau pasurinë
të varfërve dhe vendosi të predikonte varfërinë e vullnetshme.
Ai themeloi një shoqatë burrash e grash, të cilët të mbathur me
sandale dhe të veshur thjesht, si në kohën e apostujve, shkonin
nëpër fshatra dy e nga dy, duke predikuar varfërinë.
Bashkëkohësit i quanin “Të varfërit e Lionit” ose “Sabotët”

12-Michel Lemonnier O.P, Histori e Kishës, (përktheu Ferdinand Leka),
Ylber, Tiranë, faqe 188.
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(nga emri sandale), ndërsa pasardhësit i quajtën valdensë. Ata
qenë predikatorë lypës laikë. Pjetër Valdus vuri dy priftërinj t’i
përkthenin Biblën në gjuhën e popullit dhe të bënin një koleksion
citatesh nga shkrimet e etërve të kishës. Papa Aleksandri III,
në fillim i pranoi, por kur e pa se përmasat e predikimit të tyre
arritën kulmin, në vitin 1179, ua ndaloi të predikonin pa lejen e
episkopëve. Valdesi nuk pranoi t’i bindej urdhërit dhe vazhdoi
të predikojë dhe për pasojë u shkishërua, nga papa Luciusi III,
në vitin 1184. Ithtarët e tij u persekutuan pa mëshirë prej
inkuizitorëve. Gjithsesi ata rrezistuan dhe mbetën të shumtë në
numër, duke jetuar nëpër luginat alpine.13

INKUIZICIONI

Inkuizicioni është krijuar në fund të shekullit XII, për
të gjykuar heretikët, duke marrë emrin Gjykata kishtare për
besimin. Inkuizicioni vjen nga fjala latine inquirere, që do të
thotë hetoj.  Në qendër të inkuizicionit qëndronte hetimi dhe jo
padia. Para gjygjit inkuizitiv hetimor dëshmitë nuk kishin asnjë
rëndësi. Për provën e fajësisë apo të pafajësisë, mbetej vetëm
mundësia e kallëzimit të dëshmitarëve. Për këtë arsye ecuria e
gjygjit zgjaste shumë kohë dhe kërkonte pyetjen e shumë
dëshmitarëve. Inkuizicioni arrititi të bëhet arma më e tmerrshme
në duart e papëve për të mbajtur pushtetin dhe ushtrohej nga
çdo episkop në enorinë e vet. Inkuizicioni mesjetar daton nga
viti 1184, vit në të cilin papa Luçi III, u dërgoi një listë me
herezitë peshkopëve të Europës dhe i urdhëroi ata që të merrnin
një rol aktiv në përcaktimin e faktit nëse të akuzuarit për herezi
qenë praktikisht fajtorë. Më shumë se të mbështeteshin mbi
gjykata shekullore, zotërinj vendas apo deri të rrezikonin linçime
nga egërsia popullore, peshkopët qenë ftuar të verifikonin

13-Jacques Le Goff, Qytetërimi i Perëndimit Mesjetar, Toena, Tiranë 1998,
faqe 258.
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akuzat për herezi në dioqezat e tyre, nëpërmjet shqyrtimit të
ekleziastëve kompetentë që dinin të përdornin të drejtën
romake. Me fjalë të tjera, që dinin të kryenin një “hetim”. Nga
perspektiva e autoritetit shekullar, heretikët qenë tradhtarë të
Zotit e të Mbretit dhe për pasojë, meritonin vdekjen, kurse nga
perspektiva e kishës, heretikët qenë dele të hutuara, të larguara
nga grigja. Papa dhe peshkopët kishin detyrimin, që t’i çonin
këto dele në vathë, ashtu si bariu i mirë i kishte urdhëruar ata.
Kështu, atje ku sovranët tentonin të ruanin mbretëritë e tyre,
kisha kërkonte që të shpëtonte shpirtra. Inkuizicioni u ofroi
heretikëve një rrugëdalje për të shmangur vdekjen dhe për t’u
kthyer në komunitet. Pjesa më e madhe e të akuzuarve për
herezi nga inkuizicioni mesjetar, u çlirua nga akuzat dhe vendimi
ndaj tyre u pezullua. Atyre të gjetur fajtorë për gabime të rënda,
ju lejua që ta rrëfenin mëkatin e tyre, të pendoheshin dhe të
rifuteshin në grigjën e Krishtit. Sapo një hetues, të kish
përcaktuar se një dele e caktuar, ishte revoltuar në mënyrë të
vullnetshme kundër grigjës, atëherë nuk mbetej asgjë për t’u
bërë. Heretikët jo të penduar dhe kokëfortë shkishëroheshin
dhe u dorëzoheshin autoriteteve shekullore.

Inkuizicioni i vërtetë lindi në vitin 1233, vit kur papa
Gregori IX, ngarkoi domenikanët që t’i kundërvihen herezive
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të ndryshme. Papa vendosi si kryeinkuizitor një prej sovranëve
më të njohur të Mesjetës, Frederikun II, të Svevias, i cili dogji
në turrën e druve heretikët. Dyshimi që Frederiku II, shfrytëzoi
justifikimin e herezisë për të grabitur pasurinë e viktimave, e
detyroi Gregorin IX, të urdhërojë që të dënuarit t’i
nënshtroheshin drejtësisë civile në favor të inkuizicionit, e vetmja
“gjykatë” e ligjshme për të gjykuar në çështjen e besimit fetar.
Duke filluar nga viti 1233, papët ia besuan inkuizicionin urdhërit
të Domenikanëve. Kushdo që akuzohej për herezi ose kishte
lidhje me heretikët, burgosej, i nënshtrohej torturave më
çnjerëzore dhe pavarësisht nëse i pranonte apo jo akuzat, digjej
së gjalli, pasuria i konfiskohej, ndërsa fëmijët dhe nipërit
përjashtoheshin nga trashëgimia dhe mbaheshin në survejim.

Kuptohet se bëheshin shumë abuzime dhe shumë njerëz
të pafajshëm torturoheshin dhe digjeshin në turrën e druve,
vetëm se kishin pasuri të cilat i lakmonin Domini canes (qentë
e Zotit), siç i quante populli murgjit domenikanë. Sulmet më të
ashpra të tyre qenë ndaj katarëve. Qëllimi kryesor i
domenikanëve ishte lufta kundër heretikëve, zhdukja fizike,
riedukimi ose kthimi në  gjirin e kishës. Në radhët e
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domenikanëve militonte që prej vitit 1243, Thoma Akuini (1225-
1274), i cili ka formuluar vendimin kundër heretikëve: “Herezia
është mëkat, për këtë arsye, heretiku duhet jo vetëm të
aforizohet nga kisha, por edhe të mbytet. Nëse heretiku
këmbëngul në qëndrimin e tij, atëherë kisha nuk kujdeset më
për të, por për njerëzit e tjerë. Me anën aforizimit, kisha e largon
heretikun nga gjiri i saj, ndërsa me dënimet e mëtejshme merret
gjyqi profan, i cili do ta dënojë dhe largojë njëherë e
përgjithmonë nga faqja e dheut”. Inkuizitorët qenë të diplomuar
në drejtësi dhe në teologji. Gjithashtu sovranët e mbështetën
inkuizicionin, pasi e konsideronin një mënyrë efikase për të
ruajtur shëndetin fetar të mbretërisë së tyre. Gjatë historisë së
njerëzimit u botuan shumë libra kishtarë, për të cilët kisha duhej
të jepte aprovimin, në rast të kundërt ata konsideroheshin të
rrezikshëm dhe digjeshin. Këta libra quheshin të ndaluar dhe
autorët e tyre përndiqeshin pa mëshirë. Gjatë viteve të mesjetës,
inkuizicioni ka shkatërruar miliona libra dhe treqind mijë dijetarë
u dogjën në turrën e druve.14

Inkuizicioni mori famë të keqe edhe për shkak të faktit,
që me anë të tij u goditën personazhe të njohur e të shquar.
Galileo Galilei u detyrua që të tërheqë teoritë e tij astronomike,
ndërkohë që Xhordano Bruno, përfundoi si heretik në turrën e
druve. Inkuizicioni ka djegur në stivën e druve edhe shumë
shkrimtarë, të cilët konsideroheshin heretikë. Prej tyre mund
të përmendim Berengarin nga Tursi në vitin 1050, Abelarin nga
Bati në vitin 1120, Ivan Skotin në vitin 1225, Johan Viclifin në
vitin 1382, Joan Hussin në vitin 1415, Zhan D’Ark në vitin
1431, Xhirolamo Savonarolën në vitin  1498 etj. Inkuizicioni
ka djegur në stivën e druve rreth pesë mijë gra shëronjëse, të
cilat përgatisnin barna nga barishtet e ndryshme. Gjithashtu
inkuizicioni ua ndalonte grave që t’u ofrojnë ndihmë mjekësore

14-Mesjeta, “blasfemitë” që çuan në zjarr skolastikët e mëdhenj, Ballkan,
14 gusht 2008, faqe 10-11.
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lehonave gjatë lindjes, sepse sipas tyre dhimbjet e lindjes janë
dënim për gratë, që kur Eva kishte këputur mollën e ndaluar.15

Inkuizicioni ka sekuestruar dhe shkatërruar mijëra libra.
Vetëm gjatë viteve 1239-1242, në Paris u dogjën 24 qerre të
mbushura me libra. Fushata djegjes së librave të Talmudit
vazhdoi në Itali, Spanjë dhe Angli. Gjithashtu gjatë viteve të
mesjetës u shpallën një varg me ndalesa të tjera. Në vitin 1299,
Edikti i Tuluzit në Francë ua ndaloi laikëve të lexojnë Shkrimin
e Shenjtë. Gjithashtu u ndalua edhe përkthimi i Shkrimit të

Shenjtë në gjuhën e popullit.16

Inkuizicioni ka ekzekutuar me mijëra hebrenj. Në vitin
1267, papa Klementi IV, nxorri ediktin Turbato corde, me anën
e së cilit urdhëronte gjyqin e inkuizicionit të dëbonte hebrenjtë
nga Spanja. Dyshimet ndaj hebrenjve erdhën si pasojë e shfaqes
së sekteve të katarëve dhe të albigezëve. Këta shiheshin me sy
të keq prej domenikanëve, prandaj në vitin 1236, papa Gregori
IX, shpalli spastrimin ndaj hebrenjve. Anglia i përzuri hebrenjtë
më 1290, Franca  më 1306, kurse në Spanjë gjatë verës së vitit
1391, grupe inkuizitorësh hynë në lagjet e hebrenjve të
Barcelonës, duke i shtrënguar banorët që të zgjidhnin midis
pagëzimit ose vdekjes. Pjesa më e madhe pranoi pagëzimin.
Mbreti i Aragonës, që kish bërë maksimumin e tij për t’i ndaluar
këto sulme, i vetëdijshëm për jovlefshmërinë e një pagëzimi të
detyruar, dekretoi se çdo hebre i pagëzuar me alternativën e
vdekjes do të mund të kthehej në fenë e vet, por shumë prej
këtyre të sapokonvertuarve conversos vendosën të mbeteshin
katolikë. Kishte shumë arsye për këtë. Disa mendonin se
apostazia i kish bërë të padenjë për judaizmin, ndërsa të tjerë
akoma e konsideruan pagëzimin e tyre një mënyrë për të
shmangur rritjen e kufizimeve dhe të taksave të imponuara ndaj

16-Si u dogjën në Paris 24 qerre me librat e hebrenjve, Ballkan, 14 gusht,
2008, faqe 11.

15-”Herezitë” e femrave shëronjëse, Ballkan, 14 gusht 2008, faqe 11.
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hebrenjve. Me kalimin e kohës, conversosët u përshtatën në
fenë e re, duke përfunduar që të bëhen të drejtë dhe të
devotshëm si katolikët e tjerë. Fëmijët e tyre pagëzoheshin në
momentin e lindjes dhe rriteshin si katolikë, por mjedisi kulturor
mbeti hibrid.

Kudo që shkonin, inkuizitorët gjenin akuzues, por në
Aragonë, histeria e inkuizitorëve arriti në nivele të padëgjuara.
Ky fenomen e detyroi papa Sikstin IV, që të vinte një fre, prandaj
më 18 prill të vitit 1482, u shkroi peshkopëve të Spanjës: “Në
Aragonë, Valencia, Maiorkë e Katalonjë, inkuizicioni
nganjëherë ka lëvizur jo nga zelli për fenë dhe për shpëtimin e
shpirtrave, por nga lakmia për pasuri. Shumë kristianë të
vërtetë dhe besnikë, mbi bazën e dëshmive të armiqve, rivalëve,
skllevërve dhe individëve të tjerë në gjendje të keqe, pa asnjë
provë legjitime, janë futur në burg, janë torturuar dhe dënuar
si heretikë, janë privuar nga pasuritë dhe pronat e tyre dhe i
janë dorëzuar krahut shekullar për t’u ekzekutuar, duke vënë
në rrezik shpirtrat, duke ofruar një shembull të shpifur dhe
duke gjeneruar”. Siksti urdhëroi që peshkopët të merrnin
përsipër një rol të drejtpërdrejtë. Në të gjitha gjykatat e
ardhshme, duhej të respektoheshin normat e drejtësisë të
vendosura nga kisha. Inkuizicioni spanjoll pati 125 mijë procese
me 1300 dënime me vdekje.17

17-Inkuizicioni, të vërtetat për një epokë të errët, Metropol, 18 dhjetor
2009, faqe 14-15.
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KREU I SHTATËMBËDHJËTË

PARARENDËSIT  E REFORMËS

Johan Viclif  (1324-1384), ka lindur në fshatin Viclif,
në krahinën e Jorksherit, në vitin 1324. Studioi filozofi, teologji,
si dhe shkencat juridike në Universitetin e Oksfordit. Në vitin
1356, botoi traktatin “Kohrat e fundit të kishës”, ku kritikonte
kuvendet e kishës, të cilat i quante çerdhe korrupsioni. Në vitin
1372, u emërua profesor në Oksford dhe dy vjet më vonë
famulltar në Lutervorf. Viclif mori pjesë aktive në luftën midis
Universitetit të Oksfordit dhe urdhërave domenikane e
françeskane, të cilët kishin monopolizuar pothuajse të gjitha
funksionet e larta kishtare. Viclif përktheu Biblën në gjuhën
angleze dhe dërgoi predikime ambulante në gjithë vendin të
quajtura Lolarde, me qëllim që të përhapte mësimet e tij, në
masën e popullit. Predikimet e Viclifit kritikonin pushtetin
apsolut të papës dhe të kishës zyrtare. Ai e quante papën
antikrisht dhe të korruptuar. Në kohën kur shpërtheu grindja
ndërmjet mbretit anglez Eduarti III dhe papës së Romës, Viclif
mbajti anën e mbretit, sepse i dukej i paligjshëm detyrimi që
duhej paguar ndaj Selisë së Shenjtë. Duke pasur mbështetjen e
mbretit dhe të pedagogëve të Universitetit, Viclif gjeti rastin të
sulmonte papën dhe kishën zyrtare. Në vitin 1377, Viclif u thirr
në kishën e shën Palit në Londër për të dhënë llogari. Atë e
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këshilluan të hiqte dorë nga udha që kishte nisur, por Viclif nuk
u tërhoq. Në këtë kohë botoi librin Mbi papën e Romës dhe
mbi përçarjen e papëve, ku bënte thirrje për të mposhtur Selinë
e Shenjtë. Në një sinod, që u mbajt në Londër, më 1382, që
njihet në histori me emrin “Sinodi i Tërmetit”, u dënuan idetë
reformatore të Viclifit. Atij iu desh të linte katedrën e teologjisë
në Oksford dhe të tërhiqej në famullinë e tij, ku shkroi veprën
Trialigus. Më 28 dhjetor 1384, Viclifi  pësoi një atak dhe pas
tre ditësh vdiq. Në vitin 1426, eshtrat e Viclif u zhvarrosën dhe
u dogjën. Shkrimet e tij u shpërndanë në Bolonjë dhe Çeki.
Prej tyre u ndikua Jan Hussi.1

           Johan Viclif                             Jan Huss

Jan Huss (1369-1415) ka lindur më 1369, në fshatin
Husinjec të Çekisë. Pas mbarimit të studimeve universitare në
vitin 1398, e emëruan profesor në Fakultetin e Filozofisë dhe
më 1402, u zgjodh Rektor në Universitetin e Pragës. Jan Huss
ishte i pajisur, me një talent të veçantë oratorik. Për shkak të

1-Vlasiou Fidha, Eklisiastiki Istoria, Tomos B, Athina 1995, sel. 453-

455.
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predikimeve të tij në kishën e Betlehemit në Pragë dënoi rënien
e madhe morale dhe pasurimin në rrugë të paligjshme të klerit.
Hussi kishte si qëllim të themelonte kishën kombëtare çeke.
Me ndihmën e Jeronimit të Pragës ai arriti të reformonte
universitetin. Në maj të vitit 1412, papa Joani XXIII, shpërndau
një sërë indulgjencash dhe bëri thirrje për një kryqëzatë kundër
mbretit të Napolit, por Huss u ngrit kundër këtyre masave
antikristiane duke nxitur popullin të djegë Bulat e papës. Në
vitin 1413, botoi veprën Për Kishën De Ecclesia, në të cilën
paraqet doktrinën e Viclifit. Në vitin 1412, Hussi dënoi aktin e
shitjes së indulgjencave. Gjithashtu ai përktheu Dhiatën e Re
në gjuhën çeke. Më 1414, Hussin e thërresin në Konstancë të
Gjermanisë për të dhënë llogari përpara sinodit. Huss, i siguruar
nga mbreti gjerman Sigismund (1310-1437), që ishte vëllai i
mbretit Vencesllav të Bohemisë, se nuk do të pësonte asgjë më
1414, u nis për në Sinodin e Konstancës. Papa Leoni XII,I e
priti mirë duke tërhequr anatemën, por e ndaloi të celebronte
liturgji dhe të predikonte. Hussi nuk pranoi dhe episkopi i
Konstancës urdhëroi arrestimin e tij, ku Hussi përfundoi në
burg. Hussi vazhdonte të thoshte, se nuk e ndjente veten fajtor
për asnjë devijim. Në seancën e datës 6 korrik 1415, Hussi u
dënua si heretik. Atë e zhveshën nga funksioni i priftit dhe nga
të gjitha të drejtat qytetare dhe iu dorëzua autoriteteve civile,
të cilat e dogjën në turrën e druve. Djegja e tij indinjoi gjithë
Çekinë. Ithtarët e tij u hodhën në kryengritje, të cilat vazhduan
që nga viti 1419 deri në vitin 1434, dhe në histori njihen si
luftërat husiste.2

Xhirolamo Savonarola (1352-1498) ka lindur në
Ferrara, në shtator të vitit 1352. Në moshë të re hyri në një
manastir domenikan në Bolonjë. Në gusht të vitit 1490,
Savonarola nisi të predikojë nga amvoni i katedrales San Marko.

2-Koli Xoxi, Martin Luteri dhe Rilindasit tanë, Alta, Tiranë 1996, faqe
167-168.
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Duke filluar nga viti 1494, Savonarola, udhëhoqi lëvizjen për
një kushtetutë demokratike dhe arriti ta realizojë. Ai diti ta
bënte Firencen, nga qytetin e dëfrimeve dhe të shthurjes, një
qytet ku zotëronte fryma e ungjillit, mirëpo fiorentinasit e
shekullit XV, nuk mundën  të duronin gjatë mënyrën e jetesës
që u impononte Savonarola. Me atë shpejtësi që masat panë në
Savonarolën një profet Biblik, po me atë shpejtësi u bindën për
të kundërtën, duke e konsideruar një profet gënjeshtar,
mashtrues e sharlatan, që i zhgënjeu.

Kundështarët e Savanarolës, murgjit françeskanë të
qytetit e ndaluan të predikonte, por ai nuk deshi t’ia dinte.
Atëhere u vendos syrgjynosja e tij. Në të dielën Rrushajeve,
më 1498 Savonarolën e arrestuan dhe e futën në burg.
Savanarola u dënua me vdekje dhe u ekzekutua në turrën e
druve.
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HUMANIZMI

Humanistët iu përkushtuan rizbulimit të letërsisë së
vjetër. Me kalimin e viteve krishterimi ishte bërë shumë i
ndërlikuar dhe i kishte humbur vlerat e vërteta të tij. Në këtë
kohë u shfaqën humanistët, të cilët dëshironin të reformonin
krishterimin, duke u mbështetur në burimet e vjetra. Lëvizja
humaniste kulturore i parapriu reformës së Luterit. Humanizmi
e përqendron vëmendjen tek njeriu dhe është kundër skolastikës
feudale kishtare. Përfaqësuesi kryesor i humanistëve ishte
Erazmi i Roterdamit.

1. Erazmi i Roterdamit (1469-1536) ishte njohës i mirë
i kulturës greke dhe hebraike. Veprat e tij kryesore janë “Lëvdata
e marrëzisë”, “Fjalë të urta”, “Bisedat familjare” etj. Erazmi
lëshoi kushtrimin se kisha e krishterë kishte nevojë të pastrohej
tërësisht, sepse oborri i papës së Romës ishte kthyer në qendër
tregtimi indulgjencash. Gjithashtu Erazmi hidhte poshtë
pedagogjinë skolastike të kohës. Reformatori Martin Luter u
ndikua shumë nga mësimet e Erazmit të Roterdamit.

2. Johan Reiklin (1455-1522), ka lindur në qytetin
Pforzhein të Gjermanisë. Reiklini ka studiuar në Paris, Bazel,
Orlean dhe Puatje. Ai ishte njohës i gjuhës greke dhe asaj
hebraike. Në vitin 1519, u emërua profesor i greqishtes dhe
hebraishtes në Universitetin e Ingelstadit. Reiklini ka përkthyer
disa autorë të lashtë grekë si Eskilin dhe Demostenin. Gjithashtu
ka përkthyer edhe libra të Jeronimit.

3. Ulrih von Huten (1488-1523) është shquar për
karakter të fuqishëm luftaral në mbrojtje të reformës. Huteni
ka shkruar veprat “Quarellae in Lassis”, “Nemo” etj. Ai përktheu
në gjermanisht veprën e humanistit të madh italian Lorenco
Valas, “Mbi dhuratën e Kostandinit” De falso credita e ementita
Costandini donatione Declamatino, në të cilën hidhej poshtë
versioni se shteti papal e kishte zanafillën tek dhurata e
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perandorit Kostandin. Huteni ka botuar veprën “Letrat e
njerëzve të errësirës”, e cila pati jehonë të madhe. Huteni vdiq
në vitin 1523, duke u sakrifikuar për popullin e tij.

4. Sebastian Brant (1457-1521), ka lindur në Strasburg.
Studimet e larta për letërsi dhe drejtësi i kreu në Bazel të Zvicrës.
Branti ka përkthyer veprat e Virgjilit, Petrarkës dhe të etërve
të kishës. Gjithashtu, Branti ka qenë poet i shquar. Në vitin
1494, ka botuar në Bazel poemën satirike “Anija e marrëzive”,
në të cilën tallej me pushtetin e perandorit dhe vinte në lojë
patsrimin shpirtëror që predikonte kisha zyrtare.

5. Johan Jager (1480-1539) ka lindur në Dornheim të
Turingisë. Ka studiuar në universitetin e Erfurtit, ku vite më
vonë u bë rektor i tij. Jager ka qenë bashkautor në veprën “Letrat
e burrave të verbër” Epistole obscirorum mirorum. Në vitin
1521, ka shoqëruar Luterin, në Dietën e Vormsit, por më vonë
e braktisi atë.

REFORMATORI
 MARTIN LUTER

Martin Luteri ka lindur më 10 nëntor të vitit 1483, në
Eisleben të krahinës së Saksonisë. I ati ishte pagan ndërsa e
ëma Monika, ishte e krishterë. Më vitin 1501, Luteri u regjistrua
në universitetin e Erfurtit. Pas katër vjet studimesh më 1505,
mori diplomën për arte dhe fitoi titullin mjeshtër i filozofisë.
Në vijim u dorëzua murg në urdhërin Augustin.3

 Luteri do të ndikohej shumë nga teoritë dhe mendimet
e Augustinit, nga teoria e predestinacionit, e cila do të shërbente
si themel për protestën e tij. Temat e mëdha me të cilat filloi të
merrej Luteri ishin ato të njohjes, të dashurisë, të diturisë dhe
3-Augustini ka lindur më 13 nëntor të vitit 354, në Tagasi të Numibisë.
Ai ka qenë peshkopi i Hiponës qytet në Numidi. Augustini është më i
madhi nga etërit e Perëndimit. Ai është shpallur Mësues Ekumenik Doc-
tor Ecclesiae. Augustini ndërroi jetë më 28 gusht të vitit 430.
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të ndershmërisë, të cilat kishin sunduar teologjinë perëndimore.
Murgu augustin Joan Staupic, ka qënë nxitësi që Luteri të qethej
murg. Thuhet se njëherë kur ishte duke shëtitur jashtë Erfurtit,
ra rrufeja dhe Luteri u tremb aq shumë sa bërrtiti me zë të
lartë: “Shën Ana shpëtomë dhe unë do të bëhem frat”. Pas
pesëmbëdhjetë ditësh ai hyri në kuvend. Jeta dhe vepra e apostull
Pavlit, Luterit i pëlqente shumë. Luteri kishte vendosur të
sulmonte kishën zyrtare me seli në Romë, madje edhe kryetarët
e saj, të cilët dikur qenë matur me perandorët. Ai do të merrte
vendime të cilat piqeshin shkallë-shkallë dhe një ditë do të
shpërthenin. Në vitin 1508 Luteri, filloi mësimdhënien në
Universitetin e Vitenbergut, pasi i kishte fituar të gjitha gradat
në teologji pas dhjetë vjetësh punë studimore.

Luteri në Vitenberg mbante leksione mbi Biblën si dhe
mbi Etikën e Aristotelit.4 Në këtë universitet Luteri u shpall
Doktor i Shkencave Teologjike dhe Profesor. Rektori i
Universitetit Membrinshtaol u tregua profet kur tha: “Ky frat
do të kapërcejë të gjithë doktorët tanë dhe do të formulojë një
doktrinë të re, duke u mbështetur vetëm në shkrimet e shenjta”.

4-Universiteti i Vitenbergut ishte themeluar më 1502, prej lektorit

Frederiku i Urtë.
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VIZITA NË ROMË

 Në vitin 1510, Luteri bëri një vizitë në Romë, e cila i la
përshtypje të këqia. Prej andej, u kthye i dëshpëruar, sepse në
vend që të shikonte mrekulli, kishte parë shthurrje morale,
abuzime të shumta, një kler të mbytur në lluks, ndërkohë që
populli jetonte në varfëri. Në kujtimet e tij ai ka shkruar: “Unë
do të dëshiroja që çdo klerik të shkojë në Romë dhe të shohë
se çbëhet. Nga njerëzit e oborrit dëgjova se ajo gjendje nuk
mund të zgjaste më. Roma ka qënë qytet i shenjtë dhe u bë më
i keqi i të gjithëve. Ai që shkon për herë të parë në Romë e
kërkon batakçiun, kur shkon herën e dytë ai e gjen atë dhe për
të tretën herë ai e sjell me vete”. Nga këto mendime kuptohet
se shkaku kryesor, i të gjithë furtunës që do të shpërthente në
Gjermani ishte politika shtypse e oborrit papal. Në vitin 1516,
Martin Luteri filloi të predikojë në kishën e Vitenbergut. Luteri
priste një shkak që të shpërthente dhe ky shkak iu dha me
indulgjencat, të cilat i vunë zjarrin reformës.5

INDULGJENCAT

Indulgjenca ishte një dokument, me firmën e papës për
faljen e mëkateve dhe i jepej çdo njeriu që paguante një shumë
të hollash. Përmbajtja e saj ishte: “Qoftë i mëshirshëm me ty,
Zoti Jisu Krisht me përdëllimin e tij, të çliroftë me pushtetin e
vet dhe të apostujve të tij, të lavdishëm, të Pjetrit dhe të Pavlit
dhe me pushtetin apostolik që më ka dhënë mua (papës aksh)
dhe që është përçuar tek ti, të pastroftë nga të gjitha mëkatet e
rrëfyera dhe të harruara. Nga të gjitha poshtërimet, krimet,
gabimet dhe fajet sado të rënda qofshin dhe nga çdo lloj
mallkimi, interdikti (vendimi që ndalonte një klerik të ushtronte

5
-Koli Xoxi, Martin Luteri dhe rilindasit tanë, Atla, Tiranë 1996, faqe 4-

14.
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kultin e tij fetar) ndërshkimet e dhëna nga pushteti gjyqësor
apo njerëzor, nëse i ke vuajtur je plotësisht i falur dhe të falen
të gjitha mëkatet e tua aq sa shtrihet në këtë fushë fuqia e
Nënës së Shenjtë. Amin.” Emërtimi indulgjencë e kishte
origjinën nga viti 1095. Indulgjencat iu premtuan kryqëtarëve
që morën pjesë në fushatën kundër albigezëve. Në këtë shekull
indulgjencat morën përmasa të gjera dhe kjo tregti po mbushte
arkën e Selisë Romake.

Papa Leoni X, mendoi se shitja e indulgjencave do të
grumbullonte para për ndërtimin e kishës së shën Pjetrit. Ai
gjeti njeriun më të përshtatshëm, Tetcelin (1465-1519). Ky i
fundit shpalli tezat e tij: “Kryqi i kuq, shlyesi i fajeve me stemën
e papës i vendosur në kishë ka po aq fuqi sa edhe kryqi i
Krishtit. Nëqoftëse shën Pjetri do të ndodhej tani këtu ai nuk
do të kishte më tepër pushtet nga ai që ka papa. Papa nuk do
të pranonte  që të këmbente postin e vet me atë të shën Pjetrit
në qiell, sepse me faljet që ka dhënë, ka shpëtuar më tepër
shpirtra se shën Pjetri me predikimet e tij. Ai që lëshon në
fund të enës monedhën, për të pastruar shpirtin e vet apo të
dikujt tjetër, ta dijë se sapo monedha të bjerë në fund dhe të
tingëllojë, shpirti i tij, aty për aty, do të ngrihet në qiell. Mirësia
për larjen e mëkateve është ajo që pajton njeriun me Perëndinë.
Nuk ka nevojë për pendesë, brengosje dhe ilaçe për të larë
mëkatet, ato shlyhen vetëm nëpërmjet blerjes së indulgjencës.
Ata që paguanin më shumë u faleshin mëkatet për një kohë
edhe më të gjatë, për 100 vjet, për 1000 vjet ose edhe për
10.000 vjet. Primati i ri i Gjermanisë, Alberti Hozenzolern, filloi
fushatën e indulgjencave për të grumbulluar para për të paguar
borxhet që kishte ndaj familjes së Fugarëve. Shuma e mbledhur
do të ndahej midis primatit dhe Selisë së Shenjtë. Luteri kur
dëgjoi për këtë vendim, u revoltua shumë dhe mendoi se kishte
ardhur rasti i volitshëm i protestës. Në mesditën e 31 tetorit të
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vitit 1517, Luteri shpalli 95 tezat e tij, në kishën e Universitetit
të Vitenbergut.6

95 TEZAT E LUTERIT

Nga dashuria për të vërtetën dhe dëshira për ta sjellë
atë në dritë, propozimet në vijim do të diskutohen në Vitenberg,
nën udhëheqjen e të përndershmit atë Martin Luterit, Mjeshtër
i Arteve dhe Teologjisë së Shenjtë, dhe predikures po në të
njenjtin vend. Për këtë arsye ai kërkon nga ata që nuk kanë
mundësi të jenë të pranishëm dhe të debatojnë gojarisht me të,
le ta bëjnë këtë me shkrim. Në emër të Zotit tonë Jisu Krisht.
Amin.

1. Zoti dhe mësuesi Jisu Krisht, kur tha pendohuni,
dëshira e tij ishte që krejt jeta e besimtarëve të ishte në pendesë.

2. Kjo fjalë nuk nënkupton pendesë sakramentale, do
të thotë, rrëfim dhe pendesë, që administrohet nga priftërinjtë.

3. Madje nuk nënkupton vetëm pendesë të brendshme;
jo, nuk mund të ketë pendesë të brendshme e cila nuk vepron
nga jashtë në sfilitjet e shumta të trupit.

4. Në këtë mënyrë paga e mëkatit ekziston për aq kohë
sa urrejtja ndaj vetes vazhdon; sepse ky është pendimi i vërtetë
i brendshëm, i cili vazhdon deri sa të hyjmë në mbretërinë e
qiellit.

5. Prifti nuk pretendon të falë dhe nuk mund të falë
asnjë faj përpos atyre për të cilat ai vetë është i ngarkuar qoftë
me anë të autoritetit të tij apo kanoneve.

6. Prifti nuk mund të falë asnjë faj, përveç të deklarojë
se është falur nga Perëndia dhe të pranojë faljen e Perëndisë;
megjithatë, me siguri, ai mund të japë falje në rastet që mund
t’i rezervohen gjykimit të tij. Nëse kjo e drejtë për të falur në

6-Martin Luter dhe lufta 30 vjeçare në Gjermani, Ballkan, 16 gusht 2005,
faqe 21.
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raste të tilla nuk pranohet, atëherë gabimi do të mbetet plotësisht
i pa falur.

7. Perëndia nuk i fal gabimet askujt në rast se në të
njenjtën kohë nuk bëjnë që ai person të përulet në çdo aspekt
dhe nuk i nënshtrohet mëkëmbësit (vikarit) të tij, që është prifti.

8. Kanonet e pendesës u ngarkohen vetëm të gjallëve
dhe sipas tyre, asgjë nuk duhet t’i ngarkohet të vdekurve.

9. Për këtë arsye Fryma e Shenjtë bie në priftin që është
i mirë ndaj nesh, sepse për shkak të natyrës së tij njerëzore, ai
(prifti) çdo herë do të bëjë përjashtime në rastet e dënimit me
vdekje dhe në nevoja.

10. Injorante dhe të liga janë veprimet e atyre
priftërinjve, të cilët në rastin e vdekjes, rezervojnë falje kanunore
në purgator.

11. Ky ndryshim i dënimit kanunor në dënim të
purgatorit është një ndër farat që është mbjellë gjatë kohës që
peshkopët kanë qenë duke fjetur.

12. Në kohët e mëparshme dënimet kanunore janë dhënë
jo pas, por para faljes, si teste të pendimit të vërtetë.

13. Të vdekurit me anë të vdekjes së tyre janë të liruar
nga çdo dënim; ata tashmë janë të vdekur për rregullat kanunore
dhe kanë të drejtë të jenë të liruar nga ato.

14. Shëndeti jo i përkryer (shpirtëror), që do të thotë,
dashuria jo e përkryer e të vdekurve sjell me vete, nga nevoja,
një frikë të madhe; dhe sa më e vogël të jetë dashuria, frika
është më e madhe.

15. Kjo frikë dhe ky tmerr janë vetvetiu të mjaftueshme
për të krijuar dënimin e purgatorit për shkak se është shumë i
përafërt me tmerrin e dëshpërimit.

16. Ferri, purgatori dhe parajsa dallojnë njëra nga tjetra
ashtu siç dallon edhe dëshpërimi dhe gjetja e sigurisë.

17. Duke qenë se shpirtrat ndodhen në purgator duket
e nevojshme që tmerri të zvogëlohet dhe dashuria të rritet.
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18. Duket e paevituar qoftë nga arsyeja apo Shkrimet,
që ata janë jashtë gjendjes së meritës, që do të thotë, dashurisë
në rritje.

19. Përsëri, duket e paaprovuar që ata, apo të paktën
që të gjithë ata, janë të sigurt për shenjtërinë e tyre edhe pse ne
mund të jemi mjaft të sigurt për të.

20. Kështu kur prifti thotë “falje e plotë për të gjitha
fajet”, ai në fakt nuk i nënkupton “të gjitha” por vetëm ato që
janë shkaktuar nga vetë ai.

21. Për këtë arsye predikuesit e indulgjencave e kanë
gabim kur thonë se me anë të indulgjencave të priftërinjve një
njeri mund të lirohet nga çdo fajësi dhe të shpëtohet.

22. Ndërkaq ai nuk paguan për shpirtrat në purgator
për asnjë gabim që në bazë të kanoneve ata është dashur t’i
paguajnë në këtë jetë.

23. Nëse është sadopak e mundur t’i jepet ndokujt falja
e të gjitha dënimeve, atëherë është e sigurt që kjo falje duhet t’i
jepet vetëm atyre që janë më të përsosur, që do të thotë, t’u
jepet shumë pak njerëzve.

24. Është e nevojshme të thuhet se pjesa më e madhe e
njerëzve janë mashtruar nga ky premtim pa dallim dhe janë
shpresëdhënës për çlirim nga dënimi.

25. Fuqia që ka papa mbi purgatorin, është e barabartë
me fuqinë që çdo peshkop apo ndihmës famullitar ka, në mënyrë
të veçantë, përbrenda dioqezës apo famullisë së vet.

26. Papa bën mirë kur u jep falje shpirtrave (në
purgator), jo me anë të fuqisë së çelsave, por me anë të
ndërhyrjes.

27. Ata predikojnë se në momentin kur paraja futet në
kutinë e parave, shpirti do të dalë jashtë purgatorit.

28. Është e vërtetë që kur të futen paratë në kutinë e
parave, fitimi dhe lakmia mund të rriten, mirëpo rezultati i
ndërhyrjes për kishën është në duart e vetë Perëndisë.
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29. Kush di nëse të gjithë shpirtrat që ndodhen në
purgator do të duan të nxirren jashtë nga aty, si në legjendën e
shën Severinit dhe Paskalit.

30. Askush nuk mund të jetë i sigurtë nëse pendimi i tij
mund të jetë i sinqertë; aq më pak nëse ka marrë falje të plotë.

31. Ashtu siç janë të rrallë njerëzit që pendohen me të
vërtetë, po aq të rrallë janë edhe njerëzit që blejnë me të vërtetë
indulgjenca, domethënë, njerëz të tillë janë fare të rrallë.

32. Ata do të jenë të mallkuar përjetësisht së bashku
me mësuesit e tyre, të cilët besojnë se janë falur për veten e
tyre për shkak të letrave të faljes që ata pohojnë.

33. Njerëzit duhet të ruhen nga ata që thonë se fajet e
papës janë dhuratat e çmueshme të Perëndisë me anë të së cilave
njeriu pajtohet me Perëndinë.

34. Sepse këto “hire të faljes” shqetësojnë vetëm
dënimet e pendimeve sakramentale dhe këto janë të përcaktuara
nga njeriu.

35. Ata nuk predikojnë asnjë doktrinë të krishterë, e
cila mëson se pendimi nuk është i nevojshëm për ata të cilët
pretendojnë t’i blejnë shpirtrat nga purgatori apo të blejnë fletët
e pendesës.

36. Çdo i krishterë i penduar me të vërtetë ka të drejtën
e shlyerjes së dënimit dhe fajit pa pasur nevojë që të ketë fletët
e faljes.

37. Çdo i krishterë i vërtetë, qoftë i gjallë apo i vdekur,
i takojnë bekimet e Krishtit dhe të kishës; dhe kjo i jepet atij
nga Perëndia, pa pasur nevojë të ketë fletët e faljes.

38. Megjithatë, falja dhe pjesëmarrja në bekimet e
kishës, të cilat jepen nga prifti në asnjë mënyrë nuk duhet të
përbuzen, sepse ato janë, ashtu siç kam thënë, deklarata të faljes
hyjnore.

39. Është më së shumti e vështirë edhe për teologët më
të mprehtë që në të njenjtën kohë në një anë të urdhërojnë
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popullin për një mori faljesh dhe në anën tjetër për nevojën e
pendimit të vërtetë.

40. Pendimi i vërtetë kërkon dhe dëshiron dënimet,
mirëpo faljet liberale vetëm se zbusin dënimet dhe i bëjnë ato
të urryeshme, apo të paktën, japin një rast për t’i urryer.

41. Faljet apostolike duhet të predikohen me shumë
kujdes, për shkak se njerëzit mund t’i konsiderojnë më të
dëshirueshme se sa veprat e mira të dashurisë.

42. Të krishterët duhet të mësojnë se papa nuk
pretendon që blerjen e faljeve ta krahasojë me ndonjë vepër të
mëshirës.

43. Të krishterët duhet të mësojnë se një njeri që i jep
lëmoshë një të varfëri apo i ofron ndihmë një nevojtari, ai bën
një vepër me të mirë se sa të blejë faljet.

44. Sepse dashuria rritet nëpërmjet veprave të dashurisë
dhe njeriu bëhet më i mirë; mirëpo me anë të faljeve një njeri
nuk bëhet më i mirë, vetëm se mund të bëhet më i lirë nga
dënimi.

45. Të krishterët duhet të mësojnë që ai që sheh një
njeri në nevojë, dhe i kalon për skaj dhe i jep të hollat e tij për
letrat e faljes, ai nuk blen indulgjencën e priftit, por zemërimin
e Perëndisë.

46. Të krishterët duhet të mësojnë që nëse nuk kanë
më shumë se sa kërkojnë nevojat e tyre, ata janë të detyruar të
mbajnë për vete atë që është e nevojshme për familjet e veta
dhe në asnjë mënyrë të mos shpenzojnë kot në letrat e faljeve.

47. Të krishterët duhet të mësojnë që blerja e faljeve
është një çështje e vullnetit të lirë dhe nuk është një urdhër.

48. Të krishterët duhet të mësojnë që papa, duke dhënë
falje, ka nevojë dhe në këtë mënyrë i dëshiron lutjet e tyre të
devotshme për të, më shumë se sa paratë që ata i sjellin.

49. Të krishterët duhet të mësojnë që faljet e papës
janë me vlerë në rast se nuk vendoset besimi në to; por në të
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njenjtën kohë edhe të dëmshme, nëse nëpërmjet tyre ata nuk
humbasin frikën ndaj Zotit.

50. Të krishterët duhet të mësojnë që nëse papa do ta
kuptonte se sa të rrepta ishin kërkesat e predikuesve të faljeve,
atëherë ai më parë do të lejonte që kisha e Shën Pjetrit të
rrënohej se sa të ndërtohej me anë të lëkurës, mishit dhe kockave
të deleve të tij.

51. Të krishterët duhet të mësojnë që do të duhej të
ishte dëshira e papës, ashtu siç është edhe detyra e tij, që të jap
nga paratë e tij atyre prej të cilëve shitës të caktuar të faljeve
mbledhin paratë, bile edhe nëse është e nevojshme që të shitet
edhe kisha e Shën Pjetrit.

52. Siguria e shpëtimit me anë të letrave të faljes është
e kotë edhe nëse vikari i madh do të votonte kundër dhe vetë
papa do të jepte shpirtin e vet për këtë.

53. Ata janë armiq të Krishtit dhe të papës, i cili ka
lejuar që Fjala e Perëndisë të ngelet plotësisht e heshtur në disa
kisha, në mënyrë që faljet të predikohen në kishat e tjera.

54. Falja e Perëndisë dëmtohet kur në disa predikime
dëmtohet kur në disa predikime i kushtohet kohë e barabartë
ose më e madhe faljeve se sa Fjalës.

55. Duhet të jetë synimi i papës që nëse faljet, të cilat
janë një gjë shumë e vogël, dëgjohen me një zë të vetëm, me
një ceremoni dhe marsh të vetëm, se sa Ungjilli, që është gjëja
më e madhe, atëherë Ungjilli duhet të predikohet me qindra
zëra, qindra marshe dhe qindra ceremoni.

56. “Thesaret e Kishës” prej të cilave papa nxjerr
indulgjencat nuk janë të njohura aspak dhe nuk përmenden në
mesin e popullit të Krishtit.

57. Është plotësisht evidente që ato nuk janë thesare
tokësore, sepse shumë nga shitësit nuk derdhin me aq lehtësi
thesare të tilla, por vetëm i mbledhin ato.



315

58. As nuk janë virtytet e Krishtit apo të shenjtorëve,
sepse edhe pa papën këto gjithnjë sjellin hir për njeriun e
brendshëm dhe kryqin, vdekjen dhe ferrin për njeriun e jashtëm.

59. Shën Lorenci tha se thesaret e kishës ishin të varfërit
e kishës, por ai foli në bazë të kuptimit të fjalës në kohën e tij.

60. Pa ndonjë nxitim ne themi se ky thesar janë çelësat
e kishës, të dhënë nëpërmjet meritës së Krishtit.

61. Sepse është e qartë se për shlyerjen e dënimeve dhe
rasteve të rezervuara, fuqia e papës është e mjaftueshme në
vetvete.

62. Thesari i vërtetë i kishës është më i shenjtë se Ungjilli
i lavdisë dhe hirit të Perëndisë.

63. Megjithatë ky thesar në mënyrë të natyrshme është
i urryer sepse bënë që i pari të jetë i fundit.

64. Në anën tjetër, thesari i indulgjencave në mënyrë të
natyrshme është më i pranueshëm, sepse bën që i fundit të jetë
i pari.

65. Në këtë mënyrë thesaret e Ungjillit janë si rrjeta me
anë të së cilës ishte zakon që të kapnin peshq për njerëz të
pasur.

66. Thesaret e indulgjencave janë rrjeta me anë të së
cilave peshkohet për t’i pasuruar njerëzit.

67. Indulgjencat për të cilat predikuesit thonë se janë
“hiret me të larta”, dihet se përderisa ato nxisin fitimin do të
jenë me të vërtetë të tilla.

68. Megjithatë në të vërtetë ato janë hiret më të vogla
krahasuar me hirin e Perëndisë dhe veprën e devotshme të
kryqit.

69. Ipeshkëvit dhe famullitarët janë të përcaktuar që të
pranojnë vikarët e faljeve apostolike me nderimet më të larta.

70. Por ata janë më shumë të përcaktuar që t’ua lodhin
sytë të gjithëve dhe të marrin pjesë me vesh të hapur nga frika
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se mos këta njerëz predikojnë ëndrrat e veta dhe jo faljen e
papës.

71. Ai që flet kundër së vërtetës së faljeve apostolike,
qoftë ai i shkishëruar dhe i mallkuar!

72. Por ai që mbrohet nga lakmia dhe leja e predikuesve
të faljeve, ai qoftë i bekuar!

73. Papa me të drejtë bërtet kundër atyre, të cilët me
çdo mjet mundohen të dëmtojnë rrugën e faljeve.

74. Për më tepër ai pretendon të ngre zërin kundër atyre
që përdorin pretekstin e faljeve për të planifikuar dëmtimin e
dashurisë së shenjtë dhe të së vërtetës.

75. Të mendosh që faljet e papës janë aq të larta sa të
falin një njeri edhe nëse ai ka kryer një mëkat tepër të madhë
dhe përdhos nënën e Zotit, kjo është çmenduri.

76. Në anën e kundërt në themi që faljet e papës,
përderisa fajësia qëndron, nuk kanë mundësi që të heqin as më
të voglin mëkat të falshëm.

77. Është thënë që edhe Shën Pjetri po të ishte papë sot
nuk do të kishte mundësi të jepte hire më të mëdha; kjo është
blesfemi kundër Shën Pjetrit dhe papës.

78. Në të kundërtën ne themi se edhe papa i tanishëm
dhe çdonjeri papë, posedon hire të mëdha; për të dëshmuar
Ungjillin, fuqitë e dhuntitë e shërimit etj. Ashtu siç është shkruar
në I Korointasve 12.

79. Të thuash që kryqi, i dekoruar me anë të pushtetit
papal, që është themeluar prej predikuesve të indulgjencave
është i barabartë me Kryqin e Krishtit, kjo është blasfemi.

80. Ipeshkëvit, vikarët dhe teologët që lejojnë përhapjen
e fjalëve të tilla në mesin e popullit kanë për të dhënë llogari
për një gjë të tillë.

81. Ky predikim i paskrupullt i faljeve të mëkateve nuk
është një çështje e lehtë, bile edhe për njerëzit e ditur, për t’i
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shpëtuar respektimit të tyre nga frika se mos e ofendojnë papën,
apo edhe pyetjeve të zgjedhura të laikëve.

82. Do të thotë: “Përse nuk e zbraz para purgatorin
nga dashuria dhe nevoja që kanë shpirtrat që ndodhen në
purgator, nëse ai shpengon shpirtra të panumërt për hir të
nevojës për të mbledhur para për të ndërtuar kishën? Arsyet e
para duken më të drejta; kjo e fundit tingëllon shumë e vogël”.

83. Përsëri: “Përse vazhdojnë ceremonitë mortore dhe
përvjetorët ndaj të vdekurve dhe përse ai nuk e kthen apo nuk
e ndalon tërheqjen e ofertës që bëhet në emër të tyre, pasi që
është një gabim të paguash për të shpenguarin?”

84. Përsëri: “Çfarë është kjo keqardhje e re e Perëndisë
dhe papës, që për para ata lejojnë që një njeri që është i pabesë
dhe armiku i tyre të bjelnë nga purgatori shpirtin e mirë të një
miku të Perëndisë dhe pse në të kundërtën, ky shpirt i mirë dhe
i dashur të mos lirohet vetëm për hir të dashurisë?”.

85. Përsëri: “Përse janë kanonet e faljes të gjata, kur në
të vërtetë dhe me anë të këqpërdorimit, janë shfuqizuar dhe të
vdekur dhe tani plotësohen me anë të dhënies së indulgjencave,
sikur të ishin të gjallë dhe në fuqi?”

86. Përsëri: “Përse papa, pasuria e të cilit sot është më
e lartë se ajo e njerëzve më të pasur prej të pasurve, nuk e
ndërton vetëm kishën e Shën Pjetrit me paratë e veta, por e bën
këtë me paratë e besimtarëve të varfër?”

87. Përsëri: “Çfarë po fal papa dhe çfarë pjesëmarrje
po u jep ai atyre, të cilët me anë të pendimit të përsosur, kanë
të drejtën e faljes dhe pjesëmarrjes së plotë?”

88. Përsëri: “Çfarë bekimi imadh që do të vinte mbi
kishën në rast se papa bën njëqind herë në ditë atë që bënë
vetëm një herë dhe t’i jepte çdo besimtari këto falje dhe
pjesëmarrje?”

89. “Përderisa papa, me anë të faljeve të tij, kërkon
shpëtimin e shpirtrave dhe jo paratë, përse ai përdor indulgjencat
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dhe faljet që janë dhënë deri këtu, sepse ato kanë vlerë të
barabartë?”

90. T’i ndalosh këto argumente dhe ngurimet e njerëzve
laikë dhe t’i ndash ato duke i arsyetuar, është ta bësh kishën
dhe papën objekt talljeje për armiqtë e tyre dhe t’i bësh të
krishterët jo të lumtur.

91. Nëse në këtë mënyrë, faljet janë predikuar në pajtim
me frymën dhe mendjen e papës, atëherë gjithë këto dyshime
duhet të zgjidhen menjëherë; madje ato nuk duhet të ekzistojnë
fare.

92. Largohuni, atëherë, së bashku me të gjithë profetët
që i thonë popullit të Krishtit, “Paqe, paqe”, kur nuk paqja nuk
ekziston!

93. Të bekuar qoshin të gjithë ata profetë të cilët i thonë
popullit të Krishtit “Kryqi, kryqi”, kur kryqi nuk ekziston!

94. Duhet t’u bëhet thirrje të gjithë të krishterëve që të
jenë të zellshëm për ta ndjekur Krishtin, drejtuesin e tyre me
anë të dënimeve, vdekjeve dhe ferrit.

95. Dhe kështu të jenë të sigurt se do të hyjnë në parajsë
nëpërmjet mundimeve se sa nëpërmjet sigurisë së paqes.7

PROTESTA

Luteri pasi i vendosi tezat e tij në kishën e Vitenbergut
la porosi se do të kthehej pas tri ditësh8 për t’i mbrojtur ato
publikisht. 95 tezat e Luterit brenda pesëmbëdhjetë ditëve u
përhapën anembanë Gjermanisë, ndërsa brenda muajit mbërritën

8-Tri ditët kanë kuptimin simbolik të ngjalljes së Krishtit. Luteri e bëri
këtë analogji me shpresë të ringjallte kishën sipas porosive ungjillore.
Gjithashtu ai nuk dëshironte të krijonte një kishë të re, por të refoemonte
kishën romano-katolike.

7-Martin Luter, 95 Tezat e Luterit, Tenda, Prishtinë 2007.
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në Romë. Ato shumë shpejt u përkthyen në spanjisht, hollandisht
dhe një pelegrin i shpuri në Jeruzalem.9

Me shpalljen e 95 tezave filloi lëvizja e reformës së
protestantizmit në Gjermani. Megjithatë Luteri nuk guxoi t’i
dilte ballë për ballë papës, madje i dërgoi edhe një letër: “Shumë
i bekuar papë!.. unë të përulem në këmbët e tua dhe të
dorëzohem me gjithçka që kam. Sillu me mua si të të pëlqejë,
ma fal jetën ose ma merr…Unë do ta njoh zërin tënd si zërin e
Krishtit, i cili në personin tënd qeveris dhe flet. Po ta kem
merituar vdekjen, do ta pranoj pa ngulur këmbë”.

Luteri e pa se aty për aty, nuk mund t’i binte murit me
kokë dhe duhej të maste pulsin. Kur e pa se ky i fundit po rrihte
në rregull, shkruajti në gjermanisht librin Mbi pushtetin e papës
në Romë. “Nëqoftëse dënojmë hajdutët në trekëmbësh dhe
heretikët në zjarr, përse të mos marshojmë me të gjitha armët
kundër këtyre mjeshtërve të korrupsionit, kardinalëve, vetë
papës dhe kundër gjithë ulçrave kanceroze të sodomit romak,
që degjenerojnë dhe kalbin pandërprerë kishën e Perëndisë?..
Përse nuk i lajmë duart tona me gjakun e tyre?.. Ne do të
dëshironim të çlironim veten dhe njerëzit tanë, nga zjarri i
përgjithshëm e plot rreziqe, që po na përmbyt. Sa fatlumë janë
ata të krishterë, që nuk jetojnë nën vartësinë e antikrishtit të Romës”.

Luterit iu bë thirrje të shkonte në Romë, por ai refuzoi. Tetceli ju

përgjigj 95 tezave të Luterit me 110 teza të kundërta. Kundërshtari

i Luterit, ishte teologu gjerman Johan Ek (1486-1543), i cili në

takimin e Laipcigut të vitit 1519, iu kundërvu tezave për Indulgjencat.

Në vitin 1525, Melanhtoni10 mbrojtësi i Luterit, ia paraqiti tezat

kishës zyrtare.

10-Filip Melanhtoni, reformator gjerman (1497-1556), ishte profesor i
greqishtes së vjetër në Universitetin e Vitenbergut. Në vitin 1521 botoi:
“Apologjinë pro Luterit” dhe do të qe një nga autoritetet kryesore të
reformës. Ai ka qënë edhe autori i dogmatikës luteriane. Pas vdekjes së
Luterit, ai u bë kryetari i luterianizmit.

9
-Martin Luther reformatori, (përktheu Vjollca Dervishi), Kontribut për

edukimin, Tiranë 1997, faqe 37.
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Eku, shkoi në Romë tek papa, për të kërkuar
përjashtimin e Luterit dhe të ithtarëve të tij nga kisha, por
doktrina e Luterit ishte përhapur kaq shumë në shtresat e gjithë
popullsisë gjermane, saqë lufta e hapur kundër asaj do të
shkaktonte tufan. Eku i dërgoi një relacion papës, lidhur me
ngjarjet e zhvilluara në Gjermani, për rolin e Luterit dhe për
këmbënguljen. Papa Leoni X, më 15 qershor të vitit 1520,
nënshkroi bulën Exurge Domine, e cila dënonte tërë
veprimtarinë e Luterit, duke shpallur se veprat e tij duhet të
digjeshin dhe brenda 60 ditëve dhe ai të hiqte dorë nga herezia.

Më 20 qershor të vitit 1520, Luteri i dërgoi një mesazh
perandorit gjerman dhe feudalëve të mëdhenj, mbi mundësinë
e përmirësimit të gjendjes së të krishterëve. Në mesazh Luteri
theksonte: “Ithtarët e papës, janë prishur kaq shumë saqë
krishtërimi ka hyrë në një krizë të llahtarshme. Kur atyre u
është treguar si dëshmitar Shkrimi i Shenjtë, ata janë përgjigjur
se vetëm papa, është në gjendje ta shpjegojë atë. Në rast se
ndonjë Sinod i ka kundërshtuar, ata kanë shpallur se papa
është mbi sinodet. Të gjithë kemi një pagëzim, prandaj të gjithë
duhet të jemi të barabartë”. Këto ide ishin shumë të qarta, e
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qëllimi i tyre ishte të afronte princat laikë të perandorisë, si dhe
të gjitha shtresat shoqërore të vendit. Ky dokument e shndërroi
Luterin nga një frat, në tribun të atdheut të vet. Kur oborri i
papës e pa se, Luteri nuk pranoi të hiqte dorë brenda 60 ditëve,
nga bindjet e tij dhe nuk shkoi në Romë për të bërë pendesën
dhe për të kërkuar falje, e çkishëroi dhe e anatemoi.11

 Në këtë moment të vështirë, Luterin e mori në mbrojtje
Lektori i Sanksionisë Frederiku, i cili e strehoi në kështjellën e
tij. Ai mori përsipër që të bindte perandorin Karli V, që ta falte
Luterin në Dietën e Perandorisë.12

DIETA E VORMSIT

 Dieta ishte organi më i lartë konsultativ dhe do të
mblidhej në qytetin e Vormsit. Karli V, i shqetësuar nga lëvizja
e Luterit në janar të vitit 1521, pranoi ta dërgonte reformatorin
në Vorms. Miqtë e tij e këshilluan të mos shkonte, por Luteri,
u përgjigj se do të shkonte patjetër edhe sikur t’i dilnin përpara
aq djaj, sa ka tjegulla një çati shtëpie. Perandori ndërhyri që
Luteri të dilte përpara Dietës dhe të mos diskutonte me të, por
vetëm ta pyeste nëse ai i pranonte gabimet e tij dhe nëse hiqte
dorë prej tyre. Udhëtimi i Luterit për në Vorms ishte madhështor.
Në qytetin e Erfurtit, ku kishte studiuar universiteti ia hapi dyert.
Luteri mbajti një predikim, po kështu bëri edhe në qytetet e
tjera gjatë udhës duke u pritur kudo me brohoritje. Më 17 prill

12-Me termin Dietë, quheshin asambletë mesjetare të përbëra nga
përfaqëuesit e perandorisë gjermane, të Polonisë, Hungarisë, Konfederatës
Helvetike, Suedisë, Danimarkës dhe Kroacisë. Në mesjetën e hershme,
perandori e thërriste Dietën, caktonte vendin e mbledhjes, aty merrnin
pjesë peshkopë e abatë, përfaqësuesit e pushtetit laik dukë e kontë si dhe
aristokratë të tjerë feudalë.

11-Anatemimi është mallkim i rëndë kishtar edhe përjashtim nga kisha.
Kisha anatemon heretikët.



322

të vitit 1521, Luteri u paraqit në Vorms. Dieta kryesohej nga
perandori Karli V, i cili ishte ulur ne fronin kryesor. Pranë tij
qenë arkiduka Ferdinand, gjashtë elektorët, dukët, princat,
kryeepiskopi, peshkopët si dhe nuncët apostolikë të papës së
Romës. Gjyqin e hapi sekretari i kryeepiskopit të Trevesit: -
Martin Luter, madhëria e Tij e Shenjtë të ka thirrur para fronit
të Tij, për t’ju përgjugjur dy pyetjeve. E para, a i njeh këto
libra dhe e dyta a je përgatitur t’i mohosh këta libra? Pasi u
lexuan titujt e librave, Luteri pohoi që ato qenë shkruar prej tij,
ndërsa për përgjigjen e pyetjes së dytë kërkoi një ditë kohë.

Të nesërmen foli me guxim dhe vendosmëri. Hodhi
poshtë autoritetin e papës, u kërkoi pjesëmarrësve të Dietës të
tregoheshin gjykatës të vërtetë dhe gjakftohtë të ideve të tij,
t’ia provonin se ishte në gabim përpara se ta dënonin. Më 26
maj Dieta miratoi Ediktin e Vormsit, në të cilin thuhej: “Ndalohej
çdo njeri që do ta strehonte do të hante ose të pinte me Luterin,
të flinte me të dhe ta përshëndeste hapur ose fshehurazi. Nëse
do ta takonte ta arrestonte dhe të shoqëruar me roje ta sillte
aty ku duhej e për këtë do të shpërblehej mirë. Po kështu do të
veprohej edhe me njerëzit e familjes së Luterit. Pasuria e tij të
rrëmbehej, të mos blihej dhe shitej. Ndalohej të lexoheshin
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veprat e tij, apo të përktheheshin në gjuhët e tjera dhe askush
të mos u bindej porosive të tij sepse ishte heretik i rrezikshëm”.
Ky edikt mbante vulën e perandorit. Ky i fundit e nënshkroi
ediktin, për ta dëbuar Luterin jashtë Gjermanisë.

PËRKTHIMI I BIBLËS

Kur doli nga Dieta, Luteri u prit me duartrokitje nga
populli. Elektori i Sanksionisë e strehoi në kështjellën e
Vartburgut, ku Luteri qëndroi deri në marsin e vitit 1522. Luteri
iu vu punës të përkthente Biblën. Dhiatën e Re, ai e përktheu
brenda dy muajve. Përkthimin nuk e bëri nga Vulgata, por nga
teksti hebraik dhe ai grek. Dhiata e Re, doli nga shtypi më 21
shtator të vitit 1522. Botimi i parë kishte një tirazh prej 3000
kopjosh, të cilat u shitën brenda disa muajve.

Duke parë dëshirën e popullit për të lexuar Shkrimin e
Shenjtë në gjuhën amtare, në dhjetor të vitit 1522, Luteri e
botoi për së dyti. Menjëherë ai filloi punën për përkthimin e
Dhiatës së Vjetër dhe në vitin 1534 ai arriti ta botojë, të plotë
atë. Për këtë e ndihmoi edhe bashkëpunëtori më i ngushtë i tij
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Melanhtoni, i cili kontribuoi me përvojën e tij filozofike. Nuk
ishte e lehtë të jepej përkthimi i Dhiatës së Vjetër në gjermanisht,
duke u përkthyer nga hebraishtja. Gjithashtu Martin Luteri ka
botuar librat “Mbi lirinë e të krishterit”, “Mbi skllavërinë
babilonike të kishës” etj.

 Më 5 qershor 1525 Luteri, u martua me ish mugeshën
Katerina Van Bora. Ceremoninë e martesës e bëri në shtëpinë e
mikut të tij Amsdorff. Bashkëshortët lindën pesë fëmijë; Joanin,
Madalenën, Martinin, Pavlin dhe Margaritën. Krahas punës së
palodhur për përkthimin e Biblës, Luteri predikonte në kishat
e qyteteve Altenburg, Cvikan, Erfurt dhe Vajmar. Më 1529,
Luteri botoi librin e katekizmit. Në prill të vitit 1529, në qytetin
e Shpejërit, u mblodh Sejmi perandorak, në të cilin shumica
katolike miratoi vendimin, sipas të cilit ndalohej përhapja e
mëtejshme e reformës luteriane. Ky vendim u kundërshtua nga
pala luteriane. Më 19 prill të vitit 1529. luterianët i dorëzuan
perandorit protestën të nënshkruar nga gjashtë princa: Joani i
Sanksionisë, Filipi i Hesent, Volfrangu i Anhaliskit, Georgu i
Bandenburgut, Ernesti i Bronshvajgut, e Francisku i
Luksenburgut, si edhe nga përfaqësuesit e 14 qyteteve
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perandorake, Strasburgut, Nyrenbergut, Ulmit, Kostancës,
Lindaut etj.  Përkrahësit e reformës, për shkak të asaj proteste,
morën edhe emrin prosestantë, ndërsa kisha e tyre, u quajt
protestante. Doktrina e tyre, për tu dalluar nga rrymat e tjera
protestante, u quajt Luteriane. Në vitin 1530 në Augzburg, të
vet perandori Karli V, mblodhi Rajnshtagun. Bashkëpunëtorët
e Luterit i paraqitën për miratim dokumentin, që mori emrin
Rrëfimi i Augsburgut, në të cilin parashtroheshin parimet
themelore të kultit luterian, si liturgjia dhe parimi i nënshtrimit
ndaj kishës të shtetit laik. Më 18 shkurt të vitit 1546, Luteri
vdiq. Në vitin 1547, Duka spanjoll i Albës e këshilloi Karlin V,
që ta ç’varroste Luterin dhe ta digjte, por perandori iu përgjigj:
“Lëre të prehet në paqe, ai e ka gjetur gjyqtarin e vet, unë
luftoj me të gjallët dhe jo me të vdekurit.” Më 1548 u arrit
kompromisi fetar i Augsburgut, i cili përfaqësonte marrëveshjen
midis katolikëve dhe protestantëve të Gjermanisë. Si rrjedhim
u formuan dy grupe principatash; katolike dhe protestante.13

13
-Koli Xoxi, Martin Luteri dhe rilindasit tanë, Atla, Tiranë 1996, faqe

4-14.
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KREU I TETEMBËDHJETË

PËRHAPJA E REFORMËS
 NË VENDET SKANDINAVE

Idetë e Reformës u përhapën fillimisht në vendet
nordike. Në Danimarkë mësimet e Luterit, u përhapën me anë
të tregtarëve dhe studentëve që mësonin nëpër universitetet
gjermane. Mbreti Kristiani II (1513-1523), ftoi në Danimarkë
predikuesin luterian Martin Rainhart, me ndihmën e të cilit
reformoi manastiret, kufizoi kopetencat e episkopëve dhe la të
lirë martesën e klerikëve. Reformat kishtare të Kristianit II,
ngjallën pakënaqësinë e kundërshtarëve të tij, të cilët e
shfronëzuan në vitin 1523. Në fronin mbretëror u ngjit xhaxhai
i tij, Frederiku I (1523-1533), i cili premtoi se për të ruajtur
stabilitetin e vendit nuk do të pranonte mësimdhëniet heretike.
Me përkthimin e Shkrimit të Shenjtë në gjuhën daneze, në vitin
1523  ngjarjet u kthyen në favor të reformës protestante. Pas
vdekjes së Frederikut I, në vitin 1536, vendi u përfshi nga luftëra
civile. Në këtë kohë në fronin mbretëror u ngjit Kristiani III, i
cili burgosi episkopët dhe sekuestroi pronat e kishës. Ai ftoi
bashkëpunëtorin e Luterit, Johan Bukehagen për të organizuar
kishën daneze sipas modelit luterian. Në vitin 1546, Konferenca
e Kopenhegenit vendosi dëbimin e katolikëve nga vendi. Nga
Danimarka luteranizmi kaloi në Norvegji dhe prej Norvegjisë
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u përhap në Islandë. Në atë kohë Norvegjia dhe Islanda qenë
në zgjedhën daneze.

Në Suedi luteranizmi u fut nga vëllezërit Olaf dhe Lars
Peterson, të cilët kishin studiuar në Vitemberg. Në vitin 1519,
ata u kthyen në Suedi dhe filluan të predikojnë idetë e reformës,
të cilat u pranuan nga mbreti Gustav Sava. Sinodi i Orebros i
vitit 1531, vendosi që liturgjia të celebrohej në gjuhën suedeze
dhe pas kësaj i gjithë vendi u përfshi nga idetë e reformës
protestante. Nga Suedia reforma protestante kaloi në Finlandë,
e cila në atë kohë ishte pjesë e monarkisë suedeze. Gjithashtu
falë lidhjeve tregtare, reforma protestante kaloi dhe në Estoni.1

ULRIH ZVINGLI

Ulrih Zvingli (1484-1531) ka lindur në vitin 1484, në
fshatin Vildhaus në Kantonin Gallen. Zvingli studioi shkencat
humane dhe teologji, në universitetet e Vienës dhe të Bazelit.

Veprimtaria reformuese e Zvinglit u zhvillua gradualisht
dhe nuk shpërtheu përnjëherësh si ajo e Luterit. Për dhjetë vjet,

1-Joanou Anastasiou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Dhefteros, ekdotikos
oikos Paratiritis, Thesaliniki, sel. 360-364.
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sa ishte famulltar në Glarus, predikimi i tij kishte karakter
kombëtar, sepse ai ngrinte zërin, nga lartësia e amvonit kundër
tërheqjes së bashkëkombësve të vet në ushtritë mercenare të
huaja. Në vitin 1522, Zvingli filloi të predikonte kundër beqarisë
së klerit dhe kreshmëve, kundër venerimit të shenjtorëve dhe
ikonave, kundër pelegrinazheve, dhe kundër abuzimeve që
brenin kishën. Në vitin 1524, Zvingli u martua me një vejushë
të pasur. Në këtë kohë murgu franceskan Bernhard Samson,
nga Milano, shiste indulgjenca në Zvicër po në atë mënyrë
skandaloze si Tetzeli në Gjermani. Zvingli u ngrit kundër murgut
Samson dhe sulmoi në predikimet e tij thelbin e praktikës së
indulgjencave, duke dhënë prova se ky veprim nuk ka asnjë
bazë në Bibël. Në Zvicër manastiret filluan të shpërbëhen. Një
pjesë e pasurisë shkoi për financimin e shkollave dhe pjesa e
mbetur iu shpërnda njerëzve në nevojë. Në adhurim filloi të
përdorej gjuha gjermane. Në librin Commentarium de vera ac
falsa religione, Zvingli parashtroi idetë e tij reformatore. Zvingli
hidhte poshtë gjithshka që nuk gjendej në Bibël. Ai vdiq në
fushën e betejës më 31 tetor, të vitit 1531.

ZHAN KALVIN

Zhan Kalvin (1509-1564) ka lindur në Nuajo, në vitin
1509, në krahinën e Pikardisë në Francën e Veriut. Babai i tij,
ishte sekretar i episkopatës së Nuajonit, gjë që i dha mundësinë
të sigurojë një bursë, të vazhdojë studimet në shkencat humane
si dhe ato të drejtësisë e teologjisë, në universitetet e Orleanit,
Bryzhit dhe Parisit. Kalvini në Paris filloi të përhapë mësimet e
Luterit. Për këtë veprim mbreti i Francës Françisku I, e burgosi.
Pasi u arratis nga burgu kërkoi azil politik në Bazel të Zvicrës.
Në vitin 1536, botoi veprën Instituti i fesë së krishtere Institution
de la religion chretine. Kjo vepër pati disa botime duke e
radhitur Kalvinin ndër teologërt e famshëm të Reformës. Në
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vitin 1559, Kalvini themeloi Akademinë e Gjenevës, e cila më
vonë u kthye në universitet, ku përgatiteshin misionarët e
Reformës. Kalvini vdiq në vitin 1564.2

PËRHAPJA E KALVINIZMIT

Nga Zvicra kalvinizmi, u përhap me shpejtësi dhe në
vende të tjera. Në Francë idetë e Kalvinit u përqafuan kryesisht
nga fisnikët. Reforma kalviniste u shtri sidomos në pjesën jugore
të Francës, ndonëse mbretërit francezë Valua, Françesku I dhe
Henri II, përpiqeshin të mos i lejonin idetë e reformës. Pas
vdekjes së Henrit II, gruaja e tij Katerina dei Medici u shpall
regjente. Katerina ishte e dobët të qeveriste dhe rivaliteti
ndërmjet dy partive krijoi luftëra civile, të cilat zgjatën nga viti
1562 deri në vitin 1572 dhe u quajtën luftërat hugenote.

Në krahinën e Navarës kaloi në kalvinizëm vetë familia
e Burbonëve, por mbretërit e Francës, të mbështetur nga fisnikët

2-Didie Zhylia, Fjalor i Filozofisë, Shtëpia botuese enciklopedike, Tiranë
1994, faqe 185-186.
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i persekutuan me egërsi protestantët. Këta të fundit rrokën armët
dhe provokuan një luftë civile. Në Natën e Shën Bartolomeut
duke gdhirë 24 gushti i viti 1572, ndaj kalvinistëve u krye një
masakër politike e veshur me petkun fetar. Gjatë kësaj nate u
vranë tetë mijë hugenotë.3

Kjo u pasua nga një luftë e gjatë civile, e cila quhet
“Lufta e tri Henrave”. Vetëm në vitin 1578 mbreti Henri IV, u
dha protestantëve liri fetare me Ediktin e Nantës. Henri IV
kishte qenë protestant, por kur u ngjit në fronin mbretëror
deklaroi se ishte katolik. Gjithsesi Henri IV u garantoi të drejta
dhe u dha liri hugenotëve.

TOMAS MYNXER

Tomas Mynxer (1490-1525) ka lindur në vitin 1490,
në Stolberg të Harit. Ai studioi teologji në Universitetin e
Laipsigut. Mynxeri në predikimet e tij, sulmoi Luterin. Për
realizimin e idealeve të veta, Tomas Myzner rekomandonte
mjete dhune, të cilat i quante me një emër biblik “Shpata e
Gjedonit”. Lëvizja e Tomas Mynxerit shpërtheu në vitin 1524.
Fshatarët rrokën armët dhe u hodhën në kryengritje. Ithtarët e
Mynxerit grabitën kishat duke marrë gjërat e vyera që shërbenin
për dekoracionin e tyre, dëbuan priftërinjtë dhe treguan
mospërfillje ndaj autoriteteve civile. Duke dëgjuar të gjitha këto
gjëra Luteri propogandoi asgjësimin e rebelëve. Në vitin 1525,
Tomas Myzner u kap dhe iu pre koka. Fatin e tij patën edhe
udhëheqës të tjerë dhe kryengritja u mbyt në gjak.4

4
-Koli Xoxi, Martin Luteri dhe rilindasit tanë, Atla, Tiranë 1996, faqe

96-108.

3-Në Francë protestantët quheshin hugenotë.
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ANABAPTISTËT

Anabaptistë do të thotë “të ripagëzuarit”. Anabaptistët
synonin që njeriu të pagëzohej në moshë madhore, sepse atëherë
ishte i vetëdijshëm. Lëvizja anabaptiste përfaqësonte interesat
e fukarenjve. Anabaptistët, duke shfrytëzuar praktikat e Dhiatës
së Re, dënonin shfrytëzimin shoqëror, nuk pranonin të mbanin
armë etj. Ata besonin në ardhjen e dytë të Krishtit në tokë,
prandaj quheshin edhe hiliastë, sepse besonin në mbretërinë
hyjnore mijëvjeçare, mbi tokë. Anabaptistët synonin të krijonin
një shtet nën shembullin e Izraelit duke zgjedhur një mbret si
Davidin. Ata mendonin se të krishterët duhet të jetonin sipas
udhëzimeve që pati dhënë Krishti gjatë predikimit në mal.

Anabaptistët donin të themelonin Mbretërinë e
Perëndisë me anën e kryengritjes. Në Hollandë anababtizmi
pati një karakter revolucionar. Krerët e tij Johan Mathiesen,
nga Haarlemi dhe Johan Bockelsohn, nga Leideni, mbasi u
dëbuan u shpërngulën në qytetin Mynster të Gjermanisë.
Anabaptistët radikalë të qytetit të Mynsterit më 1525, shpallën
“Komunën e Mynsterit” ose “Jeruzalemin i ri”. Ata dëbuan
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episkopin katolik duke marrë pushtetin shtetëror. Menjëherë
sendet e çmuara u konfiskuan në favor të komunës, monedha
vendase u hoq nga qarkullimi dhe shpërndarja e të mirave
materiale bëhej sipas konsumit.

Mathiesen u vra në një betejë, kurse Bockelsohn u shpall
“Mbret i Izraelit”. Gjatë muajve që mbretëroj Mbreti Biblik
Bockelsohn banorët e qytetit Mynster panë me sytë e tyre
tmerret më të mëdha. Ata që nuk pranuan të pagëzoheshin për
herë të dytë iu nënshtruan torturave. Poligamia u bë e
detyrueshme. Gjithashtu u caktua një grup dhiakonësh, të cilët
do të kujdeseshin për komunitetin anababtist. Disa princër
gjermanë në afërsi të qytetit Mynster i dhanë ndihmë ushtarake
episkopit katolik dhe ky i fundit pushtoi qytetin. Mbreti Johan,
bashkë me shtabin e tij vdiqën në tortura, ndërsa ithtarët e tij u
persekutuan. Ekseset e anababtistëve në Mynster, bënë që
shiheshin si elementë të rrezikshëm. Për këtë shkak nuk mundën
të bënin prozelitë veçse menduan të mbijetojnë duke ndërruar
emërtimin e tyre në menonitë, sipas emrit të udhëheqësit të
tyre Meno Simonis (+1559). Ky i fundit ka qenë prift katolik
dhe më pas kaloi në sektin e tyre duke u dhënë një organizim
më të shëndoshë dhe paqësor. Këta anababtistë të dëbuar, u
përhapën në gjithë Gjermaninë e Jugut, u përzienë me ithtarët
e tjerë të Mynzerit dhe nëpërmjet zanatçinjve endacakë, u shtrinë
deri në Austri dhe Moravi. Me emërtimin e ri anababtistët u
përhapën në gjithë Gjermaninë, Hollandën, Rusinë, Palestinën
dhe Amerikën. Sipas satistikave sot në botë janë rreth 30 milionë
anabaptistë.5

5-Lush Gjergji, Atenagora profet i bashkimit, Drita, Ferizaj 1995, faqe
51-52.
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REFORMA NË ANGLI

Në Angli reforma hyri nëpërmjet mbretit të Anglisë
Henriku VIII (1509- 1547), i cili kishte studiuar teologji nga
mësimdhënësit humanistë. Gjithashtu ai ishte njohës i mirë i
filozofisë skolastike, ishte poet, muzikant dhe atlet. Vdekja e
vëllait të tij më të madh, e solli në fronin e Anglisë. Në kohën
që u shfaq Reforma në Gjermani, mbreti Henriku VIII, iu
kundërvu Luterit duke mbrojtur të gjitha misteret e shenjta,
gjë që e bëri papën Leoni I, t’i japë titullin e nderit Defensor
Fidei që do të thotë mbrojtës i besimit. Kundër mbretit të
Anglisë, Luteri u përgjigj aq ashpër sa mbreti nuk e vazhdoi
më debatin, por vetëm u kufizua të merrte masa për të penguar
hyrjen e protestantizmit në Angli. Sapo u ngjit në fron, Henriku
VIII u martua me Katerinën e Aragonës, e cila ishte gruaja e ve
e vëllait të vdekur Arturit.

Gjithashtu ajo ishte motra e Ferdinantit dhe Izabelës së
Spanjës. Martesa e tyre u bekua nga papa Juli II, në vitin 1503.
Katerina lindi gjashtë fëmijë prej të cilëve jetoi vetëm Meri.
Ndërkohë Henriku VIII, filloi të ndjente se martesa e tij ishte
mëkat mortor, prandaj nuk i rronin fëmijët. Ndërkohë Henriku
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VIII, bie në dashuri me Ana Boleyn. Dëshira për të pasur një
trashëgimtar të fronit e shtyu perandorin që në janar të vitit
1533, të martohet me Ana Boleyn, e cila ishte shtatzënë. Papa
Klimi refuzoi t’i jepte divorcin. Henriku VIII i indinjuar nga
qëndrimi i papës ngriti në rangun e Kryepiskopit të Kanterburit
profesorin e teologjisë në Universitetin e Oksfordit, priftin
Tomas Kranmer dhe i kërkoi atij që ti jepte divorcin. Kranmer
e aprovoi divorcin e mbretit nga Katerina dhe celebroi martesën
e tij me Anën. Papa i Romës e shkishëroi mbretin dhe
kryeepiskopin, por Henriku VIII, në vitin 1534 mblodhi
parlamentin dhe u shpall vetë kreu i Kishës Angleze.

Gjithashtu ai preu të gjitha lidhjet me Romën. Ata që iu
kundërvunë u dënuan ashpërsisht. Humanisti Tomas Mur dhe
episkopi i Rochsterit Xhon Fisher u dënuan me prerje të kokës.
Duke ecur në rrugën e nisur Henriku VIII, popullarizoi pasuritë
e kishës, të cilat i kaluan kurorës mbretërore dhe shkatërroi
376 manastire katolike. Kryengritjet që shpërthyen në masat e
popullit u mbytën me gjak, ndërsa murgjit  u burgosën dhe u
torturuan.
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              Pas vdekjes së Henrikut VIII, në fron u ngjit i biri,
Eduarti VI. Duke qënë në moshë minore, vetëm 10 vjeç shteti
u qeveris nga një regjencë ku rolin kryesor e luante kryeepiskopi
i Kanterburnit, Tomas Kranmer. Ky i fundit shfrytëzoi pushtetin
që dispononte dhe futi reformën në Angli, e cila qe një përzierje
e ideve luteriane, kalviniste dhe katolike. U ruajt hierarkia
kishtare me të tre gradat e saj prandaj Kisha Angleze u quajt
episkopale. Liturgjia romane u zëvëndësua me një liturgji më
të thjeshtë në gjuhën e popullit. Besimtarëve u lejohej të
kungoheshin me të dy format. Gjithashtu u lejua martesa e
priftërinjve. Kreu i kishës anglikane ishte mbreti. Në vitin 1553,
perandori dekretoi simbolin e besimit me 42 artikuj. Në të
përfshihej doktrina e Kishës Anglikane ku ndërthurreshin
mësimdhëniet katolike, kalviniste dhe luteriane.

Në vitin 1553, Eduarti VI vdiq dhe në fronin mbretëror
u ngjit Meri Tudor, vajza e Henrikut VIII, nga matesa me
Katerinën e Aragonës. Meri ishte katolike fanatike dhe i urrente
reformatorët, për shkakun e të cilëve, mamaja e saj u mënjanua
nga froni. Mbretëresha Meri bëri të pamundurën për të
rivendosur katolicizmin në Angli. Ajo mori masa të rrepta ndaj
protestantëve. Krerët e reformës, me Kranmerin në krye u
dogjën në turrën e druve. Për zbulimin dhe gjykimin e personave
të dyshimtë krijoi një gjykatë inkuizicionale. Merit i vurnë
nofkën “Gjakpirësja”. U mënjanua liturgjia e vendosur nga
Kranmeri duke u zëvëndësuar me liturgjinë romane dhe u
shkarkuan priftërinjtë që qenë martuar. Vetëm pasuritë që
Henriku VIII, u kish dhënë fisnikëve, nuk u prekën, por u
mbetën atyre me qëllim që të kishte fisnikët në anën e saj.
Martesa e saj me Filipin II, mbretin e Spanjës dukej sikur do të
siguronte triumfin definitiv të katolicizmit, por vdekja e rrëmbeu
vetëm pas pesë vjet sundimi, për shansin e mirë të anglikanizmit.
Masat e dhunshme të Meri Tudorit, jo vetëm që nuk arritën të
siguronin restaurimin e katolicizmit, por përkundrazi e bën të
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urryeshëm dhe simpatia e përgjithme e popullit ishte për
reformën e cila u vendos përfundimisht nën mbretërinë e
Elisabetës (1558-1603).

Me vdekjen e Meri Tudorit, Elisabeta duke qenë i vetmi
fëmijë i gjallë i Henrikut VIII, i takoi të hipi në fronin e Anglisë.
Elisabeta u rrit dhe u edukua me idetë e Reformës Anglikane.
Qëndrimi i papës, që e kishte deklaruar si fëmijë jo legjitim të
Henrikut VIII, e bëri Elisabetën që të kalojë hapur me anën e
Reformës. Të gjitha masat që ishin marrë nga Meri Tudor u
anulluan, ndërsa masat që ishin marrë nga mbretërit Henriku
VIII dhe Eduardi VI, u rivunë në fuqi. Liturgjia Anglikane u
rivendos, postet episkopale iu dhanë burrave të devotshëm ndaj
Reformës ndërsa 42 artikujt e Simbolit të Besimit mbetën në
fuqi duke u reduktuar në 39. Doktrina që përmban ky simbol
besimi konsiston në vazhdim me atë përzierje elementesh
katolike dhe kalviniste. Në adhurim përdorej Book of the
Common Prayer (Libri i Lutjes së Përbashkët).6

REFORMA NË SKOCI
XHON NOKS

Në Skoci kalvinizmi u përhap nga Xhon Noks, i cili ka
lindur në vitin 1510. Ai vizitoi Gjenevën dhe përqafoi
kalvinizmin. Në vitin 1555 u kthye në Skoci dhe filloi të
predikonte idetë kalviniste. Pasi u përndoq nga lordët skocezë,
në vitin 1557 u detyrua të largohej për në Gjermani. Më 1572
u kthye përfundimisht në Skoci dhe përhapi kalvinizmin. Noksi
vdiq në vitin 1572. Pas konfliktit që shpërtheu mbretëresha
Meri Stjuart u detyrua të largohej nga Skocia dhe në gjithë
vendin lulëzoi kalvinizmi. Protestantët skocezë kundërshtuan
peshkopët, të cilët i shihnin si aleatë të monarkëve. Për këtë

6-Antonios Alevizopoulos, Romeokatholikismos, Protestantismos ke
Orthodhoksia, ekdosi Eptalofos, Athina 1992, sel. 125-127.
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arsye ata e organizuan kishën mbi bazën e prezbiterëve, prandaj
kisha skoceze quhet prezbiteriane.

PURITANËT

Puritanët pranonin mësimdhënien kalviniste, kështu që
ata nuk kishin ndryshime të mëdha me kishën anglikane.
Putitanët nuk pranonin bërjen e shenjës së kryqit gjatë pagëzimit,
vendosjen e duarve mbi kokë gjatë krezmimit, unazat gjatë
misterit të martesës, organot nëpër kisha, veshjet klerikale etj.
Gjithashtu puritanët anglezë donin të reformonin drejtimin e
kishës duke shfuqizuar pushtetin episkopal dhe duke e
zëvendësuar atë me pushtetin e prezbiterëve. Për këtë shkak
kisha e tyre u quajt prezbiteriane. Ndërkohë mbretëresha
Elisabeta vdiq dhe në fron u ngjit Jakobi I (1603-1625).
Puritanët i kërkuan mbretit të sapofronëzuar mbledhjen e një
sinodi, ku do të diskutonin zëvendësimin e episkopëve me
prezbiterët. Sinodi u mblodh në vitin 1604. Vite më vonë, më
1642 Anglia u përfshi nga lufta civile. Ushtarët me në krye
Kromuellin morrën pushtetin. Më 30 janar të vitit 1649, mbreti
u dënua me prerje të kokës duke e akuzuar si tiran. Gjatë viteve
të sundimit të Kromuellit prezbiterianizmi arriti të bëhet kisha
zyrtare në Angli. Pas rënies së Republikës së Kromuellit dhe
restaturimit të monarkisë, u rivendos kisha episkopale.

KUAREKËT

Kuakerët qenë sekt mistik, i cili u shfaq në Angli si opozitë
ndaj Kishës Episkopale. Themeluesi i këtij sekti ka qenë Xhorxh
Foks (1624-1691). Në vitin 1646, Foks pati disa vegime dhe
besoi se ishe i destinuar të udhëhiqte besimin e bashkëkohësve
të tij. Ndërsa më 1647, Xhï rxh Foks me Bibël në dorë filloi të
predikonte nëpër krahina të ndryshme të Anglisë. Me seriozitetin
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e predikimeve të tij tërhoqi një numër të madh admiruesish, të
cilët në vitin 1652, u bashkuan në një shoqëri të quajtur Shoqëria
e Miqve. Atyre iu vu nofka të dridhshmit, sepse e ndjejnë veten
të frymëzuar nga Zoti dhe kur duan të marrin fjalën pushtohen
nga një dridhje. Refuzimi i tyre për të bërë shërbimin ushtarak,
për tu betuar për besnikëri ndaj pushtetit në fuqi, për të paguar
tatime etj, ka bërë që kuakerët t’i nënshtrohen persekutimeve.
Në vitin 1666 kreu i tyre u zgjodh Uillian Pen. Më 1682 ai
kolonizoi Pensilvaninë në Amerikë. Gjithashtu në vitin 1682
kuarekët ndërtuan qytetin e Filadelfias në Amerikë. Kuarekët
kanë uniformë shumë të thjeshtë. Burrat rrobë të zezë, pa jakë
dhe kopsa dhe një kapelë me strehë qarkore të gjerë, ndërsa
gratë mbajnë fustan bojëhiri, përparëse me ngjyrë jeshile të çelur,
kapele të thjeshtë dhe një shall të bardhë.7

METODISTËT

        Metodistët janë një sekt pietist që lindi në gjirin e
studentëve të Oksfordit të Angli. Themeluesi i këtij sekti ka
qenë Xhon Vesley (1703-1791), i cili ishte pastor anglikan dhe
profesor në Oksford. Pakënaqësitë e shumta ndaj Kishës
Anglikane e shtynë Vesleyn për të krijuar një sekt të ri. Në
fillim ai nuk mendonte të ndahej nga Kisha Anglikane
Episkopale, por vetëm kishte për qëllim të përhapte në rrethet
sa më të gjëra: kreshmën, lutjet ndaj Zotit, leximin e Biblës dhe
kungimin e shpeshtë. Këto gjëra ai i quante methodus vitae
domethënë metodë jete, prandaj ithtarët e tij u quajtën
metodistë. Quhen metodistë, sepse kanë përpunuar metodën e
përtëritjes shpirtërore nëpërmjet veprimtarisë bamirëse, leximit
të Biblës, uratës dhe pendesës. Autoriteti suprem i sektit është
Konferenca vjetore e përbërë nga 100 pastorë. Metodistët fituan
merita të mëdha, si në Angli ashtu edhe në Amerikë, për
7-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994.
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përhapjen e arsimit dhe të moralit kristian në radhët e klasës
punëtore. Ata sot përfaqësojnë sektin më të madh, sepse janë
rreth 28 milionë besimtarë.

DËSHMITARËT E JEHOVAIT

Dëshmitarët e Jehovait e mbështesin doktrinën e tyre
në mësimdhënien e Karol Roselit (1852-1916). Ky i fundit në
vitin 1870, themeloi një cikël të studimeve biblike në kishën
Sekond Adventist, ndërsa më 1879 Roseli botoi revistën “Roja
e Sionit dhe predikimi i ardhjes së Krishtit”. Revista ndryshoi
disa herë emërtimet derisa më 1908 mori emrin “Kulla e Rojës”.
Pas vdekjes së Roselit veprën e tij e vazhdoi Josif Roderfordh
(1869-1942). Ky i fundit është edhe themeluesi i organizatës
që mban emrin “Dëshmitarrët e Jehovait”. Ai kishte lindur në
Misuri në një familje baptiste. Studioi drejtësi dhe më vonë u
bë prokuror. Roderfordh u bë avokati i firmës dhe pas vdekjes
të Roselit më 6 janar 1917, ai mundi të zotëronte gjithë
trashëgiminë duke u bërë kryetari i vetëm i firmës. Emrin
“Dëshmitarrët e Jehovait” e morën në vitin 1931. Ata e spjegojnë
në mënyrë të veçantë Biblën, të cilën e mbajnë si të pagabueshme
dhe theksojnë ardhjen e shpejtë të Krishtit. Sot janë rreth
3.000.000 në afro 200 vende të botës.
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KREU I NËNTËMBËDHJETË

LUFTA 30 VJEÇARE
 NË GJERMANI (1618-1648)

L
ufta më e vështirë midis katolicizmit dhe protestantizmit

u bë në Gjermani, ku ishte djepi i reformës protestante.

Në anën e katolicizmit qenë perandorët, ndërsa në atë të

Reformës, shumica e princërve gjermanë. Lufta zgjati nga viti

1618 deri në vitin 1648. Në Gjermani reforma protestante arriti

kulmin në vitin 1566, por më vonë protestantët filluan të

përndiqeshin. Në Bohemi, në vitin 1602 filluan përplasjet e para

ndërmjet protestantëve dhe katolikëve. Lufta 30-vjeçare ka tri

faza kryesore. Faza e parë ishte nga viti 1618 deri më 1629.
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Protestantët e Bohemisë u ngritën kundër Austrisë. Pas vdekjes
së perandorit Mateo, ata e shpunë stemën e Bohemisë tek
elektori Frederiku V dhe e gjithë perandoria u kthye në
protestantizëm, por në vitin 1620, Maksimiljani i Bavarisë me
ushtritë katolike i mundi bohemët në betejën e Kodrës së Bardhë
në afërsi të Pragës. Protestantëve u erdhi në ndihmë mbreti i
Danimarkës Kristiani IV. Me përfundimin e luftës Bohemia
humbi pavarësinë dhe katolikët morrën episkopatat që kishin
humbur.

Pas negociatash të shumta u arrit që më 24 tetor të vitit
1648, të nënshkruhej Paqja e Vestfalisë, me anën e saj cilës u
njohën kalvinistët dhe luterianët, të cilët përbënin frontin e
përbashkët kundër katolikëve. Gjithashtu u caktuan kufinjtë
ndërmjet shteteve. Suedia do të kishte në zotërim bregdetin e
Balltikut, ndërsa Franca do të zotëronte Alsatinë, popullsia e
së cilës ishte protestante. Zonat e Vendeve të Ulëta dhe Federata
Helvetike u shpallën të pavarura. Me nënshkrimin e Paqes së
Vestfalisë princat kishin të drejtën që të përcaktonin dogmën
fetare të popullsisë së tyre. Atje ku kishte pasur dy besime
përpara vitit 1627, do të vazhdonin siç patën qenë. Luterianët
dhe kalvinistët propozuan se nëse princi do të ndryshonte
besimin, nga kjo gjë nuk duhet të ndikoheshin banorët e shtetit
që kishte në juridiksion. Si përfundim u arrit kompromisi që të
pranoheshin protestantët që jetonin nëpër principatat me
popullsi katolike dhe anasjelltas. Papa Inoçenti III, nuk mbeti i
kënaqur me kushtet e Paqes së Vestfalisë dhe me anën e bulës
Zelo domus Dei e quajti atë të pavlefshme. Paqja e Vestfalisë
ka rëndësi historike sepse vendosi balancën fetare në Evropë
dhe përcaktoi kufinjtë e shteteve sipas besimeve.1

1
-Justo L. Gonzales, Historia e Kishës, QDK, Tiranë 2007, faqe 77.
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SINODI I TRENTOS (1545-1563)
KONDRA-REFORMA

Në vitin 1545, papa Pavli III, në marrëveshje me
perandorin e Gjermanisë Karli V mblodhi Sinodin e Trentos.
Sinodi zgjati rreth tetëmbëdhjetë vjet dhe i zhvilloi punimet në
tri periudha: 1) periudha e hyrjes (1545-1549), 2) periudha e
tranzicionit (1551-1552), 3) periudha e ndërtimit (1562-1563).
Në Sinodin e Trentos morrën pjesë mbi 200 episkopë dhe u
mbajtën 20 seanca. Perandori Karli V kërkonte të diskutohej
më parë marrja e masave kundër Reformës, ndërsa papa Pavli
III kërkonte të diskutoheshin çështjet doktrinore. Më në fund
u arrit kompromisi që në çdo seancë të miratoheshin dy dekrete:
njeri De fide për çështje të besimit dhe tjetri De Reformationes
për kundërreformë. Vendimet që u morrën në Sinodin e Trentos
saktësuan besimin e Kishës Katolike përballë Rrëfimit të
Ausburgut. Sinodi theksoi tri pika kryesore: 1) Shkrimin e
Shenjtë, 2) besimin dhe 3) sakramentet.

Çështjet më të rëndësishme që u zgjidhën me dekret
për çështjen e besimit qenë: 1) Burimin e besimit e përbën Bibla
në përkthimin Vulgata. 2) Larja e mëkateve arrihet jo vetëm
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me anë të besimit, por edhe me anë të veprave të mira. 3)
Misteret e Shenjta janë gjithsej shtatë. Në Eukaristinë e Shenjtë
është i pranishëm Trupi dhe Gjaku i Jisu Krishtit nëpërmjet
transubstacionit, d.m.th. të shndërrimit të tyre nga bukë dhe
verë në trup e gjak, me anë të bekimit. Masat me karakter
administrativ dhe disiplinor qenë: 1) Krijimi i seminareve për
formimin e klerikëve të ardhshëm pranë çdo dioqeze; 2)
Episkopët duhet të bënin vizita pastorale nëpër kishat që kishin
në juridiksionin e tyre. 3) Mbajtja e sinodeve lokale në bazë
dioqeze çdo vit dhe në bazë province një herë në tre vjet etj.
Vënia në jetë e vendimeve të Sinodit të Tridentos forcoi Kishën
Romano-Katolike. Tërësia e masave që u morën nga ky sinod
u quajtën Kontra-Reforma.2

URDHËRAT FETARË

Për të përhapur Kontrareformën në gjirin e masave
popullore kisha katolike përdori urdhërat fetarë. Më të zellshmit
prej tyre qenë jezuitët.

Urdhëri i Jezuitëve. Themeluesi i këtij urdhëri ka qenë
Ignaci nga Loyola (1491-1556), i cili ishte një kalorës spanjoll
nga vendet baske. Në moshën 32-vjeçare studioi filozofi në
Universitetin e Salamankës, në Spanjë, ndërsa studimet
teologjike i kreu në Paris. Aty u lidh me gjashtë shokë të tjerë
dhe themeloi urdhërin, të cilin e pagëzoi me emrin Societas
Jisu  që do të thotë Shoqëria e Jisuit. Societas Jisu  u themelua
në Paris më 15 gusht të vitit 1534. Synimi kryesor i urdhërit
ishte të ndërmerrte një kryqëzatë shpirtërore për në Jeruzalem
për të konvertuar myslimanët në krishterim. Ky urdhër në vitin
1540, u njoh zyrtarisht nga papa Pali III. Gjenerali i urdhërit
jezuit, e ka rezidencën në Romë. Urdhëri i jezuitëve ka si qëllim
Omnia ad maiorem Dei gloriam që do të thotë gjithshka për
2-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994.
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lavdinë e madhe të Zotit. Jezuitët u përdorën për të përhapur
Kontrareformën në gjirin e masave popullore.3

Urdhëri i oratorienëve u themelua në Romë në vitin
1556, nga Filip Neri (1515-1595). Filipi e kishte origjinën nga
Fiorentina. Në moshë të re shkoi në Romë. Pasi u dorëzua
meshtar themeloi Ortarion. Anëtarët e vëllazërisë i lidh  dashuria
e ndërsjelltë dhe ndihma ndaj njerëzve në nevojë. Anëtarët e
vëllazërisë jetojnë në bashkësi duke ushtruar jetën shpirtërore
me anën e eukaristisë hyjnore.

Urdhëri i karmelitëve të zbathur u themelua në vitin
1580, nga Joani i Kryqit (1542-1591). Ky urdhër është
themeluar prej heremitëve që jetonin në malin Karmel. Joani i
Kryqit ka shkruar këto libra “Ngjitja e karmelit”, “Nata e errët
e shpirtit”, “Kënga shpirtërore”, “Flaka e gjallë e dashurisë”
etj.

Urdhëri i motrave ursuline është një kongregacion për
arsimin e grave dhe kurimin e të sëmurëve. Urdhëri u themelua
nga Anxhela Meriçi në vitin 1535. Anxhela ishte françeskane
nga Breshia. Urdhëri i motrave ursuline në vitin 1544 mori
miratimin e papës Pali III.

Urdhëri i lazaristëve u krijua në vitin 1625 nga Viçenco
de Paoli (1581-1660). Vinçenci ka studiuar në Tuluz. Urdhërit
të lazaristëve u besohet drejtimi i seminareve dhe predikimi
nëpër fshatra.

 Urdhëri i motrave të karitasit u krijua nga Viçenco de
Pauli për përkujdesjen e të sëmurëve. Në vitin 1633, Viçenco
de Pauli në bashkëpunim me Luiza De Gras themeloi urdhërin
e motrave të karitasit në Paris.

Urdhëri i kapuçinëve u krijua në vitin 1528. Quheshin
të tillë nga kapuçi që mbanin në kokë. Ky urdhër është një
riorganizim i urdhërit të françeskanëve, i bërë nga françeskani

3-Zef Mirdita, Krishtënizimi ndër shqiptarë, Drita, Zagreb 1998, faqe
293-295.
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Mateo nga qyteti Bassi. Urdhëri u shqua në predikimet
popullore.4

STILI BAROK

Stili barok u shfaq kryesisht aty nga shekulli XVII deri
në mesin e shekullit XVIII. Emërtimin e ka marë nga fjala
portugeze baroco. Në  Itali përmendim: 1-kishën e Gesu të
jezuitëve në Romë, e cila u ndërtua në vitin 1568, nga Viviola
dhe është përdorur si prototip i stilit barok në Europë. 2-Madona
della Salute në Venecia, e shekullit XVII. 3- Santa Maria della
Pace në Romë etj. Në Spanjë stili barok arriti kulmin duke
imituar kishën prototip të Gesu në Romë, por në fillimet e
shekullit XVIII lulëzoi baroku spanjoll, prej arkitektit
Churriguera.

4-Michel Lemonnier O.P, Histori e Kishës, (përktheu Ferdinand Leka),
Ylber, Tiranë, 235-250.
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Shembujt kryesorë të këtij arti janë: 1-San Isidoro el
Real në Madrid, 2-shën Joan Pagëzori në Toledo etj. Në
Portugali kishat e stilit barok lulëzuan në qytetet Coimbra dhe
Porto. 1-Sao Lourenco dos Grilos, 2-Sao Bento da Vitoria, 3-
Santa Clara Nova, 4-Sao Pedro dos Clerigos, etj. Në Francë
stili barok nuk gjeti terren të përshtatshëm për tu zhvilluar, por
në shekullin e XVIII, gjeti përhapje një lloj tjetër stili i quajtur
rokoko, që është faza e fundit e stilit barok. Në Gjermani kishat
e stilit barok ndjekin arkitekturën e kishës Gesu të Romës. Si
shembuj mund të sjellim: 1-kishën e shën Mihailit në Mynih, 2-
manastirin e Vies në Bavari, etj. Në Austri stili barok arriti
kulmin me ndërtimin e kishës së shën Karolit të Vienës. Në
Poloni ku jezuitët patën ndikim të madh kemi ndërtimin e shumë
kishave në stilin barok, prej tyre mund të përmendim: 1-shën
Petron e Krakovias, 2-kishën e apostujve Petro dhe Pavël në
Vilva etj. Stili barok arriti deri në Rusi. Ndikime të stilit barok
kemi në kishën e Hyjlindëses në Dubrouitsi, kishën e manastirit
Smolny në Leningrad etj.5

REVOLUCIONI FRANCEZ

Në kohën që shpërtheu revolucioni francez kisha katolike
iu nënshtrua persekutimeve. Parrulla revolucionare ishte
Ecrazes l‘infame (shypeni të poshtrën). Më 1761 Volteri
shkruante: Si të kemi shkatërruar një herë e mirë jezuitët, do ta
kemi më të lehtë luftën kundër të poshtrës (kishës katolike).
Në atë kohë vendi po kalonte një krizë ekonomike të vështirë.
Ndërkohë që populli vuante nga skamja dhe varfëria klerikët
katolikë të zgjedhur nga radhët e shtresave fisnike jetonin në
luks dhe pothuajse e kishin harruar veprimtarinë baritore. Të
gjithë këta faktorë që përmendëm mësipër shkaktuan

5-Georgiou Antouraki, Kristianiki Arxitektoniki kai Epigrafiki, Dhespina
Mavromati, Athina 1993, sel. 396-400.
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shpërthimin e revolucionit francez. Në vitin 1790, Asambleja
votoi për shtetëzimin e pasurive kishtare. Menjëherë filloi
sekuestrimi i pasurive të kishës, shkrirja e institucioneve fetare,
prishja e manastireve etj. Gjithashtu u vendos që episkopët dhe
priftërinjtë të zgjidheshin nga populi dhe jo nga mbreti.
Revolucioni vijoi me Kushtetutën civile të klerit, ndaj së cilës
duhet betoheshin priftrërinjtë. Rreth 133 priftërinj refuzuan të
betohen përpara Kushtetutës civile të klerit. Ata që refuzuan të
betohen u shkarkuan dhe u dëbuan nga Franca. Gjithashtu papa
Piu VI, i shkarkoi klerikët që u betuan pëpara Kushtetutës civile
të klerit.

Kryengritësit të frymëzuar nga Roberspieri, dënonin me
vdekje të gjithë ata që nuk i bindeshin vendimeve që kishte
marrë Asambleja ligjvënëse. Në vitin 1793 mbretit të Francës
Ludovikut XVII, i prenë kokën dhe Konventa Kombëtare
dekretoi heqjen zyrtare të fesë kristiane. Në vend të saj vendosi
Kultin e Arsyes. Kishat u plaçkitën dhe u përdhosën, ndërsa
kalendari dhe festat kristiane u anulluan. Më 21 shator të vitit
1729, u shfuqizua kalendari kishtar. Me anën e dekretit të 7
tetorit 1793, krishtërimi u shpall fe e ndaluar, ndërsa Roberspieri
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u quajt mbrojtësi dhe shpëtimtari i popullit. Një grua u mbajt
mbi supe si Perëndesha e Arsyes dhe me anën një procesioni
masiv u vendos në altarin e kishës Noter Dame të Parisit.
Robespieri dekretoi ekzistencën e një Qenie Supreme, duke
krijuar dhe një festë për nder të saj.

Pasi Robespierit i prenë kokën në giojtinë, kisha nisi të
marrë frymë lirisht. Në vitin 1801, me anën e Konkordatit të
Napoleon Bonapartit krishterimi u njoh përsëri si fe zyrtare.
Bonaparti për të realizuar qëllimet e tij donte që ta kishte mirë
me papën, prandaj nënshkroi konkordatin. Në fakt Napoleon
Bonaparti i dha vetes më shumë të drejta se sa i njihte
konkordati. Dekretet papale nuk mund të zbatoheshin pa
pëlqimin e Bonapartit, sinodet nuk mund të mblidheshin pa
aprovimin e tij, ndërsa arsimi fetar në të gjitha shkollat do të
jepej sipas një katekizmi të aprovuar nga autoritetet shtetërore.

Konkordati i Napoleon Bonapartit me papën Piu VII,
shënon fillimin e një ere të re në politikën kishtare, erën e fitores
së shtetit ndaj kishës. Por konkordati hasi vështirësi në zbatimin
e tij, saqë papa Piu VII e quajti atë të pazbatueshëm. Në vitin
1804, Napoleon Bonaparti u shpall perandor i galëve dhe ftoi
papën Piu VII, që ta kurorëzonte në kishën katedrale Noter
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Dame të Parisit. Ceremonia e kurorëzimit të Napoleon
Bonapartit u celebrua në vitin 1804, dhe ishte pothuajse e njënjtë
me atë të Karlit të Madh. Sapo filloi ceremonia, Bonaparti
rrëmbeu kurorën mbretërore nga duart e papës dhe e vendosi
mbi kryet e tij. Disa vjet më vonë më 1808, ushtritë e Bonapartit
pushtuan Romën dhe të gjitha zotërimet papale iu nënshtruan
perandorisë. Papa Piu VII, e aforizoi Bonapartin dhe ky i fundit
iu kundërpërgjigj duke e zënë papën rob. Në vitin 1809, ushtarët
e Bonapartit e zunë papën dhe e izoluan në kështjellën e
Savonës, ku qëndroi deri sa u lirua në vitin 1815. Vetëm pas
humbjes së Bonapartit në betejën e Vaterlos, më pesë maj të
vitit 1815, papa mundi të kthehej në rezidencën e tij në Romë.
Napoleon Bonaparti u zu rob nga forcat angleze dhe u internua
në kështjellën e shën Elenës, ku vdiq në vitin 1821.6

6-Michel Lemonnier O.P, Histori e Kishës, (përktheu Ferdinand Leka),
Ylber, Tiranë, 235-250.
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KREU I NJËZETË

UNIATIZMI

R
olin vendimtar në zbatimin e politikës uniatiste e luajtën

jezuitët. Austria, Hungaria, Moravia, Polonia e më vonë

Transilvania, Kroacia, Slovenia, u mbushën me tipografi

dhe kolegje katolike të shumta, disa nga të cilat u shndërruan

në universitete. Por mbi të gjitha shquhej Shkolla Qendrore
Jezuite në Romë (Colegium Romanorum), e themeluar më
1551. U krijuan kolegje të tjerë, siç ishte Collegium
Maroniticum më 1584, Collegium Iliricum më 1576, Kolegji i
Shën Athnasit më 1581 etj. Këto shkolla ishin qendra të
propogandës romano-katolike. Përdorimi i një arsenali të tërë
mjetesh propogandistike, kulturore dhe politike nga jezuitët
bëri që politika uniatiste e Vatikanit të japë rezultate. Një fushë
të gjerë veprimi gjetën jezuitët në komunitetet ortodokse
skizmatike si monofizitistët, jakobinët dhe nestorianët. Më pak
terren gjetën tek koptët e Egjiptit dhe tek abisinianët. Ndaj
maronitëve të Libanit, katolikët përdorën dhunën për bashkimin
me Romën, madje më 1584 papa Grigori XIII ngriti për ata një
shkollë të posaçme Collegium Maroniticum. Vite më vonë u
ndje nevoja e krijimit të një qendre koordinuese të krejt
propogandës fetare Congregatio de Propaganda Fide, e cila u
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ngrit me bekimin e papës Grigori XIV në vitin 1622. Me anë të
shkollave dhe të botimeve u bënë përpjekje që mjaft klerikë
dhe besimtarë të kalonin në anën e Romës, pra të kthehen në
unitë. Në vitin 1596 u krijua Unioni i Brest-Litovskit, me anën
e të cilit peshkopët e mbretërisë Polako-Lituane u bashkuan
me kishën katolike. Ritet dhe zakonet e kishës mbetën të njenjta
unia, ndërsa udhëheqja e kishës varej nga papa i Romës.

Lëvizja unite u kundërshtua nga ortodoksët, të cilët në
vitin 1588 organizuan një vëllazëri laikësh ortodoksë. Kjo
vëllazëri mori bekimin e patrikut të Kostandinopojës Jeremia
II. Në vitin 1640 Mitropoliti i Kievit, Pjetër Mogila shkroi një
Konfesion Besimi, të cilin e dërgoi për miratim në
Kostandinopojë. Konfesioni i Mogilës kishte ndikime nga libri
i katekizmit të jezuitit Kanisius. Veprat e Pjetër Mogilës u
gjykuan si të papranueshme për ortodoksët dhe u dënuan në

një sinod që u mbajt në Jash të Rumanisë në vitin 1643.1

1-Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi III, Shkrimi
i Shenjtë dhe Historia e Kishës, përkthyer nga Imzot Joan Pelushi, botim
i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000.
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ORTODOKSIA
 DHE PROTESTANTIZMI

 Filip Melanktoni në vitin 1569, me anë të dhjakonit
Dhimitër Misos i dërgoi patrikut të Kostandinopojës, Joasaf
II, një letër dhe tekstin e përkthyer të Deklaratës së Augsbugut.
Në letër Melanktoni paraqiste doktrinën protestante. Patriku
nuk iu përgjigj letrës. Pas disa vjetësh, më 1573 teologu Jakob
Andrea, këshilltari i patrikut Jeremia II (1572-1579), solli në
Kostandinopojë një letër tjetër dhe më vonë në 1574, një
përkthim në greqisht të Deklaratës së Augsburgut. Patriku
Jeremia II, u përgjigj më 1576 me anën e një letre, ku i premtonte
se do ta shqyrtonte me shumë kujdes materialin dhe do t’i
përgjigjej me hollësi. Teologët luteranë i dërguan përsëri patrikut
Jeremia II, një mbrojtje të deklaratës së Augsburgut. Kësaj radhe
patriarku i përgjigjet atyre duke ju thënë prerazi që të mos i
shkruanin më për këtë problem.

Në vitin 1559 u mbajt në Vilma, të Polonisë, një
konferencë e pastorëve dhe teologëve protestantë për të
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përcaktuar se çfarë masash duheshin marrë kundër katolikëve,
të cilët persekutonin si protestantët ashtu edhe ortodoksët. Ata
i shkruan patrikut të Kostandinopojës për krijimin e një aleance
midis ortodoksëve dhe protestantëve për të luftuar kundër
katolikëve. Përgjigjen ua dha patriarku i Aleksandrisë Meleti, i
cili theksoi se bashkimi ishte i pamundur. Përpjekjet vijuan në
vitin 1620, kur Kiril Lukari u fronëzua patrik i Kostandinopojës.2

Sapo u ngjit në fronin e Kostandinopojës, Lukari filloi
korrespodencën me protestantët duke publikuar Konfesionin
e Besimit, i cili ishte një pohim besimi  kalvinist. Në vitin 1629
Konfesioni i Besimit të Kiril Lukarit u botua në Gjenevë. Prej
saj mbetën të kënaqur protestantët, por u shtua pakënaqësia e
katolikëve. Më 27 korrik të vitit 1638, Kiril Lukarin e kapën
turqit dhe e mbytën në det. Pas vdekjes së Lukarit, më 1638, u
mblodh një sinod në Kostandinopojë, i cili dënoi Konfesionin e
Besimit të Lukarit dhe e dënoi atë si heretik. Vite më vonë në
një sinod që u mblodh në Kostandinopojë, më 1672 Kiril Lukari
u shfajësua me pretendimin se idetë e Konfesionit të Besimit të
tij qenë mendime personale nga dëshira për të reformuar kishën.
Gjithsesi Lukari mbetet një personalitet i rëndësishën i ortodoksisë,

i cili shquhej për formimin teologjik dhe luftën ndaj proselitizmit të

katolikëve. Në vitin 1672, Mitropoliti i Jerusalemit, Dhositheu shkroi

Konfesionin e Besimit Ortodoks për të kundërshtuar pretendimet e

kalvinistëve, të cilët mendonin se Kisha Ortodokse pranon

mësimdhënien kalviniste, sipas Konfesionit të Besimit të Lukarit.

Konfesionin e Besimit Ortodoks të Dhositheut e përkrahën gjithë

patrikët e lindjes.3

3-Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi III, Shkrimi
i Shenjtë dhe Historia e Kishës, përkthyer nga Imzot Joan Pelushi, botim
i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 208.

2-Kiril Lukari ka lindur në Kretë, në vitin 1572 dhe ka studiuar në Itali
me mbështetjen e patrikut të Aleksandrisë Meletit. Ky i fundit e dërgoi
në Vilma të Polonisë për të mbështetur ortodoksët nga proselitizmi i
katolikëve. -Joanou Anastasiou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Dhefteros,
ekdotikos oikos Paratiritis, Thesaliniki, sel. 603-607.
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ORTODOKSËT DHE ANGLIKANËT

Në vitin 1712 Mitropoliti i Thiveas, Arseni shkoi në
Angli tek mbretëresha Ana Stjuart për të kërkuar ndihmë për
Patriarkanën e Aleksandrisë. Gjatë vizitës ra në kontakt me
Kampellin, i cili ishte udhëheqësi shpirtëror i anomotëve.4

Anomotët  i propozuan Arsenit të bashkoheshin me Kishën
Ortodokse dhe të ishin nën mbrojtjet e carit të Rusisë, Pjetrit të
Madh. Me anën e një letre ata parashtruan kushtet e bashkimit.
Pjetri i madh kërkoi nga patrikët e lindjes një përgjigje, të cilën
ia dha patriku i Jeruzalemit Krisanthi. Ky i fundit në vitin 1718
shkroi përgjigjen, të cilën e nënshkruan edhe patrikët e tjerë të
lindjes. Në letrën e Krisanthit theksohej se ortodoksët e prisnin
me gëzim bashkimin e mundshëm, i cili mund të arrihej vetëm
nëse kapërceheshin disa çështje dogmatike. Gjithashtu ngarkuan
protosingjelin Jakov që të shpinte letrën në Angli. Udhëheqësi
shpirtëror i anomotëve Kampell e priti letrën me gëzim dhe i
dërgoi menjëherë një përgjegje Sinodit të Shenjtë të Kishës
Ruse. Kur mësoi për korrespodencën, kryeepiskopi i
Kantërburit Uik, në vitin 1752, i dërgoi një lëtër kryeepiskopit
të Jeruzalemit Krisanthit, me anën e së cilës e njoftonte se
amonotët qenë shkëputur nga Kisha Anglikane dhe se episkopët
e tyre nuk kishin eparki. Këtu përfunduan negociatat për
bashkimin e anomotëve me Kishën Ortodokse.

SKIZMA BULLGARE

Në vitin 1856, me dekret të sulltanit Abdul Mehmet, të
gjithë shtetasve të Perandorisë Osmane u njihej liria e besimit.
Në këtë kohë populli bullgar kërkonte episkopë dhe shërbesa

4-Anomotët qenë shkëputur nga Kisha Anglikae. Ata nuk pranonin të
betoheshin para mbretërve të Anglisë dhe kërkonin të kishin një kishë të

pavarur.
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fetare në gjuhën tij si dhe autonominë kishtare. Patriarkana e
Kostandinopojës me në krye patrikun Joakim II (1860-1862),
nuk i mori parasysh kërkesat e bullgarëve. Në 27 shkurt të vitit
1870, me dekret të sulltanit u krijua eksarkiati i pavarur bullgar.
Fermani i sulltanit parashikonte atje ku dy të tretat e populsisë
ishin bullgare do të zgjidhej një mitropolit bullgar dhe ku dy të
tretat ishin greke do të zgjidhej një mitropolit grek. Gjithashtu
shërbesat fetare do të kryheshin në gjuhën e shumicave
kombëtare. U krijua Sinodi i Kishës Bullgare, në krye të të cilit
u zgjodh mitropoliti Anthim, i cili në vitin 1872, u shpall Eksark
i Kishës Bullgare me seli në Kostandinopojë. Patriarkana e
Kostandinopojës protestoi për përzierjen e qeverisë turke në
punët e brendshme të kishës dhe kërkoi mbledhjen e një sinodi
për të zgjidhur çështjen. Gjithashtu Patriakrkana Ekumenike e
shkarkoi Anthimin, pasi zgjedhja e tij ishte antikanonike dhe
Kisha Bullgare u quajt skizmatike. Kështu Kisha Bullgare miron
e shenjtë e merrte nga kisha ruse deri kur përfundoi skizma.
Në vitin 1915, rezidenca e eksarkut bullgar kaloi nga
Kostandinopoja në Sofie. Në janar të vitit 1945, eksarku Stefan,
me anën e një letre i kërkoi falje patrikut të Kostandinopojës
Beniaminit. Patriarkana u vuri disa kushte, sipas të cilave
eksarkia bullgare të kufizohej vetën në kufinjtë e Bullgarisë,
dhe klerikët e saj të qenë në juridiksionin e Kostandinopojës.
Bullgarët i pranuan kushtet dhe më 22 shkurt të vitit 1945,
Kisha Bullgarisë u shpall autoqefale.5

5-Joanou Anastasiou, Eklisiastiki Istoria, Tomos Dhefteros, ekdotikos
oikos Paratiritis, Thesaliniki, sel. 640-647.
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Arkadi 395-408
Teodosi II (i vogël) 408-457
Marciani 450-457
Leoni I 457-474
Leoni II 474
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Basiliku 475-476
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Anastasi I 491-518
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Mihali I Rangabe 811-813
Leoni V 813-820
Mihali II 820-829
Teofili 829-842
Mihali III 842-867
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Leoni IV 886-912
Aleksandri 912-913
Kostandini VII 913-959
Romani I Lekapen 920-944
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Kostandini III 1025-1028
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Mihali IV 1034-1041
Mihali V 1041-1042
Zoe dhe Teodora 1042
Kostandini IX Monomaku 1042-1055
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Aleksi I Komneni 1081-1118
Johani II Komneni 1118-1143
Manueli I Komneni 1143-1180
Aleksi II Komneni 1180-1183
Androniku I Komneni 1183-1185
Isaku II Ëngjëlli 1185-1195
Aleksi III Ëngjëlli 1195-1203
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Mihali VIII Paleologu 1259-1282
Androniku II Paleologu 1282-1328
Androniki III Paleologu 1328-1341
Johani V Paleologu 1341-1391
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Androniku IV Paleologu 1376-1379
Johani VII Paleologu 1390
Manueli II Paleologu 1391-1425
Johani VIII Paleologu 1452-1448
Kostandini XI Paleologu 1449-1453
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 E KOSTANDINOPOJËS

Balduini I i Flandrës 1204-1205
Henriku i Flandrës 1206-1216
Pietri i Kurtnes 1217
Jolanda 1217-1219
Roberti i Kurtes 1221-1228
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Nga Andrea Llukani

LIBRA HISTORIKË

1-Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014.
2-Historia e Krishterimit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014.
3-Historia e Artit Kristian, Tekno Paper, Tiranë 2004.
4-Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011.
5-Përndjekjet, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2009.
6-Skizma, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2010.
7-Kisha në diktaturë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012.
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8-Dostojevski nuk ndihej i vetmuar, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 1999.
9-Urtësia e shekujve, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2001.
10-Antologjia e Letërsisë së krishterë, Tekno Paper, Tiranë 2006.
11-Patrologjia, Tekno Paper, Tiranë 2007.
12-Onomastika e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012.

LIBRA BIOGRAFIKË

13-Xhagjikajt, Tekno Paper, Tiranë 2003.
14-Përmes Shkrimeve, Tekno Paper, Tiranë 2004.
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15-Nuk e humba dashurinë, Tekno Paper, Tiranë 2005.
16-Rrëfimet e teologut, Tekno Paper, Tiranë 2005.
17-Poeti disident, Trifon Xhagjika, Tekno Paper, Tiranë 2006.
18-Biri i Peshtanit, Trifon Xhagjika, Tekno Paper, Tiranë 2007.
19-Atë Dhimitër Kokoneshi, figurë e shquar e kombit, Trifon Xhagjika,
Tiranë 2010.

LIBRA AGJIOGRAFIKË

20-Sinaksari, Pjesa e Parë, Tekno Paper, Tiranë 2003.
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22-Shenjtorët & Perandorët Iliro-Shqiptarë, Tekno Paper, Tiranë 2005.
23-Sinaksari, Pjesa e Dytë, Tekno Paper, Tiranë 2005.
24-Jetë shenjtorësh, Tekno Paper, Tiranë 2007.

LIBRA LITURGJIKË

25-Sinaksari i Madh, Trifon Xhagjika, Tiranë 2013.
26-Si kursari thërres, Komenti i Liturgjisë Hyjnore të Joan Gojartit, Trifon
Xhagjika, Tiranë 2010.
27-Shërbesa e Shën Astit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010.
28-Shërbesa e Joan Vladimirit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012.
29-Shërbesa e Nikodhimit të Beratit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2013.
30-Shërbesa e Kozmait të Etolisë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2013.
31-Himni Akathist, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014.

KOMENTARË

32-Djali Plangprishës, Predikime, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010.
33-Komenti i Ungjillit sipas Matheut, Tekno Paper, Tiranë 2005.
34-Sinodet Ekumenike, Tekno Paper, Tiranë 2008.
35-Vitet Apostolike, Trifon Xhagjika, Tiranë 2008.
36-Anania dhe Safira, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010.
37-Si duhet të jetë episkopi, Komenti i Letrës së parë të Pavlit drejtuar
Timotheut, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010.
38-Dikush duhet të ndreqë atë që është prishur, Komenti i Letrës së
Pavlit drejtuar Titit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011.
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39-Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011.
40-Himnologjia, Tekno Paper, Tiranë 2005.
41-Fjalor teologjik, Tekno Paper, Tiranë 2005.
42-Toleranca ndërfetare në Shqipëri, Tekno Paper, Tiranë 2006.
43-Folklori kristian, Trifon Xhagjika, Tiranë 2013.
44-Kanonet dhe Statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë
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45-Concordance e Testamentit të Ri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011.
46-Dogançja, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012.
47-Arti kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014.
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 NË VEPRA

Vepra I, Toleranca ndërfetare në Shqipëri, botimet Trifon Xhagjika,
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Vepra II, Biri i Peshtanit, Përmes shkrimeve, botimet Trifon Xhagjika,
Tiranë, 2009.
Vepra III, Patrologjia, Antologjia e letërsisë së krishterë, botimet Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2009.
Vepra IV, Jetë Shenjtorësh, Himnologjia, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë,
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Vepra V, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, nga vitet apostolike
deri në ditët tona, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2009.
Vepra VI, Folklori Kristian, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2009.
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Trifon Xhagjika, Tiranë, 2009.
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Vepra IX, Dostojevski nuk ndihej i vetmuar, Urtësia e shekujve, botimet
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2009.
Vepra X, Enciklopedia e Krishterë, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2009.
Vepra XI, Skizma, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2010.
Vepra XII, Predikime, Ikonografia, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2010.
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1-Ahmet Selmani, Profili krijues, moderniteti i Moikom Zeqos, përgatiti
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2-Atë Stavri Çipi, Pranverës i këndoj, përgatiti për botim Andrea Llukani,
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Aparkeas-Abracas, Tiranë 2008.
8-Makabe Zaharia, Mjeshtri i labirintit, përgatiti Andrea Llukani, Arnissa
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18-Moikom Zeqo, Buzukiada, përgatiti dhe zgjodhi Andrea Llukani,
Albanopol, Tiranë 2009.
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26-Moikom Zeqo, Letërkëmbim me Makabe Zaharian, përgatiti Andrea
Llukani, Arnissa Edition, 2010.
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29-Moikom Zeqo, Arkeologjia si ekzigjezë, përgatiti Andrea Llukani,
Arnissa Edition, 2010.
30-Moikom Zeqo, Supriza poetike në Ëashington D.C, përgatiti Andrea
Llukani, Arnissa Edition, 2010.
31-Moikom Zeqo, Arkeologjia si egjiptiologji, përgatiti Andrea Llukani,
Arnissa Edition, 2011.
32-Moikom Zeqo, Epistolae  in  tenebris, përgatiti Andrea Llukani,
Arnissa Edition, 2011.
33-Moikom Zeqo, Arkeologjia dhe hyjnitë ilire, përgatiti Andrea Llukani,
Arnissa Edition, 2011.
34-Moikom Zeqo, Kronika shqiptare e arkeologjisë nënujore, përgatiti
Andrea Llukani, Arnissa Edition, 2011.
35-Moikom Zeqo, Hyjnesha Dardania dhe hyjni të tjera ilire në Dardani,
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36-Moikom Zeqo, Ikonografia, alkimia dhe Gjon Buzuku, përgatiti
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37-Moikom Zeqo, Kulti i Mitras në Durrës dhe në Apoloni, përgatiti
Andrea Llukani, Arnissa Edition, 2011.
38-Moikom Zeqo, Hyu ilir Redon, ikonografia e gabuar, përgatiti Andrea
Llukani, Arnissa Edition, 2011.
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Edition, 2012.
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Arnissa Edition, 2012.
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45-Moikom Zeqo, Imazhi arkeologjik si retrospektivë, përgatiti Andrea
Llukani, Arnissa Edition, 2013.
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53-Urtësia e shekujve, zgjodhi dhe shqipëroi Andrea Llukani, botim i
K.O.A.Sh-it, Tiranë 2001.
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