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LAND A : Këndonjësvet prej Kr. H. Tij Im. KRISTOFORIT. —
Jeta Kristiane. — Feja dhe njeriu. — Hymni Akathist.— Nga kryeveprat
e Shën-Joan Oojartit. — Mos jini kurrë egoistë dhe kryelartë. — Shprestaria e Gladston-it. — Me rastin e fillimit të Triodhit. — Mjeku Israilit
Rosbali tregon vetë se si u-bë i krishter (rrëfenjë). — Lajme Kishëtare
të brëndëshme. — Lajme Kishëtare të jashtrae.

K ËN D O N JËSV ET.
“Kushdo që dëgjon fjalët e mija
dhe nuk punon pas atyreve, i përgjan një njerlu të pamënt që ndërtoj shtëpin e tij mbi ranishten. Ra
shiu, frytën erërat e u-përpoqën
mbi ’të dhe shtëpija u-rrëzua.,,
(MATTH.)

Dy shekujt e fundit janë cilësuar si shekuj të dritës
dhe të triumfit të shkencavet. Gjithanësh shprehet admirim
për fuqin e tyre çudibërëse. Dhe është shum i drejtë
enthusiazmi që ndjehet për 'to se përparimet e mëdha në
të gjitha degat e dijes të realizuara gjat këtyre shekujvet,
shpikjet e savantvet që sukseduan njëra tjatrën dhe vunë
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fuqit e Naturës në shërbimin e njefiut, dominimi i maqinës që shumëzoj rendimentin e ptinës dhe shum realizime
të tjera, ushtruan një influencë të fortë mbi popujt dhe
ndryshuan krejt kushtet e jetës. Sidomos përparimet e
shekullit t'onë që, pothuaj, asgjësuan distancat me konketën e airit, me transmetimin momentan me anën e radios të zërit njerzor, kapërcyen gjithçka munt të konceptonte dhe imaxhinata më e guximëshme.
Ojithkush shpresoj se këto përparime do të kishin si
efekt dhe një shtim të rëndësishëm në prosperitetin e popujvet dhe sidomos një afërim më të ngusht midis tyre.
Po, u realizuan vali këto shpresa? Nuk munt të vërtetojmë në se u shënua ndonjë përmirësim konkret për sa i
përket pikës së parë, po sa për të dytën munt të themi
pa asnjë frikë përgënjeshtrimi, se jo vetëm nuk u-arrit
afërimi kaq i dëshiruarshëm në relasionet e popujvet, po
ndodhi tamam e kundërta. Rivalitetet dhe urrejtjet midis
këtyreve, në vënd që të paksoheshin, u-shtuan, dhe sot,
më shumë se çdo herë, vlen të përsëriten fjalët e kuptimëshme të Plautit «Homo homini lupus». Të armatosur
gjer në dhëmbët kombet qëndrojnë karshi njëri tjatrit gati
që të sulmojnë dhe të shdukin njëri tjatrin. Popujt lëngojnë nënë barrën e rëndë të armatimevet, shpenximet e
të cilavet i paguajnë ata vet. Brënda më pak se njëzet e
pes vjet asistuam spektatorë të dy luftrave veçanërisht
katastrofale. Po të marim parasysh pastaj egërsimin dhe
barbarizmin që u konstatua gjat këtyreve, cynizmin e pashëmbëllt në shkeljen e regullavet më elementare të njerzimit dhe mungesën e ç'do mëshire kundrejt të mundurvet, do të arrijmë në konkluzionin shumë çkurajonjës që,
me gjitli përparimet shkencore, në shpirtin e njeriut të
tashëm u-ringjallën instinktat e egra të njeriut të shpellavet. Njerzija, me fjalë të tjera, bëri një çap përpara në-
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skrutimin e mysterevet té Naturés po dhe dy prapa nga
pikpamja e humanizmit.
Lark prej nesh që, për kété situaté té trishtuéshme,
t’ u hedhim fajin shkencés dhe sàvantvet, té cilét tretin
jetén e tyre né laboratoaret, pér té pregatitur njé té arthme mé té miré. Me e quajt njérén si pasojé té tjatrés
ésht absurde, se. shtimi i drités nuk munt té keté kurré
rezultate té déméshme. Shkaqet e gjendjes duhen ndjekur
gjetké dhe kérkimi i kétyreve éshté, pa dyshim, njé problem i math qé okupon filosofét dhe mendonjésit. Por,
prej kétyreve, nuk jané té pakté ata qé gjykojné se rénjét
e thella té dizarmonisé qé vihet re sot midis pérparimit
té math shkencor nga njéra ané dhe té zmadhimit té
antithezevet ndérkombétare nga ana tjatér, duhet kérkuar
né kulturén e meté dhe té njéanéshme té kohës s'oné.
Bota e re u-muaré me pasion me gjyrmimin e Naturés
dhe té mysterevet tè saj, por nuk i dha po até réndési
dhe studìmit té njeriut, nuk punoj n' até masé dhe pér
zhvillimin né shpirtin e tij té atyre prirjevet dhe sentimentevet fisnike qé dallojnë^ naturén e tij té larté dhe karakterizojné civilizimin e vérteté. Né kété piké ajo nuk ndoqi
shémbéllén e bukur té popujvet té vjetérsisé, pér té cilét
kultivimi i kétyre vetivet pérbénte qéllimin kryesor té
edukatés. Bota e re, le t'a theksojmé kété pérmbi té gjitha, nuk kuptoj thellé, neglizhoj fuqin e njé faktori té
math shoqénor, até té Fes, dhe me kété negligjencé ajo
kontribuoj né dobésimin e besimit dhe té parimevet té
pérjetéshme qé jané thelpi i doktrinés hyjnore té Krishtit
dhe pa té cilat Njerzija nuk munt té qéndroj. Nuk éshté,
pra, çudi qé kjo ka hyrè né njé kaos prej té cilit po pérpiqet mé té koté qé té dalé, Ajo, e larguar nga ato parime,
i- pergjan njeriut té pament, qé pas fjalvet ungjillore, ngriti
shtépin è tij mbi ranishten. Ra shiu, fryti era dhe kjo u
rrézua.
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Në këtë atmosfere të vrerosu^të urrejtjes që menason të përmbysi gjithçka është krijuar prej shum gjenerasioneve mbetet vetëm një faktor i matti e i fuqishëm
që qëndron i pa prekur nga rryrna shkatërrimtare : Është
Kisha kristia.ne, Kisha që ka shkruar mbi flamurin. e saj
të shenjt fjalët «Paqe dhe Dashuri». Në mes të buçitjevet
të topavet që mbjellin ydekjen dhe prishjen ndihet i fort
zëri i saj që thërret «paqe mbi ju»;. Në këto momenta
agonije, të gjith' ata që e ndjenë thell rrukullisjen e. Njerzisë shpresojnë se ajo, me autoritetin e saj shpjrtëror të
pamasë, me organet e panumërta që dispozon gjithanësh,
është e vetmja që munt t ' a përmbanj nga.e tatëpjetmja
që ka marë dhe të rjstabilizonj vlerën e atyre parirpevet
dobësimi i të cilavet e pruri në gjendjen e sotme të trishtuështfie, Kisha kristiane, besnike në traditat e saj, nuk i
është shmangur kurr këtij misioni, nuk ka pushuar të.predikonj dashurin dhe të punonj për zbutjen e mërivet. Në
faltoret e saj që janë ngritur në ,ç' do kënd të dheut, tem
pii] të vërtet të paqes, zëri i saj tingëllon pa pushim tue
i ftuar popujt ,në vllazërim, Dhe në qoft se ky nuk ka
gjetur gjithnjë jehonë në zëmrat e disave nga.ata që db
rizhojnë fatet e kombevet, të larguar riga besimi, të cilët
janë dhe përgjigjësit e vërtet të gjendjes së sotme, por
fuqija e tij është e madhe dhe nuk do të vononj të sjelli frutat shpëtimtare rie shpirtnat e popujvet. Shpejt a
von do të vinj dita që këta, të edukuar me këtë frymë
paqësore) do të impozojnë vullnetin e tyre dhe do të detyrojnë dhe udbëheqësit e tyre që të dalin nga rruga e
shtrëmbët që kanë marë; do t 'i detyronj që të zgjedhin
tjatër udhë në regullimin e konfliktevet dhe jo atë të luftës.
\ " : Si fijë pjes' e vogël e godinës hyjnore të Krishtit dhe
Kisha e jonë Qrthpdhokse Autocefale e ndjen ,për detyrë
që të mos mbetet pàs ' rië këtë lëvizje kristiane të përgjp
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thëshme, në qarkun që i është caktuar në Shqipëri. Fuqija e saj është e vogël po dëshira ntik do t ’ i mungonj.
Një siitim në aktivitetin e saj shpirtënor impozohet dhe
me rastin e periodhës së re që filloj qysh prej datës 7
Prill dhe në të çilën, pas një rrobërije shekullore, pamë
të: yalonj dhe një herë: flamuri ynë kombëtar, flamuri i
Gjerq .Kastriotit, i illuminuar me kryqin e shenjt. Shqi-

rënirnet që i ka lënë e shkuara. Tash askujt nuk i lejohet
të rnbetet lark nga përpjekjet që po shvillohen për këtë
qëllim. me energjin më të madhe prej Regjimit të ;ri, i
cili,, le të shtojmë, nuk i kurseu dhe Kishës s'onë mjetet
për përmbusbjen e misionit të saj të shenjt.
Ndryshimi i revistës s' onë u-diktua prej këtyre arësyenavet. Në formën e saj të re revista e jonë «Jeta Kristiane • do të përpiqet t 'u japë besimtarvet një usliqim të
shëndeçëm, të forconj në 'ta ndjenjat fisnike që duhet të
inspirojnë ç' do njeri të civilizuar dhe sidomos pasonjësit
e vërtet të Krishtit. Besojmë se kjo do të gjenj pritje të
mirë dhe përkrahjen e të gjithve dhe shum më tepër te
intelektualvet .t' anë, bashkpunimin e të cilvet do t' a presim me kënaqësin më të madhe. Me këtë shpresë dhe tue
i u lutur të Madhit Zot që të na fuqizonj në këtë mision,
ju dërgojmë të gjith besnikvet hirin dhe bekimet e Zotit
t' onë Isu Krisht.
Kryëtar’ i Kishës Orthodhokse Autocefale
Kryepiskop’ i gjith Shqipërisë

KRISTOFORI

“JETA KRISTIANE,,
Revista «Predikimi» q' është botuar gjer sot, passi
për shtatë vjet me radhë shpërndau, me sa i mundej,
nëpër besimtarët orthodhoksë të Shqipërisë ushqim shpirtëror dhe shkëndija nga drita e pashojtur dhe jetëdhënëse
t' Ungjillit, që sot e tutje do të botohet një herë në muaj
nën titullin «JETA KRISTIANE». Revista në fjalë do të
dalë, sikundër do të shohë këndonjësi i dashur, me një
formë më të mirë e më esthetike dhe do të përmbajë
lëndë më të shumtë, më të zgjedhur e më të përshtatëshme me kushtet e me nevojat e jetesës së kohëve të sotme.
Dy arësye kryesore na shtytnë që të bëjrnë këtë reformë e këtë plotësim në revistën t' onë. Piksëpari dëshira
e zjartë dhe etja që kanë besimtarët orthodhoksë për një
ushqim shpirtëror më të piote, për një ushqim fetar të
rjedhur nga burimi i pashtëruar i doktrinës hyjnore të
Krishtit. Me të vërtet shumë besimtarë, e sidomos nga
radha e intelektualëvet, na kanë theksuar shpesh herë nevojën e botimit prej Kryekishës së një reviste me kuptimin e vërtetë të fjalës, një revistë, e cila të mund të
krahasohet me revistat fetare të huaja dhe të përmbajë
lëndë të , zgjedhur e t' armonizuar më mirë me kërkimet é
kohës së sotme.
Po edhe gjendja e përgjithëshme, në të cilën ndodhemi bashkë me botën tjatër, ka qënë shtytësi tjatër që
na shtyri për të sjellë përmirësime në revistën «Predikimi».
Jetojmë me të vërtet në një kohë të turbulluar dhe plot
me agoni e me çqetësime për të nesërmen. Lufta që po
vepron pa mëshirë dhe rne një tërbim çnjerëzor të jashtë-
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zakonëshëm në një nga pjesat më të qytetëruara të botës,
ka shkakëtuar një farë pesimizme e dëshpërimi në shpirtërat e shumë njerësvet, dhe nga ata akoma, të cilët gjer
dje kishin besim në fuqin' e vlerave fetare dhe morale të
lartëra. Të tronditur këta nga dominimi i forcës brutale
q' u-çfaq në këto vjetët e fundit, humbnë shpresën e tyre
në triumfimin e shpirtit dhe të virtutit dhe në deshpërim
e sipër — që nuk pajtohet as pak me parimet fetare të
tyre — kujtojnë se forcat materiale e infernale muntnë
dhe rrëzuan parimet e përjetëshme morale, me anën e të
cilavet vetëm munt të shkojë mbarë jeta dhe fatet e popujve të ndryshme. Dyshojnë pra të besojnë se munt të
lindë në t' arthmen një jetë m' e lumtur dhe më njerëzore
në botë, ashtu si ka predikuar dhe premtuar themelonjësi
hyjnor i fesë s' onë të shenjtë.
Menyra m 'e mirë dhe mjeti m' i fortë për luftimin
e për çdukjen e kësaj pesimizme nga shpirtërat e besimtarëvet, është përhapja e parimevet ungjillore në rethe sa
të jet' e mundur më të gjëra dhe në një mënyrë më adapte
me kushtet mendore e psikologjike të kohës së sotme.
Studimi i kujdesëshëm i parimeve t' Ungjillit të shenjtë,
vëzhgimi se si u-përhapnë dhe triumfuan këto parime të
lartëra, me gjithë luftërat e tmershme q' u çpallnë kundër
këtyre prej tërë fuqive të botës s' atëherëshme, ky studim,
thomi, ka për t'a ngushëlluar besimtarin dhe ka për t 'i
kallur një shpresë të sigurtë, se dominimi i forcës brutale
do të jetë provizor dhe se edhe paskëtaj do të imponohen e do të triumfojnë në botë parimet e pavdekura të
Ungjillit.
Me të vërtet. Për ne, besimtarët e adhuronjësit e
Krishtit, nuk ka asnjë fuqi në botë, që të na bëjë të mos
besojmë në triumfin e Ungjillit. Bësojmë përkundrazi se
pasionet dhe enstiktet e njeriut bashkë me forcën brutale
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do të munden e do të mposhten pjej pjesës hyjnore të
natyrës së njeriut dhe të ndjenjam fisnike e njerëzore,
me të cilat është pajosur prej Zotit. Na hidhërojnë natyrisht vuajtjet dhe mjerimet e popujvet, mbi të cilët vepron me një gëzim satanik lufta e egër; na e mbushin
zemrën me një hidhërim shpirtëror të patreguar hekatombet e tmershme njerëzish të sakrifikuar pa kursim dit' e
natë, vetëm e vetëm që të ngopen enstiktet shtazore dhe
të kërcejnë prej gëzimit fuqit' infernale që shkakëtojnë
barbarizmat e luftës; qajmë dhe pësojmë bashkë me miliunat e familjeve dhe të fëmijëvet që vuajnë dhe që vajtojnë për humbjen e prindërve të tyre, të vëllezërve të
tyre, të mprojtësve të tyre..... Po lotet t'ona dhe rënkimet nuk na shtjenë as pa-k në pesimizmë e në dëshpërim.
Sepse besojmë se më në funt e drejta dhe arësyeja do
të triumfojnë; besojmë se forca brutale, e lindur prej pjesës
shtazore të njeriut, do të dominojë për një kohë të shkurtër
dhe do të kalojë si kalon një re e vogël, dhe vëndin e
saj do t'a zërë dashuria dhe vëllazërimi, dy nga parimet
kristiane më të lartëra, mbi të cilat do të ndërtohet një
ditë bota e re dhe qytetërimi.
Këtë konviksion dhë këtë bindje e mbështetim së
pari në dëshmimin e historisë, e cila na mëson se në
luftën midis fuqivet shpirtërore e materiale, në përpjekjet
në mes të arësyes dhe të forcës brutale, kanë dalë fitues
gjithënjë forcat shpirtërore dhe parimet e pavdekëshme të
drejtësisë, të dashurisë dhe të vëllazërimit. Po më tepër i
bazojmë shpresat tona në triumfin e çkëlqyer dhe madhështor që pati para njëzet shekujsh doktrina hyjnore e
Shpëtimtarit t' onë. Kundër kësaj u vërsul, siç dihet, bota
e atëherëshme, dyke mobilizuar tërë fuqitë e tërë mjetet
që kishte; me gjithë këtë, i mundi këto fuqi, u-përhap me
një shpejtësi rufeje dhe vuri themelët e qytetërimit të
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sotmë, të cilin e shijojmë sot dhe për të cilin me të
drejtë mburemi.
Ky triumf i doktrinës ungjillore — q' është si mbas
menjtimit të historianëvet, një fenomen historik i pashpjeguarshëm me anën e ligjevet historike —■ ky triumf do
të përsëritet pa dyshim dhe do të vazhdojë e paskëtaj, gjer
sa të çkatërojë krejt forcën brutale dhe të krijojë në këtë
botë një mbretëri me të vërtet qiellore. Këtë ne e besojmë
si një dogmë e n j| aksiomë, sepse nuk munt të mos
realizohen fjalët e shpëtimtarit që tha: «do të bëhet një
grigje me një bari». Këtë besim dëshërojmë t’ a kallim
edhe në shpirtërat e besimtarëvet e të këndonjëSve të kësaj reviste; dëshërojmë që pesimizma dhe dyshimi i tyre
mbi fuqin' e vleravet morale dhe mbi triumfin e parimevet
ungjillore — në se e kamë këtë dyshim — të kthehet në
një optimizmë e në një shpresë të sigurtë, se doktrina
e Krishtit është ajo që do të dominojë në botë, e se
dyke rregulluar veprimet dhe jetën e tyre si mbas parimeve të kësaj doktrine hyjnore, nuk do te ndjejnë vetëm
një lumturi e një gëzim shpirtëror të patreguar, po do
të pushtohen edhe prej një shprese të bukur e t' ëmbël
për të nesërmen, shpresë të cilën e jep vetëm besimi i
vërtetë në Shpëtimtarin t' onë.
Këtë qëllim pra të lartër ndjekim me përmirësimin e
plotësimin e kësaj reviste, dhe për t'i arrirë këtij, lypim
ndihmën e lartër të të Madhit Zot.
S h p re së la ri
M E N T IM E T É A R T A

Besimi është guri themeltar i çdo shoqërije. Për mbi këtë
ndërtohen miqësija, martesa, tregëtija dhe tërë marëdhënjet midis njerësvet; në qoftë se dikush e trondit këtë themel, të gjitha bjenë dhe shkatërohen.
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«Të shumta jane dhe të çuditëshme krijesat e kësaj bote;
po për mbi të gjitha këto qëndron dhe çquhet njeriu. Ky, çpikës dhe zbulonjës i fortë, gjeti se si të përçajë detet an' e mb' anë, si të punojë è të lërojë tokën e madhe për nevojat e tij ; ky
e pushton ajrin, i ndjëk shpeshët e kafshët e shumëllojshme
që ndodhen ti’ ajr, në det e në tokë ; i zbut këto pastaj dhe
i përdor ashtu siç dëshëron vetë. Ky është i vetëmi nga krije
sat që mësoj të mentohet e të fjaloset, të krijojë qytete e të
ndërtojë ndërtesa kundër shiut e r e b e s h it.............................. ;
i bëri tërë këto, po vetëm nga thonjt e vdekjes nuk do të mundë
të shpëtojë, me gjithë që edhe kundër sëmundjevet nuk ka patur drojtje të luftojë dhe të gjejë armë e mjete mbrojtëse . . .»
Me këto fjalë të lartëra e të bukura lëvdon dhe hymnon
madhështifi’ e njeriut Sofokliu, poeti dhe filozofi i math i vjëtërsisë ; është hymni madhështor q' i thur shpirtit dhe mendjes
së njeriut, i dii sa do që është i vogël si lëndë e si trup, po
si shpirt është i math dhe i pajosur me një mëndje aqë të ma
dhe, sa që të mundë të dominojë në natyrën dhe të bëhet
mbret e zot i fuqishëm në mbretërin’ e pafuntme të natyrës.
Me të vërtet. Po të hedhim një veshtrim e të bëjmë një
studim të fellë mbi natyrën e njeriut, ashtu si kundër çfaqet
kjo gjatë periudhavet historike të ndryshme, kemi për të parë
se njeriu çquhet e dallohet nga tërë krijesat e tjera me anën e
disa fenomenëve dhe cilësive shpirtërore, të cilat e bëjnë atë me 
te vërtet zotëronjës dhe sundonjës mbi natyrën e madhe. I pa
josur me një fuqi përparimi e përsosmënije, lufton me armikun
e tij të brëndëshëm d. m. th. me pasionet e me dëshirat e dobëta trupore, i mund këto dhe e shtrëngon trupin të bëhet
shërbëtor i shpirtit dhe organ i vlefshëm i urdhërave të tij. Po
lùfton e kapet dhe me natyrën vetë : studijon dhe gjyrmon li-
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gjet e saj dhe fenomenet e ndryshme; çpik menyra dhe mjete ,
të posaçme, për t’ u mbrojtur nga elementet natyrale, që ndalojnë dhe pengojnë plotësimin e dëshirave të tij; Iufton dhe
mposht egërsirat e shumta që ndodhen në det e në tokë, dhe
jo vetëm gjen armë për t' u ruajtur nga këto, po edhe i shtrëngon të përulen e të bëhen shërbëtorë besnikë dhe zbatonjës të
bindur t’ urdhërave të tij. Po shpirt'i tij dhe rnëndja gjithënjë e
paqetë shkon dhe më tutje : ngrihet gjer në qell, triumfon mbi
fuqin' e erës, mat dhe studijon botën e pa funtme, krijon arte
dhe shkenca, përmirësohet, përparon gjithënjë, lartësohet dhe
arrin të bëhet një Platon, një Kopernik, një K ollom bë............
Sa i vogël është njeriu si krijesë materjale përpara natyrës
së madhe e së pafuntme ! Po sa i math është pushteti i shpirtit
të tij, kur me anen e forcës. së tij mendore hyn dhe gjyrmon
fellë mysteret e saj, dyke i rregulluar këto si pas vullnetit të tij!
Po ne qoftë se njeriu arrin të bëhet zot në natyrë dhe
mbret midis krijesave të tjera të.saj, këtë e bën se ësht i pajosur prej Zotit me disa dispozita e fuqi shpirtërore dhe men
dore të jashtëzakonëshme, është i pajosur me një botë shpirtërore të çuditëshme dhe aqë të komplikuar, sa që të bëhet objekt stùdimesh e bisedimesh që prej kohëvet të vjetrà e gjer në
ditët e sotme. Kuptime abstraktè, mentirne, gjykime, ndjenja
fetare, ndjenja morale dhe fenomene e fuqi të tjera shpirtërore
shihen dhe gjenden vetëm te njeriu; ato e shoqërojnë këtë gji,thënjë e kudo,: në çdo kohë, në çdo vënt dhe në çdo shkallë
çvillimi e qytetërimi që të ndodhet; me anën e këtyre njeriu
dallohet nga krijesat e tjera, dhe bëhet «fytyrë e gjallë e Krijonjësit dhe pjes’e vogël e Fuqisë supreme»,
Një nga këto cilësi e- dispozita- shpirtërore, që shihet ne
njeriu, posa u-çfaq ky në botë, është ndjenja fetare ù.m.th.
bësimi dhe konviksioni i patundur që' ka tijeriu mbi ekzistencën
;e një Fuqije sipërpjerëzore, e dia, krijoj botën dhe e drejton
. këtë, si dhe;!m.bi pavdekësin’e .shpirtit edhe pas .çdukjes së tru,ipit. Kjo ndjenjë shihet, sikundër u-tha, në çdo nje.ri, në çdo
kohë, në çdo vënt e në çdo shkallë zhvillimi mendor të tij;
ështe një dispozitë' që dominoli mbi tërë botën' e brë'ndëshrne
të njeriut, njedispozitë q’ e çquan njerinë dhë e dallon nga te'rë
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krijesat e tjera që jetojnë në këtë botë. Kjo ndjenjë e përgjithëshme nuk është përfundim studimes^ dhe vezhgimesh të bëra
nga njerës të ditur ë të lartër mbi shkàqet e para të krijesës; 'as
nuk është nonjë parim ose një dogmë, që ka gjetur shkencà,
dyke studijuar ligjet harmpnike dhe fenomenet e çuditeshme
që çfaqen si në botën e madhe materiale, si dhe n'atë shpirtërore, që përfaqëson njeriu. Përkundrazi; është një dispozitë
q'është lindur e q’është çfaqur bashkë me njerinë, një dispozitë
e pandarë nga natyra e njeriut. Ndjenja fetare është një fuqi
mysterioze e brëndëshme q’e shtyn njerinë, për të dëshëruar e
kërkuar mëndjeti krijonjëse, pikërisht siç janë enstinktet e para
q'e shtyjnë foshnjën të qajë për ushqim posa lindet, ose të
ecë e të lëvizë.
Këtë të vërtetë (d.m.th. se ndjenja fetare ësht një dispozitë
shpirtërore e pandarë nga natyra njerëzore) e provojnë në një
mënyrë të qartë historija e përbotëshme dhe studimet e vezhgi,met e njerësvet që kanë vënë re këtë fenomen shpirtëror të
çuditëshëm që nga kohët më të vjetra e gjer në ditët e sotme.
Me të vërtet. Mbishkrimet dhe sendet e tjera që ka zbuluar
kazma e arqeollogëvet, si dhe monumentet e dorëshkrimet më
të vjetra të çdo populli të vjetërsisë, dëshmojnë se s’ ka qënë
asnjë popull n'ato kohë, qoftë i vogël, qoftë i math, qoftë i egër,
qoftë i qytetëruar, që të mos jet’ i pajosur me ndjenja fetare
dhe të mos besojë në shpirt e në Perëndi.
«Të gjithë njerëzit e kërkojnë dhe e dëshërojnë Perëndinë?
thotë Homer-i, interpretonjësi i shpirtit të Orekërve të vjetër.
(Odys. I, 48).
Edhe Plutark-u, përfaqësonjësi m' i math i botës shpirtërore
të Qreqisë në periudhën : helenistike, ja se si thekson fuqin’ e
ndjenjës fetare: «Munt të gjesh, thotë, qytete pa mure, pa'
shkolla, pa mbretër, pa theatro dhe fusha sportive............. , po
asnjëri s’ ka parë, as që do të shëkojë popull atheist dhe pa fe.....»
(Pros Koloten, 331). Edhe Qiqeron-i, oratori dhe filosofi i math
i Romës, thoshte: «Nuk ka në botë popull, i cili, sa do barbar që
të jetë, të mos besojë në qenjen e Perendisë». Po këtë e përsëritin Tacit-i, Polybi dhe tërë historianët e vjetër, të cilët me
një zë të gjithë dëshmojnë, se në kohët e vjetra nuk u-gjet
popull, ì cili të mos ketë ndjenja fetare dhe të mos i çfaqë
këto me mënyra të ndryshme.
Këto dëshmime të shkrimtarëve të vjetër ndodhen në një
armoni të çuditëshme me mendimet e shkencëtarëve të kohëve
të rea, q’u-muarnë me studimin e kësaj çeshtjeje. Edhe këta,
pas studimesh e vezhgimesh të gjata që bënë jo vetëm mbi
popuj të çvilluar, po edhe mbi ata që ndodhen në shkallën më
të ulët të qytetërimit, muntnë të vërtetojnë plotësisht mendimet
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e të vjetërvet dhe të dekllarojnë, se nuk gjetnë dot popull, nga
i cili të mungojë ndjenja fetare dhe besimi në Perendi e në
pavdekësi të shpirtit.
Roberston-i pretendente, se disa popuj t; Amerikës nuk
kishin asnjë ndjenjë fetare, dhe pretendimin e këtij è pranuan
shumë shkrimtarë. Po D’Arbigni-u, pasi shkoj vetë dhe studijoj
në vënt popujt në fjalë, konstatoj se këta besonin jo vetëm në
Perënai, po edhe në pavdekësin' e shpirtit. Në bazë 'të dëshmimeve të Berzer-it besohej për një kohë të gjatë, se disa po
puj në Kaliforni ishin krejt afetarë; po Mofrus-i, pasi e përshkoj
an' e mbanë vëndin e këtyre popujve, vërtetoj' se të gjithë këta
besojnë në «Perendi, i cili s' ka as nënë, as baba, është i paduk.ëshëm, mik i të mirëve dhe armik i të ligjvet». Për Mingonët,
një nga popujt më barbar dhe më të ëgër, ishte përhapur mendimi tse nuk kishin asnjë ndjenjë fetare; po dijetarët Michel
Simes, Day dhe oficeri Stockoe pasi banuan një kohë të gjatë
bashkë me këtë popull dhe e studijuan mirë, provuan se
Mingonët besojnë në një Fuqi të Madhe, e cila banesën e ka në
djelli dhe në një fuqi tjatër më të ulët, që banon në Hëna; p er
veç kësaj këta besojnë dhe në pavdekësin' e shpirtit e për t' i
zbutur fuqitë që marrin shpirtërat e të vdekurvet, ndezin zjarre
dhe në kohën e varrimevet i shoqërojnë me këto kufomat e të
vdekurvet. Që të mos zgjatemi, mjafton, na duket, të përmëndim këtu përfundimin në të cilin. arrivi i famëshmi darvinist
Tylor. Ky, pasi mblodhi dhe studijoj tërë dëshmimet dhe punimet e bëra prej shkencëtarëve të ndryshmë mbi këtë pikë, dhe
vetë u-muar shumë kohë me çeshtjen e ndjenjave fetare, shkruante kështu: «I mbështetur në një shumicë deshmimesh e vërtetimesh që kam mbledhur me kujdesin më të math, shtrëngohem të pranoj se ndjenja fetare (d.m.th. besimi në fuqi sipernatyrale) është vënë re në tërë popujt e egër, të cilët muntmë
t'i njohim. e t'i studijojmë (Tylor, Civilisation; përkth. në frengj.
prej Barlier, voi. I, f. 492).
Kështu pra dëshmimet e të vjetërvet dhe ato të të rinjvet,
thëresin me zë Stendor-i, se ndjenja fetare është një fenomen
shpirtëror i përgjithëshëm, i cili e shoqëron njerinë në çdo
kohë e në çdo vënt, dhe të cilin asnjë fuqi në botë nuk munt
fa çdukë e fa çkulë nga natyra e njeriut, mbasi është një dispozitë e një cilësi q;e ka përzjerë me natyrën e njeriut Perendija vetë.

Shënime

historike

Ku edbe prej -kuit u-bë
Emri i Virgjëreshës së Shenjtë Mari në Kishën t' onë
Orthodhokse zë vendin e menjihershëm pas atij të Shpëtimtarit
t'o n ë Jisu Krisht dhe rrethohet me aqë shpresë sa që nuk ka
shërbesë fetare ku të mos përmendet ky emër i veneruar. Një
shumicë poetësh kishtarë kanë kompozuar hymne dhe kanùne
të ndryshmë për nder të sajë, që këndohen pothuajse në çdo
rasi Tropari i parë i këngës së nëndë të çdo kanuni i është
kushtuar Hyjlindesës së Shenjtë. Në të kremtët e shumë shenjtorëvet përveç kanunit të shenjtit të dites, këndohet edhe një
kanun i dytë i kushtuar Hyjlindëses. Gjithashtu, përveç kanunit
lutjesor ndaj Krishtit, kemi dhe dy kanune të tjerë të kushtuarë
Hyjlindëses.
Por, hymni më -i bukur, që e bën edhe më të fortë shpresën
t' onë ndaj Hyjlindesës ësht Hymni Akathist, që këndohet pjesësisht
në të pesë tè Premtet të kreshtneve të mëdha. Ky hymn’ i kom
pozuar për të kremten e Ungjillëzimit, e cila ësht jo vetëm më
e vjetra e të krçmtevet theomitorike, por edhe ajo më kryesorja,
' «nisja e të gjithë të kremtevet» pas Fotit hirëshëm, bën fjalë
' për sa na tregon Ungjillori i Shenjtë Lluka mbi dërgimin ,e
krye-engjëllit Qavriel te Virgjëresha Mari në Nazaret. (Lluka 1.26).
. Poeti, duke dashur që të përhymnojë mysterin më të math të
. krishtërimit, mishërimin e .të birit të Perëndisë, arrijti të imitojë
me një hollësi të patreguar thjeshtësin e admiruarshme dhe të
, paimituarshme të tregimit ungjillor. Në fillim me një thjeshtësi
epike tregon ngjarjen e madhe të Ungjillëzimit të Hyjlindesës
dhe të lindjes së Shpëtimtarit dhe pastaj me një enthusiasm
. lyrik përhymnon Virgjëreshën e shenjtë dyke radhitur shumicën
e të miravet që buruan për njerëzinë prej mishërimit të Perëridisë Fjalë.
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Dhe, duke patur parasysh këngëtori i hirëshëm se ndjenjat
e larta që buroriin prej zemrës së vet në kohë t' inspirimit duhesh të paraqiteshin me një veshje të thjeshtë por dhe rnadhështore, u-kujdesua aq tepër në përdorimin e gjuhës, sa që edhe
sot akoma në një prodhim poetik kishtar 15 shekujsh me zor
të math mund té gjendet hymn tjetër t'iakalojë këtij hymni në
thjeshtësin dhe në pastërtin e gjuhës. Nga ana tjetër, pasuria e
formave të ndryshme kuptimi dhe shprehjeje, me të cilat fjala e
poetit paraqitet tepër pìlastike, dhe si e tillë, e kënaqëshme dhe
e pëlqyshme, tregon se poeti qe pajosur pasurisht prej Muzavet
me dhuratat e një imagjinate të lulëzuar dhe të një mendjeje të
lartë. Dyke ecur gjithmon përpara ay, me thjeshtësin madhështore që e karakterizon, e zbukuroi hymnin e vet jo vetëm me
zgjedhjen e përshtatëshme të fjalëve të bukura si nën kuptim të
drejtë për drejtshëm ashtu dhe nën' atë metaforik, por dhe me
armonizimin e kujdesëshëm të fjalëvet, armonizim, i cili lind në
shpirtin e njeriut bindje dhe kënaqësi të patreguarë. Me fjalët
e bukura dhe me rregullimin e tyre armonik, ay arrijti që ndje
njat e tija fetaré të thella t’u a bëjë prone dhe shpirtrave të
këndonjësve ose të dëgjonjësve të këtij hymni.
Duke qenë i Jtill ky hymn, jo vetëm që ndër ne orthodhoksët arrij.ti të jetë hymni më i dashur dhe më popullor sa
që shumica t’a dijnë dhe përmendësh, por edhe prej të krishterëvet të tjerë kaq u-admirua dhe pp admirohet sa që deri
sot ësht përkthyer në një shumicë gjuhërash si: në gjuhën na
tine, italjane, gjermane franceze etj.
Por me gjithë që'vlera e këtij hymni ësht e njohur një zëri
nga të gjithë, për poetin dhe për kohën e kompozimit të këtij
hyrnni egzistojnë mendime dhe pikëpamje të ndryshme, ndërmjet atyreve që janë marrë.me këtë çështje.,
Edhe këto ndryshime rrodhën nga që shumica e këtyre
të diturvet; duke u-bazuar në troparin. hyrës të sotçëm: «Përlufteshës gjenerale këngë mundëse si përhirim që u-çpërblyem
prej reziqevë, qyteti i yt po të përshkrlian o Virgjereshë; po
sikundër ke fuqi të paluftuarsh'me prej çfardo reziqesh shpëto-riië
,që të të thërres; gëzohu nuse e panusëruar», kujtuan se mundet
të caktohet koha e kompozimit të këtij hymni dhe ndofta më
',vonë dhe poeti i tij. Thanë, pra, se kurse qyteti i ka përshkru-
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ar këtë hymn Hyjlindëses për arësye se me ndërmjetimet e sajë
. shpëtoi nga reziqet, dhe kurse me fjalëp «reziqe» nënkuptohen
mjerimet që vijnë nga armiqt e bremiëshëm dhe të jashtmë,
duhet kërkuar ç'reziqe nënkupton poeti në këtë hymn. Dhe
dyke gërmuar historin Byzantine, disa thanë se me fjalën reziqe
pënkuptohen ato që kanë ngjarë në kryengritjen e Nikas-it
(532); të tjerë për sulmimin e Abarëvet në kohën ë Mauricius-it
(618-641); disa për rrethimin që u-bë në kohën e Konstandin
Pogonatit (668-685); të tjerë rrethimin e bërë nëkohën e Leon-it
të Ili-të (717-741) dhe të tjerë më në fund, rrethimin prej Ros-it
në kohën e Mihailit të Ill-të (842-867). Përsa i përket autorit
të hymnit, simbas pikëpamjes së kohës që pranon gjithsejcili,
disa thonë se u-bë prej Romanos-it (491-518); disa prej Patrikut
Sergjios (610-638) ose prej poetit po të asaj kohe Pisedius; të
tjerë se u-bë prej Kasianisë (829-882) dhe disa se u-bë prëj
Patrikut Fotios (810-898) ose prej nxënësit të tij Jorgj Siqeliotit.
Por, fa-kti se këta të gjithë, pèrsa i përket caktimit të kohës së kompozimit të këtij hymni si dhe të autorit të tij, u-nisën
nga një bazë e gabuar, provohet nga sa pasojnë: Tropari që
këndohet sot si hyrje të këtij hymni «Përlufteshës gjenerale»
nuk ka qenë ay qysh në fillim, por se ky që pason: «Si
mori vesh porosin mystike vajti te tenda e Josefit i nxituar
Kryeëngjëlli t'i thotë Virgjereshës: Ay që epi qiejt denjon e
zbret, dhe nxehet pa ndryshuar fare te ty; të cilin duk' e parë
në gjirin t' ënd të marrë formë robi, çuditem e të thërres; gëzohu nuse e panusëruar». Edhe se ky tropar i fundit është hyrja
e vërtetë e hymnit edhe jo «Përlufteshës gjenerale» provohet
nga këto: a) ky tropar ka lidhje të ngushtë me hymnin rubassi
përban shkurtimin e çeshtjes për të cilën bëhet fjalë në të, kurse
i pari jo; b) në disa kode si p.sh. n'atë Sinaitikun, si hyrje në
hymnin Akathist tregohet tropari «.Si m oni vesh porosin mystike»
dhe jo «Përlufteshës gjenerale»; c) në shërbesën e hymnit
Akathist i pari tropar që këndohet deri më sot ësht: «Si mori
vesh porosinë mystike». ç) Në Kishën e Patrikanës Ekumenike të
Konstandinupojës, ku pas rregullit të hymnit Akathist, stanzën e
parë e thotë vet Patriku, si përleshore këndohet vetëm «Si mori
vesh porosinë mystike» dhe vetëm pas këndimit të këngës
së pare dhe së tretë të kanunit këndohet «Përlujteshës». Dihet
njëkohësisht se, para hymnevet të Shkurtorëvet këndoheshin ca
hyrësore të kompozuara ose po prej vet autorëvet të këtyre,
ose dhe prej autorësh të më-vonëshëm por që u-shtoheshin
pastaj Hymnevet dhe Shkurtorëvet. S’ ësht çudi se, edhe në
këtë rast kështu të ketë ngjarë. Ndonjë dorè e më-vonëshme i
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ka shtuar hymnit Akathist dhe troparin hyrës: «Përlufteshës gjenerale» mbi troparin hyrës që ka pas qysh në filli'm ky hymn
«Si mori vesh porosinë mystike».
Asnjë lidhje, pra, s’ ka tropari hyrës «Përlufteshes» -me
Hymnin Akathist dhe, se autori i këtij hymni as një luftë s’ ka
pasë parasysh kur e ka kompozuar këtë hymn. Esht e vërtetë se
Konstandinupoja ishte nën mburoj'en e fortë të Hyjlindesës dhe
se pushtetit të sajë të paluftuarshëm i a detyronte shpëtimin
nga rrez.iqet e ndryshmë të barbarëvet. Por, sa herë shpëtonte
nga këta rreziqe dhe shkonte për të falënderuar Hyjlindesën,,
oratori përfaqësonjës i Qytetit në fjalimin e tij të ditës, përshkruante gjer’ e gjatë rrezikun e ndodhur dhe po gjer e gjatë
hymnonte përlufteshën gjenerale të luftës. Foti i hirshëm në dy
fjalime të tij të gjatë të thëna më 861 gjat sulmimit të Ros-it,.
menjianë përshkruan ato që kanë ngjarë n’ atë sulmim por nga
ana tjetër tregon se shpëtimi i Qytetit i detyrohet Hyjlindesës.
«shpresës dhe përikjes s ’onë së vetme». Dhe shton: «Mbasi
shpëtuam nga rreziku dhe nga goja e thikës, duke u-mbuluar
me mbulesën e Mëmës së Fjalës, së bashku me atë të gjithë le
t'i këndojmë Atij që u-lind prej sajë, Krishtit Perëndisë s’onë
këngë përhirimi. Në qoft, pra, se edhe në këtë rast do t’ a kish
kompozuar poeti këtë hymn akathist si lutje përhirimi ndaj
Hyjlindëses për shpëtimin e qytetit nga ndonjë rezik ose luftë,
sigurisht që n'atë hymn do të bënte të paktën ndonjë fjalë për
luftë. Por, për një gjë të tillë n' asnjë vend të hymnit Akathist
nuk bëhet fjalë bile as dhe ndonjë aluzion akoma.
Nga të gjitha këto kuptohet haptazi se hymni Akathist
u-kompozua vetëm e vetëm për të kremten e Ungjillëzimit, se
s’ ka asnjë lidhje me ndonjë ngjarje historike luftarake ose rethim të Qytetit mbassi asnjë fjalë s’ bëhet në të për një gjë
t’ atillë, dhe se u-këndua për të parën herë ose në kohën e
kryengritjes së Nikas-it, ose në rethimin e Qytetit që ngjau në
kohën e Sergjios-it, kur, për të arësyetuar këndimin e tij në
kishë, u-shtua dhe tropari «Përlufteshës gjenerale».
Por kush ësht vallë kompozitori i këtij hymni të bukur?
Duke marrë parasysh pasurin e mendimeve të larta dhe të figuravet madhështore të Hymnit, dhiallogun dramatik të Qavrielit me Hyjlindësen, pastërtin e gjuhës në të cilën ësht shkruar,
format poetike dhe retorike të zgjedhura dhe përgjithësisht tërë
menyrën artistike të kësaj veprës, mundemi të themi se autori i
hymnit Akathist ësht Romanos-i, një poet i fameshëm i kishës
që ka jetuar nga mbarimi i sheh. V-të, tubassi si në hymnin
Akathist ashtu dhe në hymnet e këtij poeti gjejmë pjesa të njishme, mendime dhe forma të njëllojshme.
B.

Nga kryeveprat e Sltfn-Jnan Gojartit
Për zemërimin
Si do të mundim pra t' a zbutim inatin dhe zemërimin
t'o n ë? Si do të mundim të shuajmë flagën e tij? Po të hedhim
një sy në mekatat t’ ona dhe po të mentohemi, se sa përgjegjësi të madhe kemi kundrejt Perëndisë; po të marrim para
sysh, se me zemërimin nuk e dëmtojmë armikun, po veten
t’ onë ; po të sjellim ndër mënt, se dyke u-zemëruar, djallin e
kënaqim, djallin, armikun t’ onë të math, për hirin e të ciiit
, dhe për shkak të të cilit po i bëjmë keq vëllajt t' onë ; po t’ i
bëjmë pak këto mentirne, do të mundim t ' a zbutim e f a çduLim krejt zemërimin.
Dëshëron, o vèlia, të jesh armik e hakmarrës ? Të jesh
armik, po i djallit, e jo i vëllajit t'ënd. Zoti na armatosi me
zemërimin, që t'a përdorim këtë si shpatë e t’a ngulim jo nè
trupin e vëllezërve t’anë, po n'atë të djallit; në kraharorin e
këtij bile ngul-e shpatën fellë gjer në dorëzën, ose më mirë,
fut-e brënda dhe dorëzën vetë, dhe mos e nxir kurrë, Jjo mbaje
aty për gjithënjë. Dhe shpatën e ngulim lië trupin e djallit, atëherë vetëm, kur do të tregojmë dashuri e butësi kundrejt vëllezërvet, e kur do të sillemi në mes t'onë me paqe e me
urtësi. Le te slikojnë prapa djellit të hollat, lavdija dhe nderimet që na bëjnë bota; . për mua vëllaj ësht gjëja m' e: vlefshme
^e çdo gjë tjatër në këtë botë. (Migne, Krisost. XI. f. 102).
\
.

Kundër bërtitjevet

Të pushojë, thamë, dhe çdo e thirur’e çdo potere në
•shtëpi. Pse vallë? Se njeriu ,i butë duhet të.jet.i .kfitillë,. Bërtitja
■e mban zemërimin, sidundër kalorësin e mban kali. Po u-rëzua
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kali, bie dhe kalorësi. Këto fjalë le t' i dëgjojnë sidomos gratër
të cilat per çdo gjë thëresin e bërtasin. Zëri i fortë vetëm për
dy gjëra është i dobishem : në mësimin e në predikimin : për
çdo tjatër gjë është i dëmëshëm. Shpesh herë të thirurat sjellin
një zemërim të fortë; e nga ky pasion i keq piishtohen me një
herë gratë sidomos, të cilat kur zemërohen kundër shërbëtorevet të tyre, e mbushin tërë shtëpinë me bërtitje e potere. Bile
kur shtëpija ndodhet në ndonjë rrugë të ngushtë, ahere njerëzit
që kalojnë aty i dëgjojnë fare qartë me nj'anë të thirurat e zonjës, e m’ anën tjatër të qarat e shërbëtores. Dhe s' është kjo
vetëm : me një herë fqinjët dalin nëpër dyert e dritaret dhe me
një kureshti të çuditëshme pyesin: «Moj, ç'bëhet aty?» pyet
njëra. «Aksecila, përgjigjet tjetra, e rreh shërbëtoren». A munt
të bëhet turp m’ i math se ky ?
«Po si?» do të thotë dikush, «mos nuk duhet fare druri
dhe të rrahurit?»
Nuk dua të thom këtë ; druri nuk duhet përdorur as shpesh
herë, as për gabimet, as për të metat e shërbimit; vetëm në
një rast ke leje t ' a rrahësh shërbëtoren : kur kjo bën gabime,
të cilat munt t' i dëmtojnë shpirtin. Kur e rreh për një shkak
të këtillë, të gjithë do të të lëvdojnë dhe nuk do të gjëndet as
një që të të kritikojë; kur se po t’ a goditësh për nonjë shkak
tjatër, tërë bota do të të thonë se je njeri i dobët dhe zëmërlik...
«Po ç’ të bësh me një shërbëtore gojë-prishur, fjalë-madhe
dhe alkoolike?» munt të pyesë nonjë zonjë.
E sa zonja nuk janë të këtilla? Me gjithë këtë Zoti i ka
urdhëruar burrat, që të durojnë tërë veset e liga të grave të
tyre, përveç trathëtisë së nderit familjar. Duroje pra edhe ti,
moj zonjë, shërbëtoren; ose më mirë, përpip.u t'a ndreqësh me
këshilla, me fjalë të mira ose më në funt me frikësime. Këtë e
kërkon filosofija kristiane. Me fjalë të mira, thamë; se me fjalë
të liga nuk fiton gjë, përveç q’ e turpëron veten tënde përpara
botës. Po ç' të thom për disa zonja që zbulojnë kokën e shërbëtorevet, i kapin nga flokët dhe i zvarosin pa pikë mëshire?
Pse u-kuqtë të gjitha? Nuk e them këtë për ju të gjitha,
po për ato vetëm që patnë paturpësinë të përdorin dhe këtë
mjet dënimi kundër shërbëtoreve të tyre...

Po ç' të bëjmë, thonë, kur shërbëtorja nuk ndreqet?
Po sa të meta ke dhe zotërija e jote po të cilat nuk i
ndreq dot?
Dhe mos kujtoni se i them këto, për t' i mbrojtur shërbëtoret. Jo. I them për ju zonjat, që të mos bëni nonjë punë
të keqe e të dëmtoni kështu veten t' uaj. Mësohuni të duroni
me shpirt-mirësi shërbëtoret, që të mundeni pastaj të duroni
dhe burrat t’ uaj. Pastaj mos harroni se me masën që do t’ i
matni të tjerët, po me atë masë do t'.ju matë dhe Zoti...Dhe shih se si përparon e keqja. Hidhërimi lind turbullimin, turbullimi sjell zemërimin, ky poterën dhe' bërtitjet, këto
sjellin të sharat, e nga këto rjedhin të rrahurat...
Nuk kini vënë re se ç' ngjet dhe me kafshët ? Ato që bërtasin në një mënyrë t' egër, si ariu dhe luani, i urejmë dhe nuk
duam t’ i shohirn me sy. E kundërta ngjet me delen; se zèri i
sajë është i ëmbël dhe i butë. Ojithë këtë pësojmë dhe me
instrumentat muzikore : ato që bëjnë potere, si daullja e trumbetat, na e vrasin veshin dhe nuk na pëlqejnë as pak; kur se
ato që nxjerrin një tingull të butë, si ç’ janë qithara dhe flauto,
na e mbushin shpirtin me kënaqësi e me gëzim.
Kësh’tu pra dhe shpirtin t' onë le t ' a bëjmë të butë, që të
mos bërtasë e të thëresë jashtë masës, e atëhere edhe zëmërimin
do të mundim t ' a mposhtim. E kur do t ' a çdukim këtë (zemërimin), ne do të jeni të parët që do t ' a shijojmë ëmbëlsirën e
qetësisë shpirtërore dhe do të lundrojmë në një liman të butë
e të qetë. (Migne Krisostom. A! faq. 109-112).
Përkthyer prej Shpr.
M BJSTTIM E T Ë A R T A

Rëzet e së vërtetës dhe të së drejtës nuk shuhen kurrë,
po ndriçojnë gjithënjë sikurse ato të djellit.
❖ *
Kush i zbut hidhërimet e kësaj jete? Kush i përthan lotet
dhe i largon rënkimet? Kush tjetër, përveç Krishtit?

NË KALIMIN E JETËS S’ UAJ

^fU1icuÀ&c>
d&e kty&laHë
“Ay që lartëson veten do të
përulet dhe ay që përul veten do
të lartësohet,, (Lluk. 18.14).

I paharijturi Victor Hugo në' parathënjen e veprës së tij
të pavdekëshme «Të mjerët» shkruan : «Deri sa ekziston mbi dhe
varfëri dhe injorancë, vepra si «Të mjerëh ndojta nuk janë të
padobishme».
Po kështu duhet thënë dhe në hyrjen e këtij artikulli mbi
përulësinë shoqërore. Deri sa d. m. th. do të ekzistojë në botë
dukje e të fortëvet dhe përbuzje e të përulurvet dhe të pafuqishmëyet, deri sa qënëje njerëzore do të vuajnë nga asfiksia dhe shtypja shoqërore, deri sa më në fund do të ketë
mbi dhe me nj'anë të përulur dhe të përbuzur dhe nga ana
tjatër kryelartë dhe mundonjës, artikuj si ky, i dashur këndonjës, «ndofta nuk janë të padobishnië».
**
Në qoftë se sot, vlla i dashur, rribretëron mos-suksesi nër
të rinjt, fatkeqësia nër familjet dhe ligësia nër popujt, mbretëron vetëm për arësye se mungon nga zemrat t' ona përulësia
shoqërore. Jemi egoiste dhe kryelartë. Preferojmë të rrojmë si
kifinë dhe të ushqehemi si parazitë, se të pranojnë të punojmë
në një detyrë, që ndofta ësht e ulët, po që me punën t'.onë
mundemi t' a lartësojmë.
Duke dashur, pra, që edhe ne të gjithë, të cilët dëshirojmë
të çojmë një jetë të mirë e të paqeshme, të mbushim zëmrat
f ona me përulësinë shoqërore, po përmend përulësin e gjeneralit të famëshëm për lartësinë strategjike dhe morale të Thebës
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së Vjetër Epaminonda. Këtë burr të math armiqt e tij deshën
që t'a ekspozojnë. Por njerëzit me të vërtetë të mëdhenj rmk
ekspozohen! U-përpoqën, pra, që të emërohet kujdestar i pastrimit të rrugavet. Sigurisht që një detyrë e tillë ishte krejt
e papërshtatëshme për Epaminondën. Me gjithë këtë, ky burr i
math, egzakt pse ishte i math, nuk kujtoi se ekspozohesh me këtë
shërbim dhe pa ndonjë turpë mori me kënaqësi detyrën e re dhe
e kryente me zeli të math. Edhe në kohë kur armiqt e tij pritnin ekspozimin e këtij karshi popullit, gjetën prapë admirimin
e botës për të. Sepse Epaminonda kaq tepër u-çmua dhe u-admirua në këtë detyrë të ulët dhe të papërshtatëshme për të, sa
që, me atë rast, u-shkruajtën këto fjalë me vlerë të përjetëshme:
«Epaminonda provoi me shëmbëllën e vet se nuk e nderoti detyra njeriun, por njeriu detyrën».

Në përulësin e njerëzvet, miq të mi, fshihet madhështi
tepër e madhe. Lartësia e gjithësejcilit nuk peshohet nga lartësia e fodullëkut, por nga thellë.sia e përulësisë. Ata që janë me
tè vërtetë të medhenj e të ditur, kurrë s' mund të jenë kryelartë
dhe egoistë. Janë të mëdhenj, egzakt pse janë të përulur! Dhe
janë të përulur egzakt pse janë të mëdhenj ! Kallinjt e grurit,
kur janë plotë me kokëra, jatië të kthyer ndaj dheut. Vetëm
teneqeja bosh bën potere- të madhe.
Kryelarti, zëmra dhe mendja e të cilit janë të mbushur me
erë, duke u-gabuar ligsht, e kujton veten si të vetmin në botë
dhe kërkon nga të tjerët admirime, metanira dhe të falura. Vetëm egoisti dhe kryelarti, si një Don Kishot i ri, imagjinon se
ndeshet dhe luftón me gjigandë-mullinj ere dhe vë nën këmbët
e tij këmbët e drunjtë të kryelartësisë, për të përbuzur nga.
lartësia e tij imagjinonjëse njerëzit e tjerë, që, pas mejtimit të
tij, s' kanë asnjë zotësi dhe vlerë.
Për kryelartin të gjithë të tjerët janë grabitës, imoralë, të
verbër dhe të treshë. Vetëm ay ësht dritë në mes t’errësirës së
përgjithëshme. Qashtëri në mes të prishjes. Vërtetësi në mes të
pellgut të pikëpamjevet të^pdryshme. Por egzakt në mes të këtij
vetadmirimi fàrisaik kryelarti thëthitet dhe çduket që të vërtetohen
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gjithmon fjalët e Shpëtimtarit t’ onë Krisht : «Ay që lartëson
veten do të përulet dhe ay që përul veten do të lartësohet» Njeriu kryelart dhe egoist, porsa të mësojë pesë gërma ose porsa
të fitojë pesë kacidhe, fluturon n’ erë duke e kujtuar veten si të
vetmin në botë.
Por mjerë njeriu që ësht i tillë! Edhe në qoftë se me
anën e fodullëkut hapim edhe më tepër gropën ndërmjet të
pasurvet dhe të vobekëvet duke egërsuar edhe më tepër përpjekjen nërmjet të tyre, me anën e përulësis krijojmë atë gjëndje të admiruarshme të njësisë në mos-njësi dhe të mos-njësisë
në njësb.
Ja, pra, pse na pëlqejnë karakterët e përulur, shpirtet e
padjallëzuar. Na pëlqejnë pse i dhurojnë gëzimin jetës! Noblesse oblige, thonë Francezët. Sjellja fisnike e detyron tjatrin.
Sjellje fisnike dhe dashuri kundrejt të vobektëvet dhe të pafuqishmëvet, kundrejt fajtorëvet dhe të paditurvet, i detyron ata
dhe i robëron. Ata që nak vunë në mëndjen dhe në zëmrën e
tyre përulësinë nuk e njojtën akoma mënyrën e të robëmarit të
shpirtëvet.
Cili udhëheqës shteti, shkencëtar, kryeiar bashkije, episkop
ose prefekt i përulur nuk u-bë objekt adhurimi nga ana e popullit ? Krishtin në e adhnruan dhe e adhurojnë shekujt, e bëjnë
pse lau këmbët e nxënësvet të Tij.
Sa lartësi fshihet në këtë përulje të Shpëtimtarit t'onë!
Sa bukur do t’ishte sikur edhe ne.të vendosnim që sot t'a imitojmë!
Krishti u-thotë. nxënësvet të Tij : «Në lava anë, Zoti dhe Mësonjësi i juaj, këmbët t' uaja, kështu duhet edhejutë lani këmbët
njëri-tjatrit. Sepse u-dhash shëmbëll juve, që sikundër bëra unë,
ashtu të bèni edhe Ju». (Joan 13-14).
Këndonjës të dashur, në dëshironi të bëhi njerës të mëdhenj dhe të fitoni në luftën e jetës, kurrë të mos jini egoistë
dhe kryelartë. Përkundrazi, të jini të kujdesëshëm, të guximëshëm, fisnikë, por sidomos të përulur.
Franglin-i i shquar vizitoi një herë më një vënd një të
ditur. Kur po hynte kalonte nga një diadrom, të cilin e kryqëzonte një tra që Franglin-i nuk e kishte vënë re. Në një
moment; pa pritur, bërtiti i dituri : «Frangila, ala, uhi*! Por
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Franglin-i nuk e kupetoi pse i thoshtè, por vetëm kur dëgjoi një
«dup>> në kryet e tij mori vesh. Atëhere J/dituri, duke marrë
sbkak nga ky rast, i tha: «Franglin, je i ri dhe ke për të kaluar përmes të botës. Në kalimin e jetës s' ate ke për të takuar
shumë pengesa edhe së larti edhe së poshtmi. Ulu, ulu gjithëmon dhe ke për të shpëtuar jig a shutnë goditje» .
Po, këndonjës të dashur! Uleni veten që të shpëtoni nga
goditjet e jetës. Nàtyrisht të kini dhe pikëpamjet t’ uaja dhe
prestigjin e personit t’ uaj por të jini dhe të pëfulur, të padjallëzuar dhe fisnikë.
«Perëndia kryelartëvet u-rri kundrë, por të përulurvet u jep
h in . (Jak. 4.6). «Shpërndau kryelartërit. Rrëzoi të fuqishmit
prej jronëvet dhe lartësoi të përulurit; të urëtit i mbushi me të
mira dhe të pasurit i dëboi të zbrazët». (Lluk. 1.51-53).
Këndonjës të dashur, jemi të varfër dhe pa ndonjë rëndësi,
Mundemi të bëhemi të pasur dhe të shënuar. Mirpo ësht nevojë të ulim veten,. Xhevairet nuk gjëiaden në sipërfaqen e detit por në thellësin e tij. Le të bëjmë not ne detin shoqëror për
të zënë xhevaire.
. Përuluni, pra, puthni tokën dhe njërëzit e sajë që të bëheni të pasur dhe të mëdhenj. Se «ay që dëshiron të je t i pari
adër ju, le të jetë shërbëtor i juaj».
B.
M B N T I M E Tffi A R T A

Njeriu shpreson në pasurinë dhe në të mirat e tjera të
kësaj bote. Sa m'i lumtur do t' ishte, në qoftë se «kujdesjen
për vetën e tij do t' ia linte Zotit!»
:|c

*’

*
Feja është mjeti m' i bukur dhe m'i afte, për V a shpënë
njerinë në rrugën e së mirës.
* *
*
Zoti i mundon të mirët, që t’ ushtrohen dhe të tregojnë
virtutin e tyre, e kështu të bëhen, sa është e mundur, të përsosur.
Lumtërija e vërtetë dhe e ngaherëshme nuk qëndron as
në ;pasttrinë,, as në ,:dëfrimet, po vetëm në ndërgjegjen e qetë.

Gladston-i, për shp restarin e te cilit do të bëjmë fja lë në
këtë, artikull, qe politikani më i matti i, Ingliterës gjat shekullit të XlX-të. U-lind në Liverpul më 1809 dhe qe për shuttle
herë deputet, ministër dhe kryemihistër. Ndëroj jetë në pleqeri
të madhe më 1889 në Hawarden.
. ;Q.etësija. shpirtërore e Gladston-it ishte. e vërtetë dhe e
përherëshme. Nuk ishte nga ata filozofët, të cilet kërkojnë . një
fe jo për.vetën e tyre, por për popullin; por nuk ishte as, nga
a-ta fetarët përtacë dhe të plogët, të cilët e. kujtojnë fenë vonë
dhe kthehen tek ajo vetëm në kohën e fundit të jetës së. tyre.
Oladston-i përkundrazi që.në vogëli e gjer në miiiutat e fundit
të jetës adhurimin e Zotit e kishte vënë për mbi çdo tjatër detyrë e çdo tjatër ndjenjë.
Në shpirtin e tij besimi te Zoti nuk ka, qenë si ndonjë
ndjenjë e errët ose një lloj rauzike e aftë të sjellë një kënaqësi
e një gëzim të hëpërhëshëra ose një mjet për të lehtësuar mjerimet e njerësvet në këtë. jetë; ishte një sistém. e një doktrinë>
të çilën çdo i krishter e ka për detyrë t'a- studijonjë mirë dhe
të zbatojë tërë porosit e urdhërat e sajë.
Studimet e tij rreth shkencës theologjike do të mbushnin
volume të tëra. Në tërë jetën e tij nuk kaloi asnjë ditë, që të
mos tërhiqej më nj’ anë dhe ,aty i veçuar të jepej pas studimit
të natyrës së njeriut dhë pas një adhurimi dhe faljeje te Zoti,
Çdo javë shkonte jasht1Londrës nëpër kishët e vogla dhe çdo
mëngjes nuk mungonte nga Mesha e zakonëshme, që bëhej në
Hawarden.
Po me gjithë që ishte njeri me zeli fetar të jashtëzakonëshëm, nuk ushqente asnjë mëri e asnjë urrejtje kundër atyrëve
që nuk ishin, të Ifrishterë. Si njëi krishter i vërtet ndjente trishtim të thell për ata që ndodheshin larg dritës së Ungjillit, por
ri'asnjë rriënyrë nuk drironte ndjekje ose luftë kundër atyre. ■
Kishte besim të patundur, se jeta e vertetë dhe e amëshuàr fillon përtej kësaj bote ; këtë besim e ruajti të patroriditùr
gjat' tërë 'jetës së tij ; në kohët e pleqërisë b ile'shprësat ’.n'ë rijë
jetë tjatër i ndjente më të piota dhe sa rnë tepër afronte ora
e vdekjes, aq më ,të gjalla i .ndjente a to .1«Jam shkruante, si një
ushtar i armatosur dhe pres me qefë urdhërin' e Zotit, që të
nisem për botën tjatër; këtë nisje nuk dëshëroj as t ' a vonojë,
as t’a shpëtojë robassi jam i sigurt se .çdQ. gjë^që bën Perëndija, ë§ht bërë mirë». ’
''
Shpr.

Më 18 të muajit të kaluar filloi Triodhi, domethënë u-hap
ajo periudhë e jetës Kishtare, në të cilën përdoret libri i Triodhit. Mirë po, gjëja karakteristike të kësaj p^iudhe nuk është
vetëm përdorimi i këtij Libri, por qëllimi i lartë dhe i veçantë
që ndiqet në këtë për rindërtimin shpirtnor të besnikëvet.
Ngjarjet që na kujton kjo periudhë si edhe idherat e larta
që përmbajnë hymnet e Shërbesave të Shënjta, i japin me të
vërtetë rast çdo të Krishteri që të mendohet seriozisht për pjesëmarrjen e tij në jetën e Kishës dhe për rregullimin e fuqive
të tij shpirtnore; fryma që udhëheq gjithë këtë përpjekje shpirtnore të Triodhit është frymë provimi më të thellë të gjendjes
s' onë të mbrëndëshme, frymë marëdhënjëje më të gjallë me
Atin t’ onë Qiellor, frymë afrimi më të plotë me Krishtin, frymë
ushtrimi dhe stërvitjeje më sistematike të dashuris ndaj t'afërmit.
Ata, të cilët s' kanë bërë deri sot asgjë prej këtyre, kanë
tani rast që të mendohen e të ndreqin gabimin e tyre, Ata, të
cilët i bënë këto me pakujdesi, me mungesë sistemi dhe jo me
seriozitetin e vëmëndjen e duhur, kanë tani rast që të rregullohen- Ata më në fund, të cilët kanë bindje të plotë se për rre
gullimin e tyre shpirtror, nuk kanë treguar as pakujdesi, as
ftohtësi, as mungesë sistemi, janë të detyruar tani të mendohen
se Krishti i do edhe më të përsosur.
Luftimi i çdo lloj egoizmi, besimi në dashurin absolute
të Atit Qiellor, mendimet mbi vdekjen, mbi gjyqin dhe jetën e
arthme, kuptimi i vlerës së shpirtit, çmimi i therores shpetimtafe të Birit të Perëndisë, devotesa ndaj Krishti dhe bindja e
plotë ndaj vullneti Hyjnor, e shoqëruar me një dashuri të pakufizuar ndaj t'afërmit, janë virtytat që duhet t'i zhvillojë në
shpirtin e vet çdo i Krishter gjatë kësaj periudhe. Të falurit
vetijak i rregullshëm dhe i nxehtë, të falurit i përbashkët në
Kishë, studimi dhe vemëndja në fjalët e Zotit, agjërimi, rrëfimi
kungimi me Mysterët e Shenjta, lëmosha ndaj të varfërit, vizitimi i të sëmurëve, ngushëllimi i të vajtuarvet, përkrahja e të
papërkrahurvet dhe udhëzimi i shpirtëve të humbura ndaj Krishti
janë detyrat më me rëndësi që lyp Kisha prej besnikëvet të
saj gjatë kësaj periudhe.
«/a tashti tek është kohë e përshtatëshme,
ja tashti tek ësht ditë shpëtimi» (II Kor. 6,2)
D.

(RRËFENJË)
Në kohën e luftës s’ Amerikës kisha marrë pjesë si mjek
i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Kur morri funt beteja e
Oetysburg-ut, suallnë disa qindra ushtarësh të plagosur në spitalin, ku shërbenja. Njëzet e dy nga këta ishin plagosur shume
rëndë, kështu që këtyre më parë më duhej t' u jipnja ndihmën
t ' ime shkencore. Nevoja e madhe mjeksore kërkonte, që disave
prej tyre t' u prisnja njërën këmbë, disave njërin krah, dhe di
sa të tjerëve ishte nevojë t' u prisnja që të dy me një herë.
Midis këtyre të fundit ishte një djal i ri, i rili nuk kishte mbushur tre muaj, që po shërbente n' ushtrinë t' onë ; zyra e rekrutimit bile, nga që djali ishte tepër i ri dhe nuk kishte arrirë
akoma në moshën e ushtarit, nuk deshi t'a pranojë si ushtar, po
e regjistroj vetëm si daullxhi.
Para se të fillonte operacioni mbi këtë djalë, mjeku që
më ndihmonte bashkë me një nga infermierët u-bënë gati që
t' a dehin me kloroform ; po ky me një herë kthevi kryet nga
ana tjatër dhe u dha të kuptojnë, se n' asnjë mënyrë nuk do të
pranonte një gjë të këtillë. Po edhe infermieri nguli këmbë dhe
i tha të plagosurit, se ishte i shtrënguar të veprojë kështu,
rubasi ishte urdhëri kategorik i doktorit. Atëhere djali i plago
sur i u lut infermierit, që të më lajmëronte të vinja pranë tij,
se pse kishte për të më thënë ca fjalë. Unë me një herë erdha
pranë tij dhe i thashë:
— Djal' i im, pse nuk dëshëron që të të kloroformojnë ?
Kur të pashë të shtrirë e të plagosur në fushën e betejës, m'u
duke aqë keq, sa kujtova se ishte punë e kotë, që të të sillnin
në spital për shërim. Po kur i çele sytë, këto sy të rnëdha e
të bukura, atëhere thashë me vete, se kishe ndofta nënë, e cila
në këtë kohë sigurisht do t’ a kishte mëndjen në ty. Prandaj
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nuk desha që të të linja të vdisnje aty në fushë, po dhashë
urdhër të të sjellin këtu në spital. Po, dij-e mirë djal’ i im, se
ke humbur sliumë gjak dhe jë aqë i pafuqishët|, sa jam i sigurt se nuk do të mundësh të durosh operaciofnn, pa u-bërë
më pare me kloroform. Prandaj pra duhet të më lësh që të.të
vë në gjurrië me anën e kloroformit.
Me të mbaruar këto fjalë, më zuri për dorè, më. pa në sy
dhe më tha: .
— Zoti doktor, një të Djelë pasmesdite, në shkollën e
mësimevet fetare— isha n’atë kohë nëntë vjeç e gjysm ë— zembrën t' ime i a fala Krishtit. Q’atëhere mësova t’ ia besoj veten t'ime^Atij, dhe këtë gjë munt t'a bëj e tashi. Ay është fuqia e ime dhe mbështetja e ime ; do të më japë pra fuqi edhe
tashi, kur ju do të më prisni këmbën dhe krahun.
I u luta atëhere, që të më lerë t' i jap të paktën pak raki.
Po ay më vështrovi përsëri në sy dhe m’ u-përgjegj :
— Doktor, kur isha pothuaj pesë vjeç, nëna e ime një
ditë m' erdhi pranë, më zuri për qafe dhe më tha : «Bir’ i im.
Karlo, i lutem Zotit t' onë Jesu Krishtit, të të ruajë që të mos
njohësh kurrë në jetën tènde shijen e pijevet alkoolike. Nga
këto vdiq babaj i yt, dhe iu zotova Perëndisë se ti, në qoftë
se do të të falte shëndet dhe jetë, do të bëheshe një predikonjës i rmriTkundër pijeve dehëse, të cilat na sjellin aqë hidhërime». Sot, doktor, jam shtatëmbëdhjet vjeç dhe kurrë nonjë
herë nuk kam vënë në gojë alkool, e tashi që, si duket, erdhi
koha të çfaqem përpara Zotit, ngulni këmbë ju të më dërgoni
tek Ay me raki e alkool në gojë?
(Vazhdon)*

MENTIME TË ARTA
Njeriu nuk duhet të thotë: «kam kohë që t'a bëj të mirën».
Koha munt të jetë fare e shkurtër, ndofta edhe dy minuta vetëm.
*
Valët e egra q’ e shtyjnë dhe e largojnë detarin lark atdheut
të tij, nuk janë aqë të tmershme dhe aqë të rrezikëshme, sa
janë pasionet trupore, q’ e largojnë njerinë nga rruga e drejtë.

LAJME KISHËTARE
— Mbledhjet e Sinodhit të Shenjt
dhe të Këshillit të Hirshëm Mikst që
vazhduan afro një muaj, muarrnë fund
më 9 të muajit të kaluar. Në këto
mbledhje u-muarrën në bisedim shumë
çështje të rëndësishme relative më përmirësimin e gjendjes së Kishës s’ onë.
Kështu që u-hartua dhë u-aprovua regullorja e re që parashikon një administrim më të plotë të pasurivet ldshëtare dhe monastirjale, u-përmirësua
gjëndja ekonomike e klerit të ulët dhe
të mësuësvet të Besimit, u-përmirësua
botimi i revistës kishëtare, u-shqyrtuan
dhe u-aprovuan librat , për mësimin e
Fesë, të hartuara prej drejtorit të Seminarit të Tiranës Z. Dh. Bedulit dhe
u-caktua një fond për e'mërimin e 3
predikonjësvet dhe për formim koresh
kishëtare
sidomos në qendrat e
episkopatavet.
— Pas eksproprietimit të Kishës së
vjetër të Shën-Prokopit të Tiranës, me

Dr. Ath. Shundi
Më 18 të muajt të kaluar, në pikën
e moshës s' aktivitetit më të madh të
tij, u-nda prej kësaj jete né Sondalo
t ’Italisë Dr. Athanas Shundi, i mirënjohuri Farmacist dhe Zavendës i Mitropolitit në Tiranë, dhe u-varros në Tiranë, i përcjellur me nderimet e merituëshme në banesën e tij të fundit prej
farefisit, shokëvet dhe miqëvet, si dhe
prej gjithë shoqërisë Tiranase që ushqente një simpathi dhe një çmim të
jashtëzakonëshmë kundrejt tij.
I ndjeri ka pasë qenë për radhë
vjetësh anëtar i këshillavet Mikst dhe
Ekonomik të Kishës dhe tash në fund
Zavendës Mitropoliti në Tiranë tue
qenë gjithëmouë gati në shërbimin e
pa-interes të Kishës dhe në çdo drejtim
të aktivitetit të saj edhe me sakrifica
morale e materjale për të mirën dhe
mbarëvajtjen e Kisbës përgjithësisht

TË BRENDËSHME
përkujdesjen e Kr. H. së Tij Kryepiskopit Kristofor. u-caktua nga ana e së
Shkel. Qeveris Mbretnore një truall
tjetër mbi kodrinat e Tiranës së re për
ndërtimin e Kishës së re të Shën-;
Prokopit.
— Dolli prej shtypit pjesa e Ill-të
e librit të mësimit të Besimit, e destinuar për klasën e IV-të të shkollavet
Fillore, e botuar me ndihmën fisnike
të H. Tij Episkopit të Beratit Im. Agathangjelit. Për së shpejti dalin dhe
pjesat e tjera të shtypura po me ndihmën e antarëvet të tjerë të hirshëm të
Sinodhit V onë të Shenjt.
— Të Dielën e Birit Prodik në Kishën Kathedrale të Tiranës meshoi Kr.
H. Tij Kryepiskopi Ir;.. Kristofori, i
cili në fjalimin që mbajti.. theksoi influencën e ambientit mbi të rinjt dhe
tërhoqi vërejtjen e prindërvet për të:
treguar një survejancë edhe më të fortë
mbi fëmijët e tyre.
dhe të Komunitetit Orthodhoks të Tiranës veçanërisht.
Kryesia e Kishës, tue çmue virtytet
e rralla të të ndjerit Dr, Ath, Shundi,
si dhe shërbimet e tij të paprajshme,
depozoi një kurorë lulesh në varrin e
tij, tue marrë pjesë në ceremonin' e
varrimit ..dhe në pèrcjelljen e trupit të
tij personalisht. vet Kr. H. e tij Krye
piskopi Imz. Kristofori. Qjith7 ashtu,
nga njc kurorë u-depozue edhe prej
së Hirëshmes Dhimogjerondisë dhe prej
Kujdestarisë së Tiranës- të cilat muarrën pjesë «en groupe» si në pritjen e
trupit në Durrës ashtu dhe në përcjelljen e tij.
Vdekja e pakohëshme e Dr. Atha
nas Shundit la një bosh të paplotsuëshëm midis shoqërisë së Kryeqytetit
dhe midis familjes së tij të pikëllueme,
që vajtojnë në humbjen e tij vëllan,
bashkëshortin, atin e shokun e dashtun
e shëmbëllor.
I përjetëshëm qoftë kujtimi i tij ! ^

LAJME TË JASHTME
Kisha e Greqisë
Statuti dhe regullorja e re. —
Qeveria Greke aprovoi statutin dke
regulloren e re për administrimin e
Kishës të paraqitur prej Sinodhit të
Shenjt. Gjithashtu u-aprovua dhe një
regullore për fonksionimin e mirë të
shoqëris “Shërbimi misionar,,.
Piktura Bizantine. — Profesori i
Fakultetit të Theollogjis në Athinë Z.
Jorgj Sotiriu, mbajti para disa kohësh
një konferencë interesante mbi pikturën
bizantine duke qitur në shesh vlerën e
sajë të madhe, vlerë, e cila shtoi oratori
deri në kohët e fundit nuk ësht çmuar
ashtu siç duhet. Konferenca u-dëgjua
me një vëmëndje të madhe nga publiku
i shumtë dhe i zgjedhur që mori pjesë.

Kisha e Rumanisë
Zgjedhja e dy mitropolitëve të
rinj. — Këshilli i lartë Kishtar zgjodhi
për mitropolinë e Moldavisë, e cila me
hypjen në fronin patriarhal të Fort të
lumturit Nikodem mbeti vakante, H. Tij
EpiskopiiFvii<ar Irinè, profesor për 35
vjet në Fakultetin e Theollogjis të Bukureshtit dhe për Mitropolin e rithemeluar të Oltenisë H. Tij Episkopin e
Hushit Nifon. Të dy mitropolitët e rinj,
mbassi me ceremoni madhështore muarrnë krabën baritore prej Mbretit Karol, u-instaluan në. Mitropolitë respektive.

Kisha e Jugosllavisë
Eparhia Orthodhokse Serbe në
Amerikë. — Organi i Kishës Orth.
Serbe «Glasnil^» (nr. 21-22) boton një
korespondencë nga Amerika, në të cilën nërmjet ië tjeravet thotë: «Kisha e
jonë në Shtetet e Bashkuara ësht tepër
aktive. Jeta shpirtërore mori furi sidomos me emërimin e ëpiskopit Dhamaskin si qiriarh serb në Shtetet e Bash
kuara dhe në Kanada.»

Patrikana e Aleksandrisë
Vendimi Sinodhik për ndihmësepiskopë. — Institusioni i episkopëvetndihmës u-rikrijua dhe në Kishën e
Aleksandrisë. Me vendimin sinodhik të
30 Nëndorit 1939, Kisha e Aleksandrisë rikrijon institusionin e episkopëvetndihmës, institusion i cili ka ekzistuar
në Kishën Orthodhkse afro që në shekujt e parë të Krishtërimit. Episkopëtndihmës do të fonksionojnë në kryepiskopatën e Alcksandrisë, për të ndihmuar Patrikun në detyrat e tij kryepriftërore dhe administrative; ata do të
jenë dy dhe do të kenë tërë konditat e
lypura në bazë të statutit dhe për mitropolitët dhe nuk do të kenë të drejtë
të marrin pjesë në mbledhjet sinodhike.
Po atë ditë sinodhi i shenjtë umbloth dhe zgjodhi si episkop-ndihmës
arhimandritët Dionis Kikkotis dhe Evangjel Psimos, të parin me titullin episkop
i Mareotidës dhe të dytin me titullin
episkop i Babilonës.

„Besimi pa vepra ësht një gjë e vdekur“
(Jakov 2. 26)

REVISTË FETARE E PËRMUAJSHME
Organ i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë
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L A N D A : Krishti dhe Rinia, prej H. Tij Im. PANDELEIMONIT.
— Feja dhe njeriu. — Vetmohim dhe vetsakrificë. — Nga kryeveprat
e Shën-Joan Gojartit. — Kisha dhe situata e re.— Nëna e Augustin-it
të hirshëm. — Shkenca dhe Feja. — Përshtypje dhe mendime. — Mjeku Israilit Rosbali. — Lajme Kishtare të brëndëshme. — Lajme Kishtare të jashtme.

“Lerni djemtë të vinë pranë meje se
e këtyre është Mbretëria e qiejvet.,,

Artikullin t' im të parin në të përkohëshmen e Kishës
s' onë Orthodhokse Autoqefale Shqiptare, që po rilindet,
dëshiroj t'ja adresoj R in is ë p ë r g jith ë s is h t të atdheut t'im
të dashur. Eshtë kjo që mban në duart e saj avenirin e
atdheut t’ onë të vogël, avenir që mundet të jetë i lumtur ose fatkeq proporsional d.m.th, me pregatitjen e Rinisë
për jetën, proporsional me kulturën e saj personale, që
duhet të ketë për qellim objektiv devotesën e pakufishme
për atdhe, ngritjen e tija në sfera më të larta, edhe rradhimin e tija në rethin fisnik të kombeve me të vërtetë
të qytetëruar.
Në ngritjen morale të gjithësisë të së cilës përbën
edhe kjo një pjesë të konsiderueshme, do të gjejë edhe
lumtërinë e saj, edhe lumtëria në kuptimin e saj të vërtetë, është Ideali, për realizimin e të cilit duhet të derdhij gjithë aktivitetin e saj, gjithë vullnetin e sa] edhe

gjithë mendjen e saj. Por kësaj Rinie me një mision kaq
të lartë edhe serioz, si çdo personi edhe çdo grupi që
është dëstinuar për një mision, u nevcwiten udhëzime,
direktiva, inspirasene, edhe guxim, ashtu edhe kësaj i
nevojitet me fjalë të tjera-një u d h ë h e q ës sp iritu a l, që të
koncentrojë në personin e tija të gjitha cilësirat, edhe
gjithë zotësinë e këti udhëheqësi. Të tillë pra udhëheqës
i proponoj për provë K r is h tin si një Njëri që rojti jetën
e ëndërat e saj, dëshirat e saj, të gjitha këto që në
jetën e tij martirike mundi edhe i bëri një r e a lite t të
la vd ëru esh m ë.
K r is h ti

udhëheqës, këshillonjës, edhe kryetar, nuk
është si njerzit e tjerë udhëheqës që kanë lindur kombet
e tyre edhe për të cilët drejtësisht mburen; se këta ndonse
të pajosur me cilësira zotësie të ralla dhe me famë të
përbotëshme, nuk janë të mbaruar, edhe arrijnë vetëm në
kufitë e natyrës njerzore, kurse zotësia edhe mençuria e
Krishtit i shkon edhe ka lënë të pashuara gjurmat e Tija
në historinë e botës, në qytetërimin edhe në kërkimin e
më së mirës, e më së vërtetës, edhe e më së drejtës.
K r is h ti është kryetar i kryetarëve; këtë të vërtetë e dëshmon historija e dymijë vjetëve, në një menyrë, që edhe
sa shkon edhe evollusionohet jeta e njerzëvet edhe e sosietesë, të bëhet më i ndjerë edhe më i imponuarshmë
s y p e r ig r ite t i Tij, një ; sy p e r io r ite t që nuk është dërmonjës, po plot shpresë edhe gëzim, që nuk mbyt edhe nuk
çduk në lindjen e tyre deshirat e larta të zemrës edhe
të llogjikës, po përkundrazi u jep fuqi të fluturojnë në
sfera më të larta, në ato sfera më fisnike edhe më
sh p re së p ru rë se .

Rinia përgjithësisht e S h q ip ë r is ë s' onë shumë të
dashur, duhet t’ a njofij këtë udhëheqës të mrekulluëshmë,
të vijë në kontakt me të, në një kontakt të ngushtë dhe
reai, se Ky ndonse vdiq mbi kryq edhe njojti erësirat e
varit, ron. Ron në Ungjillin e Tij të pavdekur. Ron në
. spiritën e Tij me të cilën forcoi edhe inspiroi — që
vazhdon edhe t'a bëjë — fillosofinë, fillollogjin' e përbotëshme, shkensat edhe artet, të çdo çfaqjes së jetës së
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rregullshme. Ron në Kishën e Tij, që e ruan nga çdo
kërcënim, që të vazhdojë e palodhur gjithëmonë Id e o lo g jin ë
e Tij të pagabuar.
Ron në grupin e atyre njerësve që e zgjodhën për
kryetarin e tyre moral, që jetën martirike të Tija e bënë
edhe martirizim të tyre, martirizim edhe admirim të përditëshmë, që të përmbajnë botën nga çkatërimi moral
edhe nga katastrofa. Ron në sakrificën e Tij që bëri
njëherë për gjithënjë, që të shënterojë çdo sakrificë që
bëhet për të mirën e përgjithëshme edhe të shpëtojë
njerzit nga zgjedha e rëndë e mekatit që t' i vërij nën
zgjedhën e Tij, zgjedhë jo të skllavërisë edhe të.përbuzjes, po zgjedhë të shpëtimit edhe të lartësimit moral ku
çdo kufizim edhe disiplinë për një jetë morale të lartë,
humbet merzitjen pranë b a k a r is ë edhe m o d e stisë së
K r is h tit, të cilat garantojnë qetësinë e dëshiruar të shpirtit.
Rinia e atdheut t' onë duhet t ' a njofij këtë zgjedhë
në deshiron të qetësojë çqetësimet e saj, të vërë regull
në dëshirat e saj, edhe të realizojë id ea let e saj, se vetëm
pranë këtij kryetari të equilibruar, mundet të fitojë equi
librili e shpirtit të saj të çqetësuar. Në një ambient që
mbretëron një ekzistencë e shenjtë, atje R in ia e jonë,
sh p re sa e s ë n esërm es, mundet të marij air të pastërtë,
që i duhet t' i japij më shumë oksigjen për jetën e saj
morale. Pranë Krishtit edhe ambientit të Tij, do të zbulojë çdo njeri më mirë vlerën morale; se edhe buzëqeshja
e Tij, në jetën e tij plot tallaze, do t'i bëhet një fuqi
e fortë që të përballojë më guximisht këtë për të mirën
e tija edhe të të tjerëve.
Në kalimin e shekujve që kur se ky udhëheqës i
çuditëshrnë erdhi në planetin t' onë, që të bashkëvuaj me
ne në mjerimet edhe agonitë t' ona, të gjith' ata që ju
afruan nuk u-penduan edhe as u-gabuan.
Rinia pra e atdheut t' onë pse të mos t'a njofij?
Pse të mos t' a ketë për k r y e ta r ? Pse te mos t? a ketë
këshillonjës ? Kjo Rini, që e çqetësuar po provon të gjithë edhe të gjitha, le të provojë edhe Id e o llo g jin ë e bukur të K r is h tit që e deshi më shumë Se kushdo, dhe le
të pushtohet prej sajë.
E jtis h h c p i i frjiv o h a s tv ë s

II.

/h d ^ i\a {etoA e e tuxtfoye*t(ltne dde e paedu,kë4&me
„Të gjitha sundohen prej fesë“
(QIQERON)

Ndjenja fetare nuk është vetëm — sikundër e çvilluam në
numurin e parë të kësaj reviste — një element shpirtëror i
pandarë nga njeriu; nuk është vetëm një cilësi e një dispozitë,
që lidhet e përzihet ngusht me natyrën e njeriut; është dhe një
fuqi shpirtërore, e cila nuk munt të shuhet e të çduket, po
përkundrazi qëndron e path'yer dhe gjithënjë përballon me fitim
e me triumf sulmimet e luftimet që bëhen kundër saj gjatë
shekujvet.
Që prej kohëvet më të vjetra e gjer në ditët e sotme në
përpjekjet e përherëshme që çvillohen në mes të shpirtit e të
lëndës, në mes të pushtetit të pjesës hyjnore të njeriut dhe atij
të pjesës materiale e shtazore, në këto përpjekje, thomi, ndjenja
fetare ka qënë ajo, q' është sulmuar e goditur me një tërbim e
një egërsi më të fortë. Si bota e vjetër, si dhe bota e re, herë
pas herë kanë lëshuar fuqi të ndryshme kundër fesë dhe ndjenjës fetare, me qëllim që t’a çdukin nga njeriu dhe nga shoqërija njerëzore. Në këtë sulmim antifetar merr pjesë herë forca
materiale e brutale dhe herë fuqija mendore e disa pseudoshërbëtorëvet të shkeiicës e të diturisë. E para është përpjekur
t’i arijë qëllimit satanik me gjak, me zjar e me hekur; e dyta
është munduar të fitojë, dyke përdorur pendën dhe gojarin’ e
disa pseudoshkencëtarëvet, të cilët me dashje ose pa dashje e
kuptojnë keq qëllimin e misionin* e shkencës së vërtetë; po
përtundimi i këtyre vërsuljevet është gjithëmon ky : dështim
dhe humbje e plotë e sulmonjësvet. Ojakderdhja bile që shkakëton fuqija brutale, në vënt që të përthajë rrënjat e ndjenjës
fetare, përkundrazi i vadit këto, i bën më të forta dhe i shtrin
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e i zgjëron nè redhe e vënde më të gjëra akoma. Gjithashtu
dhe fushata e disa pseudofilozofëvet në vënt që të tronditë
themelet e fesë, i forcon përkundrazi dhe i fuqizon, mbasi jep
shkak që të ngrihen e të marrin mprojtjen e ndjenjavet fetare
mëndjet më zheniale të botës dhe përfaqësonjësit e vërtetë të
shkencës e të diturisë.
Sulmimin e parë kundër ndjenjavet fetare e bënë n' emër
të shkencës gjoja filosofët natyralistë t' Ionisë në shkekujt VII
e VI përpara Krishtit. Këta (Thales-i, Anaksimandri, Demokrit-i
etj.), dyke dashur të zgjidhyi problemin e math të shkaqevet të
para të krijesës, predikuan se këto nuk duhen kërkuar në fuqi
mysterioze të palëndëta dhe jashtë natyrës, po n' demente krejt
natyrale e lëndore (ajri, uji, zjarri....) Pretenduan pra se bashkimi, ndarja dhe çvillimi i këtyre elementëvet të natyrës shkakëtoj
krijimin e botës bashkë me krijesat e tjera të saj, dhe se besimi në një fuqi të palëndëtë, si krijonjëse dhe rregullonjëse të
botës, nuk është tjatër gjë, përveç se një parallogjismë e një
utopi e rjedhur nga paditurija dhe nga mentirne foshnjarake e
primitive. Ësht' e vërtetë se filozofët në fjalë me sistemet e tyre
filozofike nuk kishin për qëllim të Iuftojnë parimet fetare t'asaj
kohe, as të tronditin themelet e fesë së bashkëkohësvet të tyre;
po me doktrinën e tyre matèrialiste dhe me dogmat atheiste
goditnin pa dashje ndjenjën fetare dhe u jepnin grusht themelevet të fesë s’ atëhershme, q' ishte, siç dihet, naive në hollësirat
dhe primitive, po kishte për bazë besimin në fuqi sipërnatyrore
dhe në pavdekësi të shpirtit të njeriut.
Kundër theorivet të këtyre pseudoshkencëtarëvet — mbi
gjyrmat e të cilëvet kanë shkuar materialistët që çfaqen herë
pas here në orizontin ë historisë, dyke përsëritur gjithënjë po
ato argumenta e aforizma — u-ngritnë dhe protestuan me tërë
autoritétin e tyre dhe n'emër të shkencës natyrore Ksenojani
dhe Anaksagora, kërkues e këta të shkaqevet të para dhe gjyrmonjës e studijonjës të natyrës e të ligjevet e fenomenevet të
saj. «Një është Perendija; kjo qëndron përmbi njerëzit dhe nuk
ngjet me këta as nga trupi, as nga mëndja» thriste Ksenofani,
pas një studimi që béri mbi shkakun e parë të krijesavet të
botës. «Mëndja e ka rregulluar dhe e ka stolisur botën» përgjigjej m’ anën tjatër Anaksagora, pasi vëzhgoj dhe ky me kujdes
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rregullin dhe armonin’ e jashtëzakonëshme që mbretëron në botën.
Nga ana e këtyre filozofëvet me famë u-hodhnë më vonë
edhe poetët e filozofët e mëdhenj të Greqisë ■€? vjetër Esqili,
Sofokliu dhe Pindari. Këta, vëzhgonjës dhe studijonjës jo të
natyres e të fenomenëvet natyrore, po të botës shpirtërore, të
rregullit e t'armonisë morale dhe të ligjevet që drejtojnë shpirtin e njeriut, këta pra theksojnë me zë të lartër rëndësinë dhe
lartësin' e parimevet fetare, dhe luftojnë ashpërisht predikimet
antifetare dhe atheiste, të cilat tronditin jo vetëm themelet e
fesë, po bashkë_me këto dhe ato të botës morale e shpirtërore,
që janë baza e përparimit të një shoqërije e të një populli.
«I vogël është njeriu përpara Perëndisë, që krijoj dhe drejton
botën» thëret Esqili me gjuhën e tij të lartër dhe madhështore.
«I math dhe i përjetëshëm është Zoti» thotë Sofokliu, dijetari i
fellë i shpirtit njerëzor dhe hymnonjësi i palodhur i pushtetit
të ligjëvet hyjnore dhe fetare. «Mëndja e madhe e Zotit sundoti
dhe fregullon botën» predikon me forcë Pindari, lavdëronjësi i
fuqisë së pafuntme të Perendisë.
Po grushtin më të fortë kundër tronditësvet të ndjenjavet
fetare e dhanë Sokrati së pari, e më vonë Plafoni me Aristotelin. Sokrati, i cili, si mbas fjalëvet karakteristike të Qiqeronit,
filozofin’ e zbriti prej qiellit dhe e solli në tokë rreth njeriut e
moralit, me ironin' e tij të zakonëshme vërsulet kundër filozofëvet natyralistë, që kuxojnë të besojnë e të predikojnë si
shkaqe të para të krijesës ajrin, etherin, ujën dhe demente të
tjera që janë lëndë e vdekur, pa shpirt, pa levizje e pa jetë.
I qërton këta në një mënyrë të pa mëshirëshme për gabimin e
math që bëjnë, dyke i përzjerë me një naivitet foshnjarak shkaqet me përfundimet (etia-etiata) dhe çfaq habitje të madhe, si
muntnë këta të bindin vetën e tyre, se tërë kjo armoni e rregull që mbretërojnë në botën natyrore, qënkan rjedhje dhe
përfundimi i një veprimi të verbër elementesh lëndore pa
mënt e gjykim, dhe jo prodhim i një fuqije të palëndëtë e mëndje-madhe, që ka stolisur aqë bukur gjithësinë. «Perëndija,
thotë filosofi i math, është ajo që ka rregulluar dhe që përmban
botën e tërë, në të cilën të gjitha janë ujdisur në një mënyrë
të përsosur; . . . . . . është një fuqi, të cilën njerëzit nuk mundin
f a shohin, po qënjen e së cilës e kuptojnë nga veprai e krijesat
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e botës;........... kjo të gjitha i ndjen dhe i di, ndodhet kudo
dhe kujdesohet për të gjitha .. .. » Po Sokrati Perëndinë nuk
e sheh vetëm në madhështinë dhe në bukurin' e patreguar të
botës natyrore; e sheh më tepër dhe e ndjen felle në shpirtin
e në ndërgjegjen morale; e ndjen si një fuqi mysterioze të
brëndëshme, e dia e shtyn të kërkojë gjithëmon Perëndinë;
zërin e saj e dëgjon herë pas herë dhe këtë e mérr si udhëheqës e si këshilitar të sigurtë në mentimet, në dëshirat e në veprimet e tij. Kudo pra e gjen Perëndinë: n'armonin' e botës
së jashtme natyrore, po edhe në fuqin' e brëndëshme që drejton botën shpirtërore të njeriut.
Edhe nxënësi i tij Platoni, dyke plotësuar dhe dyke sistematizuar më mirë doktrinën e mësonjësit të tij të math, sulmon
filosofët që nuk shohin në botën natyrore,. për veç se raste të
verbëra e lëndë të vdekur; pranon dhe ky Perëndi të palëndëtë
e të padukëshme, e cila krijoj dhe rregulloj botën natyrore me
një mëndje e një armoni të pashoqtë; po kjo Perëndi sundon
dhe drejton e botën e brëndëshme, botën psihike të njeriut,
shpirti i të cilit nuk është tjatër gjë, përveç se fytyra dhe një
pjesë e vogël e fuqisë krijonjëse. «Shpirti i njeriut i përngjet
plotësisht fuqisë hyjnore, asaj fuqije që nuk vdes e nuk prishet
kurrë dhe e cila qëndron gjithënjë po ajo».
Po në këtë përfundim arrivi dhe Aristoteli, me gjithë që
ndoqi rrugë të ndryshme nga ajo e Platonit. Mëndja e tij e
fortë nuk la pa kqyrur e pa studjuar as një nga fenomenet si
të botës natyrore, si dhe t'asaj shpirtërore; në këtë studim të
felle filosofi i Stagjirës dyke mos u-nisur nga dogma e aksioma
të caktuara e të pranuara a priori, po dyke shkuar gjithënjë
nga konkretet n’abstraktet e nga të pjesëshmet në të përgjithëshmet, arrivi pikërisht atje, ku kishte arrirë Platoni. «Fuqi e pa
lëndëtë, thotë për Perëndinë, Mëndje krijonjëse, Mendje që kupton gjithësinë dhe vetë veten........... » Dyke kritikuar ashpërisht
theorinë mekanike të filozofëvet natyralistë, që përzjejnë verbërisht shkaqe me përfundime, predikon gjigandi i natyralistëve
qënjen e një Fuqije sipërnatyrore, e cila ve në levizje tërë
krijesat e botës (to qinun etion). «Cilësija kryesore e fuqisë
është lëvizja. . . . . Prej kësaj sundohet dhe rregullohet qelli e
natyra . . . .»

Kështu pra filozofia mekanike dhe atheiste, e luftuar dhe
e goditur liksht nga themelonjësit e filozofisë së vërtetë dhe
të shkencavet fizike e natyrore, u-munt dhe u rr^ua, e për një
kohë të gjatë mbeti e mbuluar dhe në një errësirë të fellë.
Mbi gërmadhat e kësaj u-ngrit me triumf e madhështi filozofia
e predikuar prej mëndjevet më zheniale të botës së vjetër, ajo
filozofi që gjer në ditët e sotme konsiderohet si i vetëmi sistem
filozofik me themel të patundur, mbasi vetëm ky ’ shpjegon
dhe zgjidh problemet e mëdha metafizike në një mënyrë më të
përsosur.
» *
**
Po më vonë filloj përsëri luffa midis shpirtit dhe lëndës ;
nuk kaloj shumë kohë dhe duallnë në shesh përsëri doktrinat
matèrialiste dhe atheiste. Këtë radhë flamurtar dhe predikonjës
i theorisë së Demokritit dolli filozofi Epikuri, i cili me
predikimet e tij goditi në Oreqi parimet fetare e bashkë me këto tronditi dhe themelet e jetës morale e
shoqërore t' asaj kohe. Rreziku dhe lufta u-përhap dhe
në botën Romane, ku parimet Epikuriane mori përsipër t'i bëjë
të njojtura Lukreti, poeti dhe nxënësi besnik i Epikurit, me
anën e veprës së tij «De rerum natura». Edhe këtyre predikimevet u dhanë përgjigjen e duhur filozofët e dijëtarët më të çquar
t’asaj kohe : Plutarku e Polybi si mprojtës së parimevet fetare
të Oreqisë, dhe Qiqeroni, Virgjili, Orati, etj. si mprojtës e
përfaqësonjës së botës mendore të Romës. Këta, dyke patur
bindje të plotë, se theoritë cnaterialiste e atheiste përveç që janë
në kundërshtim me arësyen dhe me filozofin' e vërtetë, po përmbysin dhe themelet e jetës familiare dhe shoqërore, luftuan
me gjithë fuqin’ e tyre këto doktrina dhe muarnë nxehtësisht
mprojtjen e fesë dhe të ndjenjavet fetare. «Sa e pabesuarshme
është që të pranojmë, se një qytet munt të ndërtohet pa tokë,
aqë dhe bile më tepër është e pabesuarshme që të besojmë, se
ky qytet munt të- qëndrojë e t ’ekzistojë pa patur besim
në Perëndi» thotë Plutarku, filozofi shpresëtar dhe moralisti i
fellë i botës së vjetër. Edhe Polybi, një nga historianët më pozitivë
dhe realistë të kohës së vjetër, thotë se në ngjarjet e fenomenet historike, që nuk shpjegohen dot me anën e mëndjes njerëzore, duhet kërkuar me doemos ndërhyrja e një fuqije sipërnjerëzore, ndërhyrja e Perëndisë. «Për ato që njeriu nuk munt
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të gjejë shkaqet. . . . , për këto duhet t’i sillet Perëncfisë» thotë
po ay historian. Edhe bota Romane e vjetër i dha doktrinës
matèrialiste grushte të torta dhe të pa mëshirëshme; fytyra
historike të çkëlqyera dhe me emër e famë të përbotëshme, si
Qiqeroni, Virgjili dhe Horati — që të përmëndim vetëm këta —
protestojnë dhe vajtojnë për demoralizimin dhe korruptimin,
në të cilin kishte arrirë shoqërija e kohës së tyre, dhe të gjithë
me një zë thonë, se shkaku kryesor i kësaj gjendjeje të keqe
ishte përhapja dhe dominimi i theorivet epikuriane, që solli si
përfundim përbuzjen dhe çdukjen e adhurimit të fesë dhe të traditavet fetare. «Të gjitha sundohen prej fesë» predikon Qiqeron-i, dyke parë fuqin' e madhe q' ushtron feja mbi njerëzit.
Edhe Virgjili, një nga fytyrat më të çquara në pikpamje zotësije
poetike, dhe më të kulluara e më të pastëra nga pikpamje virtuti e morali, nepër veprat e tij thekson në çdo rast këtë mentim: Se gjendja e keqe, në të cilën ndodhej atëhere populli
dhe shoqëria romane, ka rrjedhur nga përbuzja dhe nga çdukja
e virtutevet të të gjyshërve e stërgjyshrëvet të tyre, e sidomos
të shprestarisë (pietatem), të cilën e quan themel të jetës morale
e shoqërore, dhe shtytës më të fortë për mentirne dhe vepra
të lartëra. «EVamnosa dies» e quan Horati epokën e tij, mbasi
me përbuzjen e traditavet fisnike të vjetra, e sidomos të nderimit të fesë e të parimevet fetare, shkakëtoj që populli romak
(imperiurrt romanum) të humbasë çkëlqimin e parë dhe të fillojë
të zbresë nga lartësija, në të cilën e kishin shpënë të parët e
tyre (majores) me anën e virtutit (virtus) dhe të shprestarisë
(pietas). Që të gjithë bashkë e këshillojnë popullin roman, të
kthehet pa vonesë në traditat e virtutet e vjetra dhe të largohet
e të heqë dorè nga ligësit e vesët, që solli dominimi i doktrinavet matèrialiste dhe antifetare.
Nga sa u-thanë pra më sipër, del në shesh, se lufta q'uçpall kundër ndjenjës fetare në kohët e vjetra dhe që vazhdoj
shekuj me radhë, përfundoj në një triumf të çkëlqyer të saj,
dhe në një humbje të plotë të doktrinavet matèrialiste. U-provua
katërçiptas, se gjatë kësaj përpjekjeje mprojtjen e fesë e muarnë
përsipër n' emër të filosofisë e të shkencës filozofët dhe shkencëtarët më të mëdhenj të botës së vjetër që konsiderohen edhe
sot akoma si themelonjës e si flamurtarë të parimevet më të
shëndosha filozofike e shkencore. Kështu pra u-vërtetua prej
historisë së vjetër, se as një mjet e as një fuqi s' mundi dot të
shuajë e të çkulë nga natyra njerëzore ndjenjëti Jetare, mbasi
kjo është një element i pandarë nga bota shpirtërore të njeriut.
Shpresëtari

NË KALIMIN E JETËS S’ UAJ

veitnb&Mn CmC uctd&lctàficé
„Ay që do të'tnë pasojë mua,
le të mohojë veten, le të ngrerë
kryqln e vet e le të më vljë pas“.

Me këto fjalë, këndonjës i dashur, Themelonjësi hyjnor i
fesë s' onë na rekomandon virtytin e lartë të vëtmohimit, atë
virtyt që krijon herojt e detyrës. Në një rast tjetër Ay, duke
dashur që t’ u inspirojë atyreve që do t'i dërgonte të predikojnë
të vërtetën, si dhënë në mes të ujqërve, vetmohimin, u-bëri të
njohura që më përpara ndjekjet që do të pësonin për shkak të
emrit të Zotit dhe të së vërtetës.
Ju miq të mi, u-tha, nga të cilët kërkoj vetmohim të plotë
dhe ata që do të kenë dëshirë t' ju pasojnë, të luftojnë për të
vërtetën dhe t’i bëjnë ball dinakut, do të hiqeni nëpër gjykatoret. Do t'ju frikësojnë me vdekje, dot ' j u shtien me gurë, do
të hidheni nër burgjet, do të mbeteni të vetëm në botë dhe
«do të jeni të urrejtur për emèriti t' im» Por mos e humbisni
kurajën. Kur do të silleni para mbretërvet dhe autoritetëvet,
mos u-frikësoni. Mbani qëndrimin dhe guximin t' uaj. Qëndroni
të bashkuar dhe të pathyer me bindje në shejtërimin e më të
ndershmës së përpjekjevet. «Kini guxim, un e munda botën».
Idhet janë të pavdekëshme dhe të pathyeshme; ato nuk vriten.
Përpjekjet e mëdha lypin dhe viktima të mëdha. Dhe kurora e
triumfit ësht më e ndritçme, atëhere kur dhe triumfi kryhet në
një rrugë me pengesa të zorshme dhe të pakapërcyera. Nga ju
do të marrin shëmbëll tërë deshmorët e detyrës, ata që do të
dëshirojnë të krijojnë stasionet e mëdhenj të përparimit dhe të
civilizimit të njerëzisë.
Me një anë ka beslm në fjalët e mjekut, por nga ana tjetër
nuk dëshiron ti marri barnat

«Do të t'ju mallkojnë juve dhe do t’ju ndjekin dhe do t'ju
urrejnë juve dhe do të thonë çdo fjalë dinake duke gënjyer për

JETA KR1STIANE

45

të vërtetën». Por në mes të këtyre mallkimevet dhe ndjekjevet
dhe urrejtjevet do të ndërtohet froni i triumfit. Dhe populli, të
cilin gënjeshtarët do t’a bëjnë që të rojë «në vent dhe në hie të
vdekjes» do të shohë më në fund dritë të madhe, shpëtimin e
vet nga zgjedha morale, dritë që do të ndriçojë errësirën e thellë.
Jeta e pavdekëshme nuk qëndron vetëm në të shijuarit
e vendit të nderit në vallen e të zgjedhurvet, në të shijuarit të
të miravet pas vdekjes në qiell. Mundemi t'a sigurojmë dhe në
këtë jetë të përkohëshme. Dhe e fitojmë — thotë më një vend
tjetër Zoti — kur njohim Perëndinë e vërtetë dhe shpëtimtarin
e dërguar prej Tij.
Por dii vali ësht kuptimi i vërtet i këtyre fjalëve të Zotit?
Mjafton vetëm të studjojmë të -gjithë theologji, të filosofojmë
shkenctarisht mbi cilësit e Perëndis? Mjafton vetëm të mësojmë
se Perëndia ësht dritë, e vërtetë dhe jetë?
Sigurisht jo. Sepse nga e gjithë fryma e Shkrimit të Shenjtë
del në shesh se nuk mjafton vetëm këjo njojtje theoretike.
Duhet sidomos të rregullojmë veprat fona pas kësaj njojtjeje.
Këtë e thotë haptazi ungjilli kur thekson se besimi pa veprat
ësht një gjë e vdekur.
Pra, njojtja ka si pasojë detyrat kundrejt vet-vetes, kundrejt f afërmit, kundrejt shoqërisë, kundrejt atdheut, kundrejt
njerëzisë. Fort bukur ' thotë një nga të diturit e kohës s’ onë
— Watson-i — se, që*të njohi njeriu theoritikisht çka ësht
Perëndia dhe ç’ detyra lyp vullnëti hyjnor pa rregulluar dhe
jetën e vet praktike pas kësajë njojtjeje, i ngjet atij të sëmuri,
1 cili ka besim në fjalët e mjekut dhe në dobin e barrnavet që
i jep ay, pùr nuk dëshiron f i marri.
Jetën pra më të lartë e fiton njeriu me veprat e dashuris
krishtënore, të kryera me vetmohim.
Bukurinë ose e prish koha ose e vyshk sëmundja.
Vetëm virtytl nuk çduket

Një hyll i Kishës s'onë, që do të ndritnjë për gjithëmon
në ndërgjegjën e njerëzis krishtnore, hierarku i math i Qesarisë,
në veprën e vet «mbi Virtytim thotë këto: «Ay që dëshiron të
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jetë i krishter i vërtet duhet të ketë dije mbffsfikrimin hyjnor,
të jetë i pa prekur nga gjërat e botës, larg argjëndashjes, i
qetë, me frikë Perëndije, pa zemërim, pa ligësi, i dobishëm për
të tjerët, pa kryelartësi, pa lavdi-dashje, pa dallkaukllëke, i pathyer, dhe pa preferuar asgjë më tepër se Perëndin». Dhe hierarku i shquar vazhdon: «Mëso o njeri, kij parasyshë udhëzimet
ungjillore, kujdesjen e syvet, përmbajtjen e gjuhës, robërimin e
trupit, mendimih e ulët, pastrimin e kuptimit, çdukjen e zemërimit; duke u-ndjekur të dashurosh, duke u-luftuar të durosh,
duke u-sharë të lutesh».
Një i ditur tjetër i vjetërsisë, Isokrati, i cili ka jetuar po
thuaj se katër shekuj para ardhjes së Krishtit, .eksprimohet po
thuaj se një soj me hierarkun e shquar të Qesarisë kur këshillon rininë e kohës së tij të rojë pas porosive të Zotit d.m.th.
të fitojë jetën e përjetëshme siç thotë Ungjilli:
«Bukurinë, thotë, ose e prish koha me pleqërinë, ose e
vyshk sëmundja; dhe pasuria, sidomos ajo që fitohet pa djersë
dhe pa bekimin e Perëndisë, bëhet më tepër shërbenjëse e ligësis, duke i mësuar të rinjt në përtacëri dhe duke u-treguar
atyre udhën e çkatërimit dhe të immoralitetit. Por virtyti i vënë
në zbatim, kur zhvillohet njëkohësisht me kuptimin, ësht e vetmja gjë që nuk çduket, si bukuria, por e pason besnikisht pleqërinë dhe ësht më i lart se pasuria dhe më i ndershëm se
çdo titull fisnikërie».
Por fitimi i kësaj jete të lartë në vetmohim që na mëson
Krishti, i kësaj jete të përjetëshme që e bën të pavdekëshëm
emrin e atyre që pasojnë me vepra Zotin, emër i cili mbetet
si shembëll për gjeneracionet e arthmë, lyp shpesh herë sacri
fica të mëdha, deri në mohimin e vet jetës akoma, deri në
vetsakrificë.
Të gjithë njerëzit e mëdhenj që muarrnë fuqi nga besimi,
që sakrifikuan edhe pasuni edhe rojtje të këndëshme duke
dhënë më në fund dhe jetën e tyre për triumfin e së vërtetës,
u-bënë mburja dhe ngazëllimi i njerëzisë dhe jeta e tyre do të
ngelnjë e përjetëshme edhe mbi dhe, deri sa bota të besojë
çdo gjë fisnike dhe të lartë që ësht caktuar prej ndërgjegjës
njerëzore 'të të gjithë shekujvet.
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Do të mnndeshe të ronte në mirëgjendje po të sakrlfikonte
nderin dhe parimet morale.

Le të vijmë tani te jeta e shumë trubulluar të Shën-Joan
Gojartit, që ësht një nga herojt më fisnikë të Krishtërimit.
Nga fronj i tij në të cilin i shërbente Mbretit Qiellor, vë
re gjendjen e dobët morale të oborrit imperiai dhe të imperatoreshës Evdoksia. Ndërgjegja e tij revoltohet. Immoraliteti i
palatit, i cili jepte shëmbellën më të dobët nër autoritetët, immoralitet që prishte atmosferën e kryeqytetit, s' ishte e mundur
që të mos prekte dhe të mos interesonte njëriun, që jetonte
pas Krishtit, deshmorin e jetës së përjetëshme. Gojarti, i rënd,
i patrembur, i patundur prej asgjëje, mirte guximin që të kritikonte nga amboni i Kishës kalbësirën e oborrit. Evdoksia tronditet, shtron piane dhe bashkëpunon me këshilltarët e sajë të
dobët si të shpëtojë krejtësisht nga ay njeri që nuk e lënte
rehat, nga ay klerik i çuditshëm i cili nuk mirte vesh të ulesh
para madhështis dhe fuqis imperiale.
Mirpo, asnjë frikësim nuk e tremb heroun e vërtet. Dhe
kur ajo po shkumëzonte nga zemërimi, ay i prekte me fjalët
më t' ashpëra ata që rronin jasht ligjit. Në një bile nga fjalimet
e tij të famëshme nisi me atë proverb të plot-kuptim: «përsëri
Irodhiadha — nënkuptonte Evdoksinë — tërbohet, përsëri tronditet, përsëri kërkon kryet e Joanit né pjatën». Dhe e mori.
Forca e orgànizuar dolli fituese. Joani arestohet natën dhe çohet né internim. Rrugés, nga shkaku i vuajtjevet, i dobësimit
dhe i urisë, vdes hero i një detyre të lartë, duke lënë emrin e vet
të pavdekëshëm dhe duke provuar pavdekësin e Krishtërimit,
i cili ka atë fuqi jetike të krijojë heroj të këtillë. Mundesh té
rronte né mirégjendje duke pérfituar nga pozita e larté qé kishte
né kishé. Por njikohésisht duhesh té sakrifikonte parimet e veta,
nderin e vet, té shtypnjé ndérgjegjen e vet, té pajtohet me immoralitetin zyrtar. Dhe atéhere? Atéhere nuk do té vdiste né
internim. Por njékohésisht, duke léné jetén e vérteté me njé ané,
até jeté qé i béri kujtimin e tij té pavdekur, do té vdiste pa
ndonjé nder té veçantë, si njé nga àta qé vdesin pa léné ndonjé gjurmé té shénuar dhe té cilét sé bashku me baltén mbulojné pérgjithémon dhe qenjen e tyre. Njé jeté té tillé, qé u-béri

kujtimin të përjetëshëm, çuan dhe të tërë Etërit e Shenjtë të
Kishës s’onë. Vendi nuk na lejon që të merremLséhe me jetën e të
gjithë këtyre herojve të fesë s’onë, jetë e cila përbën kod të vërtet
dhe të përsosur mësimi moral. Por nuk mundemi me këtë rast
të mos bëjmë pakë fjalë dhe për një ngjarje relative me jetën
e hierarkut të Qesarisë.
Kur Modesti, qeveritar në lindje, frikësonte me konfiskim,
internim dhe vdekje Shën-Vasilin e Math, duke e urdhëruar atë
të pranojë eresinë ariane që e kish përqafuar dhe perandori,
hierarku heroik i përgjigjesh atij duke e berë të ngeli me gojë
hapur: «As zjarr, as thikë, as shtazët e egëra që shqyejnë me
thonjt, e tyre mishin njerëzor, nuk më trembin, por më tepër
më kënaqin. Le t’i dëgjojë këto edhe mbreti!».
I thuaj mbretit t' at, që më kërkon të sakrifikojë ndërgjegjert t ' ime dhe parimet e mija, se nga asgjë s' kam frikë. Kur
ësht fjala të ndjek udhën e detyrës dhe të rojë pas porosivet
të Krishtit dhe të Kishës, as një imponim s’ marr parasysh. As
zjarr, as thikë, ;as shtazët e egëra, që lëshoni kundër të dënuarvet në amfitheatrot, nuk më trembin. Të gjitha këto për ne
të krishterët shkakëtojnë më tepër kënaqësi se frikë.
As gjë e madhe i dashur këndonjës nuk bëhet në historin
e botës pa sakrifica.
Ay që sakrifikon veset e tij të liga fiton rithm të ri në jetën
e vet dhe siguron lumtërin e vet.

Ky rekomandim mbi vetmohimin dhe vetsakrificën të
shpëtimtarit t' onë u-shpjegua në mënyrë më të qartë dhe në
yeprim nga mësonjësit e mëdhenj të Kishës s' onë. Dhe egzakt
ky shpjegim praktik i këtij rekomandimi përbën për ne një
detyrë të shejtë, detyrë të cilën duhet t’a plotësojmë kur e lyp
nevoja e interesi i fesë dhe i atdheut duke sakrifikuar dhe vet
jetën t’ onë akoma.
Mirpo, në shoqëri ekziston dhe një formë tjetër vetsakrifice,
formë e cila nuk lyp sakrifikimin e jetës së ndonjërit. Mjafton
vetëm që besimtari të mohojë njeriun e vjetër, të mposhti veset
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e liga që fi japf jetës së vet një rithm të ri, rithm i cili do t’a
bëjë atë të lumtur.
Ka njerës, që janë mësuar të humbasin kohën e tyre, shëndetin e tyre dhe djersën e tyre në bixhoz dhe në qendra të
tjera dëmëprurëse. Për këta të mjerët, robërit të vesevet më të
liga, për këta që çkatërrojnë veten duke e bërë fli n’altarin e
pasionëvet të dobëta, për këta thot Shpëtimtari më një vend
tjetër: «ay që do të shpëtojë shpirtin e tij do t’a humbasi dhe
ay që humbet shpirtin e vet për mua dhe për Ungjillin t' im,
do t'a shpëtojë atë». Shpirtin t'at, i dashur vlla, do t'a shpëtosh, vetëm kur të zbatosh urdhërin Ungjillor dhe te çdukësh
gjurmat e shoqërivet të liga dhfe të mohosh pasionet e dobëta
që e çkatërrojnë njeriun moralisht dhe materjalisht.
Ka të tjerë pastaj që janë bashkëshortë të ligj dhe prindër
te pakujdesëshëm, që nuk mirren me asgjë tjetër veç se si të
krijojnë grindje në familjen e tyre, si të largojnë qetësin dhe
armonin tamiljare dhe të qisin gjithmon helm nga goja e tyre
duke dhënë shembëll të keq dhe fëmijëve të tyre, për edukimin
e të cilëvet kanë një përgjegjësi të madhe.
Këta type pra le t' i ndjejnë më tepër fjalët hyjnore të
Shpëtimtarit që vumë në krye t' artikullit t' onë. Le të sakrifikojnë nervat e tyre dhe prirjet për grindje, le të humbasin këtë
shpirttë lig që t'a fitojnë me të vërtet, të fitojnë qetësin, të cilën pastaj t’ ia transmetojnë dhe familjes së tyre dhe shoqërisë.
Këtë llojë vetmohimi dhe vetsakrifice kërkon Shpëtimtari
i ynë prej gjithsejcilit nga ne, të cilin po t'a kryejmë do të
bëhemi më të përsosur, më të njerëzishëm, më të krishtërizuar
dhe me të vërtet të lumtur.
B.

MENDIME TË ARTA

Ç’ ësht një grua e bukur, po e keqe? Një varr i lyer përbrenda; sepse bukurija venitet prej sëmundjevet dhe çduket
prej kohës.

Nga hryeveprat e Sltën-Joan Goiartit
Kreshma e vërtetë
Sikundër, kur kalon dimri dhe vjen vera e ëmbël, detari
me anien e tij lëshohet në det dhe e përçan këtë më të katër
anët, ushtari i merr armët, i fshin këto, i pastron dhe i bën
gati për në luftë, udhëtari fillon një udhëtim të gjatë dhe athleti
e sportisti çvishet e u përvishet lodravet dhe ushtrimevet të
ndyshme; ashtu pikërisht duhet të veprojmë dhe ne tashi, që
na erdhi koha e kreshmëvet, si një verë shpirtërore. Le t'i bëjmë pra gati armët si ushtarë të vërtetë, le t'a mprehim drapin
si bujqër të kujdesëshëm dhe si kapedanë të urtë e të mënçur
le të përballojmë valët e dallgët e deshiravet të dobëta, dyke
përdorur si armë dëshirat e mira dhe mentimet e urta;..... le
të fillojmë udhëtimin t’ onë për në qiell dhe le të pregatitemi
e të përvishemi bukur e mirë, për të kaluar' kreshmët ashtu si
duhet.............
Kreshmen, vëllezër të dashur, nuk e kuptojmë ashtu siç e
kupton shumica e të krishterëvet, d.m.th. largimin nga disa
gjellë të caktuara. Jo. Kreshm' e vertetë nuk ësht të largohesh
vetëm nga disa gjellë, po bashkë me këto të heqësh dorë dhe
nga ligësit' e nga mekatat. Të largohesh, po, nga disa gjellë;
po njëkohësisht ësht’ e domosdoshme që të largohesh dhe nga
mentimet e liga, nga deshirat e dobëta, nga veprimet e këqija.....
Kjo është kreshma e vërtetë; kjo vetëm munt t’i shpëtojë ata
q'e mbajnë.
E dini se ç thotë shkrimi i Shenjtë për kreshmën?
Athleti nuk e merr dot kurorën, po të mos lozë si mbas
rregullavet të pranuara. Edhe ne pra që mbajmë kreshmë, që
të mos rrezikojmë të humbasim çperblimin dhe dhuratën që
na përket, le të mësojmë se si duhet të mbajmë kreshmë. Se
edhe Farisiani i parabolës mbajti kreshmë, po me gjithë këtë
dolli prej kishës pa nonjë fitim e dobi për shpirtin e tij. Përkundrazi Kumerqari që nuk mbajti kreshmë, dolli m'i fituar
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nga Farisiani; e kjo na tregon se nga kreshmët nuk munt të
rrjedhë as një dobi, në qoftë se ato nuk shoqërohen prej shumë
sendesh të tjera. Mbajtnë kreshmë Ninevitët dhe tërhoqën meshirën e dashurin’ e Perendisë; mbajtnë kreshmë dhe Judenjtë;
po këta jo vetëm që nuk fituan gjë, po edhe iknë të turpëruar
e t' akuzuar.........
Këto i thashë, jo që të përbuzim kreshmët, po t’i nderojmë,
dyke i mbajtur si duhet, dhe i nderojmë këto, dyke u-larguar
jo vetëm nga disa gjellë të caktuara, po edhe nga mekatat. Ay
që kujton se kreshmë është largim prej disa gjellësh, ky e përbuz kreshmën. Mban kreshmë? Tregoje me vepraMe çfarë veprash? Kur shëkon nonjë të vobekët, ndihmoje;
kur takohesh me armikun, të pajtohesh dhe të bëhesh mik me
atë; të mos shashë, të mos çpifësh, të mos vjedhësh, të mos
bësh nonjë padrejtësi, të mos mbash nëpër gojë njerëzit etj. etj.
Me fjalë të tjera, nuk duhet të mbajë kreshmë vetëm goja, po
edhe syri edhe veshi edhe këmbët edhe duartë edhe të gjitha
pjesët e trupit t’ ënd. Le të mbajnë kreshmë duartë, dyke mos
u-ndotur me vjedhje e grabitje; le të mbajnë kreshmë këmbët,
dyke u-larguar nga rruga që shpje nëpër qendra të liga dhe nëpër mbledhje imorale të dobëta; le të mbajnë kreshmë sytë,
dyke mos u-hedhur kurrë në fytyra të bukura me, qëllim. satanik e shtazor; sepse do t’ishte një gjë qesharake, si kur gojën
t ' a largosh nga gjellët — të cilat fundi fundit në vet nuk janë
të këqija — kur se syve t'u japësh leje të prekin gjërat, që janë
të ndaluara dhe që janë vetiu të liga. Nuk ha mish? Bukuri;
po mos i lerë dhe sytë të hanë imoralitet dhe paturpësi. Le të
mbajë kreshmë dhe veshi; po kur mban kreshmë veshi? Kreshma.
e veshit është që të mos dëgjojë ky e të mos pranojë as sharje,
as çpifje, as qortime. Se Shkrimi i Shenjtë thotë: të mos pranosh të dëgjosh kallëxime dhe fjalë të liga. Le të mbajë kreshmë
dhe goja, e goja mban kreshmë, kur nuk nxjer as një fjalë të
keqe. Se me të vërtet ç'dobi vjen, kur nga njera anë nuk hamë
zoga dhe peshk, e nga ana tjatër i kafshojmë dhe i copëtojmë
vëllezërit t'-anë?
P ë r k th . p r e j S h p .

Kisha dhe situata e re
Ajo q'è s ’u-b'è n'è te kaluarën. Ajo që uron dhe àèshiron
çdo i krishter orthodhoks i vërtetë. Ajo duhet^të realizohet në
këtë periudhë plot aktivitet që ka jilluar qysh-prej datës 7 Prill.
Dëshira e të gjith atyreve që janë të devotshëm në parimet dhe
tradisio net e shënjta të fesë s ’ onë shtër gjyshore ësht të lartësohet dhe organisma kishëtare. Të harijë n’ atë shkallë sa të
mundet të plotësojë ttë mënyrë të denjë misionin e sajë të lartë
në shoqërirë f onë. Të riorganizohet duke flakar tej çdo sistem
dhe normë që i a ka imponuar e kaluara. Të pastrohet nga
çdo element i mplogët dhe i padobishëm. Të pajoset me ata
persona që janë pregatitur për të dhe që ndjejnë në shpirtin e
tyre etjen e shërbimit. 7 ë krijojë ndërgjegje priftërore dhe jo
profesioniste. Dhe të gatitnjë një shpirt kishetar dhe fetar i cili
ië mos përkalet para as një qëllimi të dobët dhe të dyshimt.
Parimet që duhet te respektohen në këtë rasi janë të ditu
ra. U-theksuan prej vet Themelonjësit të Fesë s1onë për barinjt
è punëtorët e mirë. Per ata barinj dhe punëtorë, që vënë shpir
tin e tyre për grigjen, në kundrështim me rogëtarët që e len
atë në fatin e ujqërvet.
U-caktuan nga Apostujt e shjenjtë dhe u-dhanë si rregullore prej Apostullit të kombevet Pavël në letrat e tij të famëshme baritore. U-zbatuan nga Etërit e shenjtë dhe dhanë për*fundimet e tyre të mira. Janë kanune. Janë ligje te Kishësy që
drejtojnë jetën dhe përparimin e sajë. Që diktojnë detyra të
caktuara për shërbenjësit e Kishës së Krishtit. Që lypin prej
atyreve devosion te Krishti dhe te Kisha se te Mamonai. Të
mos gënjehen e të mos gënjejnë. Të mos jenë profesionistë. Të
mos lozin me fjalën e Zotit. Të mos prapsen para rreziqevet
Të mos mejtojnë ato të botës. Të mos kenë prirje materjalistike
dhe ndërgjegje te koruptuar. Të mos venë dorën mbi parniendën
dhe pastaj të kthehen prapa.
Këto duhet të realizohen gjat kësaj periudhe. Të formohet
ndërgfegje për të gjith fetarët; mendim, ndjenjë, urdhëny zbatim
jetë dhe frymë për të giithë punëtorët kishëtarë dhe për të krishterët orthodhoksë. Ora ësht e përshtatëshme. Momenti i shenjtë,
Nuk lejohen vonesa. Faktori fetar ësht një nevoj’e domosdoshme
për lartësimin e popullit Organisma kishtarey si çfaqje e këtij
^aktori, ' thërritet të kryej misionin e sajë të lartë në shoqëri,
shpetintin dhe lartësimin e shpirtevet pas Krishtit.
Beduli

/Hë*ui e. ^duçMtituit té Uto&ét*
Lehtë munt të kuptohet, se cila gjë ushtroj mbi Augustin-in një influencë aqë të madhe, sa t' a ngrerë këtë dhe t' a
verë në radhën e etërvet të Kishës. I ati ishte ethnik (pagan),
po e ema Monika ishte e krishtere e flaktë dhe tëre virtutin e
shprestarin e saj të gjalië e të kulluar i a dha dhe të birit të saj.
• Monika, bijë prindësh të krishterë, që në vogëli kishte
dhënë shënja të një shprestarije të jashtëzakonëshme ; shpesh
herë në mes të lodrës i linte shoqet, dhe tërhiqej në një vënt
të veçantë, për t' u falur ne Zoti ; nga nonjë herë bile nuk
kthehej me kohë në shtëpi, jo se e mbanin jashtë dëfrimet e
lodrat, po se harrohej në kishë dyke u-falur në një çip të saj
me besim të nxehtë.
Në mes të natës shpesh herë ngrihej nga shtrati, binte
përdhe mbë gjunjë dhe lartësonte mëndjen dhe shpirtin e saj
te Zoti. Kishte një etje të madhe për të mësuar, e sidomos
interesohej shumë për historit e dëshmorëvet të krishterë, të
cilat i a rrëfente i gjyshi. Këto ndjenja me kohë u-forcuan dhe
u-lartësuan në një mënyrë të jashtëzakonëshme.
Augustin-i i hirshëin vetë, në rrëfimet e tij, flet për nënën e tij
si për një grua të shënjtë e të mëshirëshme, per një grua që
vazhdonte rregullisht në kishë, që falej pa pushim dhe që merrte pjesë në çdo vepër filanthropike. Dyke folur me të birin q'e
mbante mbi gjunjët, e mësonte që të dojë e t' adhurojë Perëndinë, të përbuzë sendet e kësaj bote dhe t’ urejë ligësinë me
tërë fuqin' e tij.
Cili mësuës do të gjëndesh për Augustin-in m' i mirë se e
ëma Monika, dhe cili nxënës do t ' ishte m' i bindur dhe më
punëtor, se sa ay?
Këto mësime zunë një vënt të fellë në shpirtin e tij dhe
u-bënë mali e pronë për tërë jetën e tij ; rrëfejnë bile se kur
ishte tetë vjeç pësoj prej stomakut dhe ra në shtrat i sëmurë;
në mes të dhëmbjeve dhe të vuajtjevet, kur njerëzit e tjerë të
shtëpisë ishin dëshpëruar, ay ngrihej nga shtrati dhe i lutej
Perëndisë, që të shpëtonte shpirtin e tij.

Kur ishte nxënës, nuk tregonte zeli të math në mësimet;
i pëlqenin më tepër lodrat; e'dhe Augustini vetë nuk e fsheh
se ishte pak përtac dhe grykës; po m'e madhja ishte, se shpesh
herë e hidhëronte f ëmën. Kur pastaj u-largua nga fshati, ku ulind, dhe shkoj në qytet, për të vazhduar aty mësimet, mbi
shpirtin e tij ushtruan një influencë aqë të madhe librat, lodrat,
theatroja dhe përgjithësisht shoqërija, ku jetonte si student, sa
që ra në disa gabime, të cilat i pohon vetë dhe për të cilat qan
e vajton në rrëfimet e tij.
Po cili valle e solli në rrugën e mirë? Vetëm nëna e tij.
«O Perëndi, thoshte më vonë Augustin-i, në se nuk humba krejt n'atë kohë kritike, kjo i detyrohet vetëm nënës s’ime,
e cila dit' e natë qante dhe derthte për mua tërë gjakun e zemrës së saj !»
Me të vërtet; sa vuante Monika e shkretë! Ç'turbullim
ndjente në shpirtin e saj ! Në lutjet që bënte pa pushim, nuk
kërkonte nga Zoti ar ose argjënt, po vetëm shpëtimin e shpirtit t' atij, i cili kishte qenë i vetëmi qëllim i jetës së saj. Një
ditë bile e trishtuar siç ishte, gjeti një prift dhe me lote në sy
i u lut f a sjellë të birin në rrugën e shpëtimit. «Ësht e pa
mundur, u-përgjegj prifti, të humbasë krejt një djalë, për të
cilin derdhen lote aqë të nxehta.»
Po ajo që të bën të mallëngjehesh më shumë, ishte koha,
kur Monika vrapoj në liman, që të mos e linte të birin të
shkonte në Romë. Augustin-i bën sikur ka ardhur aty; për
të përcjellë gjoja një nga miqt e tij që po shkonte; po natën
iku dhe vetë fshehur; e gënjevi t'ëmën. «E gënjeva nënën edhe
ç' nënë!» thoshte më vonë me hidhërim të fellë. Po ajo nuk
rrinte dot lark të birit; prandaj vendosi që f i vejë pranë, dyke mos marrë parasysh as një mundim e as një vuajtje. Niset
pra për n' Itali, i përbuz rreziqet e detit dhe në një dallgë të
madhe përpiqet t ’i forcojë detarët e anijes. Kur arrivi në Romë, mësovi se i biri kishte shkuar në Milano; me një herë
shkoj dhe vetë në këtë qytet dhe u-njojt aty me të famëshmin
Ambrozi, doktrinën e të cilit e ndoqi besnikërisht bashkë me
të birin.
Këjo ishte nëna e çquar, të cilën Augustin-i i hirshëm e
zë në gojë gjithënjë në predikimet që mbante; shumë bile

nga fjalët e saj i përmënd si mentirne t’ arta filozofike dhe
theollogjike. «Mëndja e saj. thoshte, qëndron afër zhenisë.»
Një nga faqet më të bukura që gjejmë në veprat e Augustin-it
të hirshëm ësht ajo që përmban një bashkë-fjalim të tij me
t' ëmën. Ishte një natë vjeshte ; nëna dhe biri kanë ndenjur pranë në shtëpin' e tyre, q’ ishte afër detit në një qytet t' Italisë.
Qielli i kaltërt, qetësija e detit dhe heshtja që mbretëronte reth
e rrotull, tërë këto lartësonin shpirtin e tyre ; harrojnë të shkuarën ; harrojnë dhe të tashmen, dhe mentohen e flasin vetëm
për t’ athmen dhe për jetën e amëshuar.
Pak më vonë Monika vdes. Fjalët e fundit q' i tha të birit, ishin këto : «As gjë s’ më mban më në këtë jetë. Dëshira e
ime ka qënë kjo : të mos m 'a merte shpirtin Zoti, para se të
të shihnja të krishter. Kjo dëshirë tashi m'u-plotësua ; Perëndija
më dëgjovi; ç'kam për të bërë më në këtë jetë ?»
Vdekja e nënës e shtiri Augustin-in e hirshëm në njëzi e një
hidhërim të math. Shumë kohë qante si foshnjë dhe gjatë jetës
së tij kurrë nuk pushoj së u-faluri për atë. «Fellë në shpirtin
t' im, thoshte, ndjej një trishtim të pa treguar, e rasti m' i
vogël më bën të derdh lote si breshër». Tregojnë bile se tredhjet vjet pas vdekjes së nënës fliste një ditë në një mbledhje
për respektin që duhet të tregojmë ndaj të vdekurvet; në mes
të fjalimit i erdhi ndër mënt e ëma dhe me një herë u-pushtua
prej një mallëngjimi aqë të math, sa u-shtrëngua t' a pushojë
fjalën, gjer sa kaloj turbullimi shpirtëror që shkakëtoj kujtimi i
nënës së tij.
Emri i Monikës përmëndet gjatë shekujsh të tërë; po kjo,
një grua e ve dhe e vobekët e prej një fshati te vogël të Numidisë, a do të kishte mundur të fitojë pavdekësinë, po të
mos na falte një nga etërit më të çquar të Kishës?
Emri i Monikës do të mbetet për jetë i pa ndarë nga ay
i Augustin-it të hirshëm.
MENTIME TË ARTA

M' e mbaruar dhe' m' e lumtur është ajo shoqëri, në të cilën familjet çquhen për zakone të mira dhe për karaktere të
ndershme.

S h k e n c a d h e Fe/a
Mendime e pohime të Markoni-t
Është gabim të kujtohet se feja dhe shkenca nuk mund të
shkojnë së bashku gjatë zhvillimit të qytetrimit modern. Të dyja
mund të vazhdojnë krah për krahu misionet e tyre të nalta
universale sepse gjenden kufij përtej të cilve feja vetëm mund
t’a mbajë njerìn me shpresë duke i dhënë prehjen e duhur.
Shkenca vetëm ësht e pafuqislime të spiegojë shumë gjëra: më
kryesore e këtyre ësht e fshehta e madhe dhe e mahnitëshme e
gjendjes s' onë mbi dhé. Çdo shkenctar e di se ka disa caqe
përtej të cilve s’ kalohet; secili prej tyre e di edhe se ka disa
mistere që shkenca do të mos jetë kurrë e zonja t'i zgjidhi
plotësisht. Feja vetëm, besa në Qënien Supreme, sundimit
të së cilës duhet patjatër t’i bindemi, mund të na ndihmojë t'a
përballim me kurajo e fuqi misterin e madh të jetës. Qysh
prej kohës që njerzit zunë të mendojnë, dijetarët i kanë përqendruar mendimet mbi problemet e origjinës s’ onë dhe të
s’ ardhmes përgjithësisht, porkëto çështjetkaqë delikatekanë mbetur të pazgjidhura. Ësht plotësisht e vërtetë që shkenca ka bërë
përparime të çuditëshme. Mirë po sa mbeten akoma? Mjafton
të kujtojmë mekanizmin e mendimit e të gjykimit (trurit), trashëgimin e instinkteve e misterin tjetër të madh që është ay i
vdekjes.
* *
Këto dhe shumë të tjera kanë qënë mendime të shfaquna
më 1935 nga i madhi e i paharrueshmi Guglielmo Marconi
përfaqsuesit të fletores «Sunday Graphic» të Londrës. Gazetari
englez, duke marrë si bazë qënien e Marconi-t si shpikës dhe
shkenctar më i madh i botës në kohët t' ona, e pyeti se si ay
ishte akoma nji besimtar dhe lutës i Perëndis. Marconi aty pranë
tryezës së dhomës së vet të punës kishte në çastin e intervistës
nji maqinë radio transmetuese dhe duke ia treguar këtë i tha
midis së tjerash:
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Kur një aparat radio jo më i madh nga dora e një njeriu
mundet të transmetojë mesazhe përtej oqeanëve, ç' mund të
bëjë vallë mendja e jonë që është shumë më e përsosur se çdo
gjë e goditur prej nesh? Aparati radio dërgon valët (vibrasionet)
në vendin e càktuem: s' mund të jetë vallë e arësyeshme që
edhe mendja e njeriut të dërgojë vibrasione në forme lutjesh
dhe këto lutje solemne t'arrijnë vendin e destinuar?
* *
Ka shumë atheizëm sot: shumë njerës që kalojnë posht e
lart pa pasur ndonjë qëllim, ideal a besim të saktë. Këtyre
njerëzve Marconi u ka lanë nji këshillë: këshillin që nuk gjendet
lumturi atje ku s' ka besim dhe nuk vazhdon dot paqi i vërtetë
atje ku s' ka ndjenja besimtarije.
N. N.

Përshtypje dhe mendime
Paqja Fillando - Ruse
Në tnuajin e kaluar, siç dihet, u-nënëshkrua paqja
midis Fillandës dhe Rusisë Sovietike. Nuk na intereson
aspak pikpamja politike që munt të ketë kjo ngjarje; ria
intereson vetëm pikpamja kristiane dhe përfundimi njerëzor që solli nënëshkrimi i paqes në fjalë. Me të vërtet;
ne, antarë dhe nxënës besnikë t' Atij. që predikoj paqë në
botë, nuk mundim të mos e sallutojmë me gëzim e me
enthusiazmë - këtë ngjarje, mbasi i dha funt gjakderdhjes
barbare dhe pushoj vuajtjet, mjerimet dhe sakrificat e dy
popujvet fqinj, të cilët për një kohë të gjatë jetuan ditë
të zeza dhe kalùan çaste tmeri e dëshpërimi jo për tjatër
arësye, po vetëm e vetëm që të kërcejë e të ndjejë një
kënaqësi satanike lakmija dhe megallomanija e disa politikanëvet egoistë.
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Fazat që pati kjò luftë, qëndresa e fortë dhe heroike
e një populli të vogël kundër një populli të math, diskreditimet dhe humbjet e papandehura që pësoj kollosi Sovietik gjatë kësaj përpjekjeje, tërë këto munt të shërbejnë
si mësim i dobishëm për drejtonjësit e Moskës—në’ se këta
dëshërojnë të marrin mësime nga hirtorija — dhe si paralajmërim për ato që munt të ngjasin paskëtaj në Rusinë
Sovietike. U japin d.m.th. të kuptojnë diktatorët bollshevikë, se fuqija e një shteti nuk qëndron as në shumicën e
ushtarëvet, as n’atë t' armëvet, po në moralin e në ndjenjat
fisnike e njerëzore, me të cilat rritet dhe edukohet një
popull, e se deri sa ata vazhdojnë të ndjekin fenë, bazën
e themelin e përparimit moral dhe njerëzor, le të pregati
teli të përballojnë e të provojnë shpejt ose vonë humbje
dhe diskreditime më të mëdha e më të turpëshme, nga
ato që pësuan prej Fillandës së vogël.

Një vërejtje
Herë pas here shihen si në kryeqytet, ashtu dhe në
qytetet e tjera disa nga priftërinjt e katundëvet, që vijnë
për punët e tyre private, të kenë një veshje jo dhe aq të
përshtatashme, një veshje që prek si. dinjitetin e tyre fetar,
ashtu edhe atë të Kishës. Esht e vërtët se gjendja ekonomike e priftërinjvet të katundevet ësht e ngushtë, por jo
deri n’ atë shkallë sa të mos jenë në gjendje të bëjnë një
raso dhe një kalimafk për ditët e shënuara ose për ditët që
zbresin në qytet. Këjo kujdesje e veshjes në rregull të
priftërinjvet u-përket titullarëvet të dioqezavet, të cilët
ësht e mirë, që me anën e një qarkoreje, të japin këshillat e duhura për mirëparaqitjen e tyire.
MENDIME TË ARTA

Asnjë i Krishter nuk munt të jetojë me lumtëri, në qoftë
se nuk studijon per ditë disa faqe prej Ungjillit.
Mësimi dhe kultura, në qoftë se nuk kanë për bazë edukatën fetare, janë të dëmëshme.

Israilit

ss si 1-1
(RRËFENJË)
(vazhdon prej numurit të mëparëshëm)

Nuk do të harroj kurrë syrin dhe vështrimin që më hodhi
i plagosuri i vogël. N' atë minut ndjeva një urrejtje kundër
Jesuit, po nuk muntnja të mos respektoj besimin e këtij djaloshi, që kishte ndaj shpëtimtari i tij. Dhe kur pashë se sa e
deshte Krishtin dhe sa besim kishte tek ay edhe gjer në ditët
e fundit, zemra e ime u-mallëngjye aqë shumë, sa bëra për
këtë djalosh atë që s’ kisha bërë kurrë nonjë herë për ushtarët
e tjerë- E pyeta në se deshte të shihte priftin e dogmës së tij.
— A! po, Zotni, m’ u-përgjegj.
Kur pas pak erdhi prifti, e njojti me një herë. Ay atëhere
e zuri të plagosurin nga dora dhe i tha:
— Karl i im i dashur, më vjen shumë keq, që po të shoh
në këtë gjendje.
— O! uratë, s’ është nonjë gjë e madhe. Doktori deshi të
më vinte në gjumë me anën e klloròformit, po unë nuk pranova; u-mundua pastaj të më bindte, që të pinja të paktën pak
raki, po edhe këtë e refuzova. Tashi pra, në qoftë se Shpëtimtari i im kërkon të më marrë pranë tij, do të mund të shkoj
tek Ay me ndërgjegje krejt të qetë.
— Munt të mos vdesësh, Karlo, i thotë prifti. Po . në rast
se Zoti do të tëthresë pranë tij, ke nonjë porosi për nënën t'ënde?
— Të falem nderit shumë, uratë. Këtu poshtë nënë jastëkun t ' im do të gjeni Bibllën e vogël, q’ e sjell gjithënjë me
vete; brenda në këtë është shënuar drejtimi (adresa) e mamasë.
T' i shkruani, ju lutem, se që kur u-largova nga shtëpija, nuk
lashë të kaloj as një ditë, qoftë rrugës, qoftë ne fushën e betejës, qoftë në spital, që të mos i lutem Perendisë, të bekojë
mamanë t ' ime të dashur.
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— Po nonjë tjatër gjë ke për të thënë? e pyeti përsëri

prifti.
— Si urdhëron, uratë. Të merni mundimin e t'i shkruani
direktorit të shkollës s 'ime të se Djelës — e njihni këtë direktor ju, uratë — t’ i shkruani, ju lutem, se kurrë nuk i harrova
fjalët e tij të bukura, lutjet e tij të shumta që bënte te Zoti
për ne, si edhe këshillat e mira që na jepte herë pas herë.
Këto më shoqëruan gjatë tërë rreziqeve të betejës, dhe tashi
ne minutat e fundit, i lutem Shpëtimtarit tim të m 'a bekojë
mësonjësin t' im të dashur. S' kam gjë tjatër për të thënë uratë.
— E tashi, Zoti doktor, tha dyke u-kthyer nga mua, jam
gati dhe ju zotohem se nuk do të nxjer nga goja as më të
voglin zë, kur do të më prisni krahun dhe këmbën, mjafton
të mos ngulni këmbë që të përdorni klloroformë.
I dhashë fjalën, por nuk pata zemër t’ a filloj operasionin
me një herë; hyra në një dhomë aty afër dhe mora një pije
eksitonjëse, që të kisha fuqi të bënja më mirë detyrën t’ ime.
Morra thikën dhe zura t’i pres mishrat; deri sa e bënja
këtë punë, Karloja i vogël, nuk nxori zë nga goja. Por kur
mora veglën, për të çarë koskën, atëhere vetëm e zuri me
dhëmbë anën e jastëkut dhe e dëgjova të thotë me zë të ulët
këto fjalë: «O Krisht! tashi jep-më, të lutem, ndihmën t'ënde të
madhe». E mbylli gojen pastaj dhe mbajti një heshtje të plotë,
gjersa mori fund operasioni.
Tërë atë natë nuk mbylla dot sy; nga çdo anë që të kthehesha në shtrat, shihnja syt’ e bukura të djalit, ato sy aqë të ëmbëla. Dhe kur i mbyllnja sytë e mundohesha të harroj ato që
pashë ditën, fjalët e tij «O Krisht! jep-më ndihmën tënde të
madhe» më tingëllonin pa pushim në veshët e mia.
N’ orën një pas mesnate u-ngrita nga shtrati dhe dolla nga
dhoma, për të vizituar spitalin; këtë gjë nuk e kisha bërë tjatër
herë, përveç se vetëm kur isha thirur ngutësisht. Po në këtë
rast më kishte rnarrë malli, për t’ a pafë. djalin e sëmurë. Kur
arriva pra në spital, më thanë se gjashtëmbëdhjet të sëmurë
rëndë kishin vdekur dhe i kishin shpënë në dhomën e posaçme.
— Si është Karloja i vogël; mos vdiq dhe ky? pyeta me
padurim.
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— Jo, Zotëni, m’ u-përgjegj një nga infirmierët; fle i qetë
si një foshnjë.
Kur u-afrova në shtratin e Karlit, një infirmjerë më lajmëroj, se nga ora nëntë kishin erdhur në spital dy antarë të
Shoqërise së të Krishterëve të Ritij të shoqëruar nga prifti,
mikut të Karlit; këta, posa erdhnë afër shtratit të Karlit, ranë
mbë gjunjë dhe bënë ne Zo.ti një lutje të nxehtë, dyke kënduar
hymnin aqë të bukur dhe aqë ngushëllonjës:
O Jesu, dashurija e shpirtit tim.
Në këtë hymnë çuditërisht kishte marrë pjesë dhe Karli
vetë, zeri i të cilit u-dëgjua qartas prej infirmjerës q'u-ndoth
aty afër. Për mua kjo ishte një gjë e çuditëshme; nuk mundja
të kuptonja, si kishte fuqi të këndojë një djalë, i cili u-mundua
dhe vuajti aqë keq ditën prej operasionit.
Pesë ditë më pas Karli më kërkovi përsëri; me një herë
shkova në spital dhe qëndrova fare afër shtratit të tij.
— Zoti doktor, më tha, po m'afron ora e nisjes s’ ime për
në botën tjatër. Po, lavdi Zotit, nuk më vjen keq aspak, se jam
gati nga të gjitha. Ju vura në mundim dhe ju thirra këtu, sepse
nuk desha të largohem prej kësaj bote, para se të ju falenderonja me gjithë zemër për mirësin’ e madhe që treguat kundrejt
meje. Jini israilit, zoti doktor, dhe nuk besoni ne Krishti; do
të kini mirësinë, ju lutem, të qëndroni pak këtu pranë meje,
që të shëkoni se me çqetësi shpirtërore do të vdesë një djalë,
i cili gjer në minutat e fundit të jetës së tij kishte besuar
vetëm ne Krishti Shpëtimtar?
U-mundova dhe shtrëngova vetën, që të qëndroj e të plotësoj dëshiren e të plagosurit, po nuk m unda,t’a bëj. Sepse
ndjenja një zë të brëndëshëm, i cili nuk më linte të ndodhem
pranë një të krishteri, që po vdiste i qetë dhe i gëzuar me
besimin te Krishti, te ay Krisht të cilin më kishin mësuar që
në vogëli t'a urenj. Prandaj pra gjeta një arësye dhe dolla me
nxitim nga dhoma e të sëmurit.
Nuk kishin shkuar njëzet minuta, kur një nga infirmierët
erdhi në zyrën f' ime dhe më tha:
— Zoti doktor, Karli Kulson dëshëron të të shohë.
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— S' ka shumë kohë q’isha tek ay, iu përgjegja; nuk munt
të kthehem përsëri aty.
— Po, zotëni, më tha se dëshëron fort t’ ju shohë dhe
një herë, para se të vdesë.
Më në fund vendosa të shkoj dhe një herë tek ay, t'i thom
dy fjalë të mira, dhe pastaj t'a lë të vdesë; po para se të nisem
për në spital, e pregatita veten mirë, në menyrë që të mos
m' influenconte dot i plagosuri i vogël me fjalët që munt të
më thoshte për Krishtin e për fenë Kristiane. Kur hyra në
dhomë brenda pashë se po afrohej fundi; ndenja me një herë
pranë shtratit dhe kur po bëhesha gati që t’i drejtoj disa fjalë,
ay më zuri për dorè dhe më tha :
— Zoti doktor, ju dua se jini israilit; për mua miku m’ i
mirë që gjeta në ketë botë, ka qenë israilit.
— E cili ka qenë ky? e pyeta.
— Jesu Krishti, m'u-përgjegj; pranë këtij Krishti dëshëroj
të të shpje, para se t' i mbyll sytë. Doktor, do të kini mirësinë
të më jipni fjalën, se nuk do të harroni këtë që do t'ju thom
tashi ?
I dhashë fjalën e pastaj vazhdoj:
— Para pesë ditësh, kur ju më prisnit krahun dhe këmbën, unë n' atë kohë iu luta Krishtit, që t’a kthejë shpirtin t'uaj
në fen’e Tij të vërtetë.
Këto fjalë më goditnë në zemër fellë. Nuk mundnja të
kuptoj, si ay djalë kishte fuqi të harroj fare vetèn e tij dhe t'i
lutet Shpëtimtarit të tij për shpirtin t'im, pikërisht në kohën
kur unë i shhakëtonja dhembjef më të forta. Me gjithë këtë
m’ erdhi keq dhe i thashë:
— Djal'i im i dashur, mos ki merak, se deshira e jote
do të plotësohet.
Me këto fjalë e lashë, dhe pas dymbëdhjet minutash fjeti
në gjirin e Krishtit.
Me qindra ushtarësh kishin vdekur në spitalin tim gjatë
luftës, po një vetëm përcolla gjer në varret: Karlin Kulson.
Kaluar e përcolla gjer në qimiterin q' ishte lark tri orë; përveç
kësaj u-kujdesova që t’a mveshin me rroba të reja dhe qivurin
e tij t'a mbulojnë me një flamur të ri të Shteteve të Bashkuara.
(vazhdon)

LAJME KISHTARE TÉ MBRENDËSHME
— Më 4 të mi^ajit të kaluzr Kr. H.
'ij Imzot Kristofori vizitoi Korçën ku
ëndroi një javë duke rregulluar disa
eshtje të Komunitetit P atjeshëm dhe
idomos atë të Dhimogjerondisë. Të
)jelën e të lidhuravet meshoi në Kishçn
^athedrale të Shën-Marisë ku muarrën
jesë të gjithë besnikët orthodhoksë të
'orçës.
— Pas Korçës, Kj. H. Tij Kryepisopi më 16 të Marsit vizitoi Komunidin e Shkodrës i pritur dhe i përcjeur me nderime të përzemërta prej
esnikëvet orthodhoksë të Shkodrës. Të
>jelën e orthodhoksisë meshoi në Kihën e atjeshme dyke mbaitur dhe fjamin e rastit, në të cilin përshkroi raortin që ekziston nërmjei Krishtërimit
rtit dhe poezis dhe duke përmendurushtin e fundit që u ësht dhënë luf)njësvet të përdorimit të artit në Kishë
konomahëvet) me vendimin e Sinohit të shtat Ekumenik.
— Panagjiri i Kishës Kathedrale të
iranës u-kremtua edhe simvjet madhësht. Si në mbrëmësore, ashtu edhe
ë meshë, e cila u-kryesua prej Vet

Krye-Hirësis së Tij Kryepiskopit Kristofor, morri pjesë një shumicë e madhe besnikësh nërmjet të cilëvet shquhesh dhe Shk. e Tij Konsulli i Rumanisë. Kori Mikst këndoi me sukses
gjithë pjeset e Meshës.
— Dolli prej shtypit dhe pjesa e
katërtë e librit të mësimit të Besimit e
destinuar për klasën e pestë të shkollavet fillore dhe e botuar me ndihmën
fisnike dhe spontane të Hirësis së Tij
Imzot Pandeleimonit, Episkop i Gjirokastrës.
— Z. Harrallamb Shundi i dhuroi
Seminarit të Tiranës shumën e fr. shq.
200 për kujtim të të ndierit vllaut të
tij Dr. Athanas Shundit, i cili për vjete
rrjesht ka qenë arkëtar i shkollës dhe
ka treguar një kujdes të veçant për
mbarëvajtjen e sajë.
— Me pëlqimin e Këshillit të Hirëshëm Mikst u-emërua antar i Këshillit
Ekonomik të Përherëshëm z. Harallamb
Shundi në vëndin e Shk. së Tij Andon
Beça që u-zgjoth antar i Këshillit të
Hirëshëm Mikst.
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Ipokrizia është vdekja dhe vammi i shprestarisë dhe i fesë.
Në kohën kur do të dominojë etja e pasurisë, n’ atë kohë ^
ikërisht do të çduket nga shoqeria me një herë morali dhe
ashkë me këtë e çdo virtut tjatën
Udha e detyrës kristiane me gjithë që nuk është e drejtë ^
he e sheshuar, po e shpje njerinë gjithënjë në stasionin e
ìath të gëzimit të përjetëshëm.
Dituria m' e vlefshme që munt të fitojë njeriu në këtë
otë ësht kjo: të njohë me të vërtet veten e tij; dhe vepra m ’ e
ìadhe që munt të bejë; është të sundojë mirë veten e tij.

^
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Kisha Konstandinupojës
H. Tij Episkop i Godnos në Patrikanë — Më 9 të muajit të kaluar arrijti
në Konstandinupojë, i ardhur nga Rumania, Hirësia e Tij Episkopi i Godnos
Imzot Sava, anëtar i Sinodhit të Shejt
të Kishës Orthodhokse Poloneze. Hirësia e Tij vizitoi po atë ditë Lart Shenjtërin e Tij Patrikun Ekumenik duke i
paraqitur homazhet. Mbassi qendroi
për 15 ditë në Patrikanë H. e Tij ukthye në Rumani ku dhe do të qëndrojë.

Kisha e Aleksandrisë
Dekorimi i L. Shenjteris së Tij
Patrikut Kristofor. — Madhëria e
Tij Mbreti i Greqis dekoroi Lart Shenjtërin e Tij Patrikun e Aleksandris
Kristofor me dekoratën e Kryqit të
Math të Urdhërit të Shpëtimtarit,
dekoratë e cila iu dorëzua me anë të

N-ministrit të Turismit dhe të Shtypit
z. Nikolludhis.
L. Shenjtëria e Tij në Jerusalem
— Më 21 të Frorit L. Shenjtëria e Tij
Patriku i Aleksandris Kristofor i shoqëruar prej 2 klerikësh dhe 3 laikësh
u-nis për në Jerusalem për të vizituar
vendet e Shenjta.

Kisha e Greqisë
Kry*-Hirësia e Tij Imz. Hrisanthi
antar i Akademisë — Me 17 të Mua
jit Fruer Kr. H. Tij Imzot Hrisanthi
Kryepiskop i Greqis u-pranua si antar
i rregullshëm i Akademis Greke në
prezencë të princ.it Gjergj, të shumë
ministrave si dhe të personalitetëve të
tjerë të lartë shtetnorë. Me atë rast Kr.
Hirësia e Tij mbajti një diskurs me
vlerë mbi Kishën dhe civilizimin në
Lindje.
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Jetën e të krishterit nuk e rregullojnë rrethanat dhe rastet e
jashtme; përkundrazi ay vetë rregullon jetën e tij si pas rasteve
të çfaqura herë pas herë. Prandaj një shërbetor, një rob; munt
të jetë me të vërtet i lirë, kur se një mbret të jetë në realitet
rob; po për këtë arësye edhe një i vobekët munt të jetë i pasur, kur se një milioner të jetë në realitet i vobekët.
E vërteta nuk munt të ndotet dhe të humbasë çkelqimin
e saj nga' mentimet e ndyta dhe nga çpikjet e errëta të gënjeshtrës, ashtu pikërisht sikundër rrëzet e djellit nuk munt t'errësohen nga qelbësirat që gjejnë në tokë.

Drejtor - Përgjegjës : PROTODHJAKON PETRO DOÇI
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L A N D A : Ungjilli si bazë e Jetës, prej H. Tij Im. PANDELEIMONIT. — Feja dhe njeriu. — Ngjallja e Krishtit. — Manastiret e Dioqezës së Gjirokastrës, prej H. Tij Im. PANDELEIMONIT. — Agonia
e Krishtit. — Nga kryeveprat e Shën-Joan Gojartit. — Kulti i të vdekurvet. — Kostandin Kristoforidhi. — Kain-i dhe ndërgjegja. — Përshtypje
dhe mendime, — Një bashkëfjalim me afetarët. — Mjeku Israilit Rosbali.

Ungjilli si bazë e Jetës
Nga vitërat e para të studimeve të mia në shkollën
theollogjike të paharuar të Halqit në Stamboll, midis shumë
librave që kam kënduar edhe që kanë lënë të pashuara
kujtimet edhe përshtypjet e tyre në jetën time spirituale,
është edhe libri i një kleriku Rus Grigor Petrof-it « U n g jilli
s i b a z ë e j e t ë s » e përkthyer nga Rusishtja në Greqishtën
prej studentave të shkollës theollogjike të Patrikanës së
Jerusalemit.
Shkuan qysh atëhere më shumë se 25 vjet edhe kjo
vepër e këtij kleriku nuk e humbi vleftën e saj të madhe
spirituale. Bota në këtë kohë shkoj nga një luftë e tmerëshme, luftën e 14-tës, me katastrofat e saj të ditura në
të gjithë edhe ca më tepër në brezin t' onë; edhe nga
Shtatori i kaluar hyri në një luftë tjetër, e cila ndonse
nuk u-përgjithësua nga prudenca e kryetarëve të disa shteteve, të cilët nuk dëshirojnë të hedhiri edhe një herë tjetër popujt e tyre në fatkeqësira edhe mjerime të rea, por
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oshëtima e saj e tmerëshme po e prek përsëri këtë botë,
edhe të gjith ata popujt që përpiqen të krijojnë një jetë
të re dobiprurëse.
Në këtë kohë erdhi një ndryshim radikal në të gjitha
çfaqjet e jetës së njerëzimit. Vlera morale edhe spirituale,
edhe përgjithësisht vlera intelektuale u-goditnë në theorira
të rea dhe të ndryshme, përmbysëse ose jo, vlefta e të
cilavet në disa vende u-provua, edhe në zbatimin e tyre
rezultuan katastrofale kurse në disa vende të tjera është
duke u-provuar.
Në të gjithë këte Kosmogonf, vetëm spirita e Krishtit
nuk pësoj jo vetëm ndonjë avari, po përkundrazi vazhdon
të paraqitet më e ndritëshme edhe më e gjallë, përmes
erësirave edhe gërmadhave që janë grumbulluar reth nesh.
Spirita e Krishtit, siç mësohet edhe interpretohet nëpër
Kishat e tij që Ky krijoi edhe që, me gjithë ndryshimet
e tyre, një qëllim ndjekin edhe për një ideal punojnë:
për qëllimin e lartë të realizimit të idealit Hyjnor të stabilizimit të Mbretërisë qiellore mbi këtë dhe të shumëtronditur.
Atdheu i ynë i vogël, në jetën e tij politike të re
edhe me dëshirën e lavdidashjes së tij, nënë një udhëheqje të disiplinuar, që të njofij ditë më të mira edhe më
të lumtura, nuk do të mbrapset kurrë t' adoptojë këto
parime vitale të spiritës së Krishtit. Me këto parime si
shtytëse 4-5 shekuj më parë ky Atdhe shumë i dashur
mundi të hyjë në Historinë e Përbotëshme, si mprojtës i
qytetërimit europian që rezikohesh asi kohe të çdukej.
Këto parime të paraqitura në një mënyrë artistike,
edhe të rënjosura me një besim të thellë në vitalitetin e
tyre nga autori klerik Rus, të pajtuara edhe me situatën
e sotme politiko-sociale, edhe të sinkronizuara, do t'i paraqit në një seri artikujsh në të perkohëshmen e Kishës
s'onë «JETA KRISTIANE».
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Leçitësit e kësaj së përkoheshme cilët do që të jenë,
në studimet serioze të artikujvet t’ onë, do të kuptojnë
edhe do të ndjejnë, nëse përshtypjet që janë krijuar ndër
ne nga këndimi i librit të të paharuarit klerik Rus Petrof-it
janë të vlefshme me të vërtetë edhe mirëbërëse. Po më
duhet imediatelisht të shtoj: Kam parasysh gjithëmon
leçitës të cilët ndjejnë se kanë në zemërat e tyre të meta
edhe dëshirojnë t' i plotësojnë. Leçitës që katakiisma e
çkatërimit të moralit, e anarhisë edh
së ligës, i bën të
ndjejnë katastrofën kaq të jetës së; iyre private sa edhe
të shoqërisë. Leçitës që dashurojnë edhe admirojnë bukurin' e së vërtetës, të virtutave edhe të vëllezërimit të sinqertë në tërë fazat e tij. Leçitës që ëndërojnë këtë botë
të ndarë nëpër shtete të vegjël ose të mëdhenj, me kufit'e
tyre natyrale dhe ethnollogjike, të qetësuar, të dashur, të
përparuar edhe më të lumtur.
Leçitësit pra me të tilla ëndëra do të gjejnë në këto
studime u sh q im s p ir itu a l qiellor, përgjithësimi edhe zgjërimi dhe përhapja e të cilit, është qëllimi i sakrificave edhe
i dëshirave të heronjve të spiritës përmes shekujvet.
Këto studime mundet të kenë edhe një rezultat tjetër
në shpirtërat e leçitësve, një rezultat shumë natyral: të
zgjojnë në veten e tyre mejtime, dëshira edhe impulsione,
që gjenden ndofta në gjumë edhe që presin vetëm një
rast të mirë.
Shpirti i njeriut ngjan me një hero të ri të një ro
mance të një autori frances, që në ekzistencën e tij të
re fshihej artisti kompositor. Shumë i vogël ky, kishte një
tronditje të mbrëndëshme kaq të madhe, sa që as kush
nuk mundesh t’ ja qetësonte, përveç se këngat e ëmbëla
të zogjvet, fërshëllima e fletavet të pemëve, buçitja e
përenjve, zëri i zileve edhe i këmboreve edhe kënga e
bariut. I shtrirë nënë hien e ndonjë peme shekullore, i
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gjurmonte të gjitha këto me një shpirt të etjuar, dhe ar
monia u madhua kaq në shpirtin e tij, sa që një ditë
u-vërsul në kompozime çuditëse qiellore.
Një të tillë influencë ushtron edhe s p ir ita e K r is h tit
në çdo njeri. Zgjon botën e mbrëndëshme të tij, e zmadhon, i jep një qytetërim të tërë e të vërtetë. Se idhetë
e K r is h tit kudo që mbillen edhe rënjosen, riten edhe përhapen çuditërisht.
Nuk dyshoj as pak se edhe studimet që po ju lajmëroj me këtë artikullin t' im, do të kenë po ato rezultate, do të ritin botën tuaj spirituale, që të ndjejë edhe
të njofij e tje n e këngave të v irty tit, të së vërtetës edhe
të b u k u r is ë m orale.
E p ish o p ’ i G jirokastrës
P A N D E L E IM O N

MENDIME TË ARTA

Pasurija dhe lumtërija tërheqin, si magniti, shumë miq;
përkundrazi fatkeqësija dhe vuajtjet janë mjeti m' i mirë, për të
provuar miqt' e vërtetë dhe të kthjellët.

Ajo familje është m' e pasur dhe m' e lumtur, në të cilën
anëtarët të gjithë, ose të paktën shumica e tyre, janë stolisur
me edukatë e fisnikëri kristiane.

ili.
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Feja është çfaqja ra’e lartër e vlerës njerëzore, është
lulja më hyjnore dhe më fisnike e shpirtit të njeriut.
(HERDER)
Do t ’ishte një snjerim i vërtetë për tnëndjën e nje
riut, në rast se do të përmbysej feja.
(Er. RENAN)

Po feja e krishtere është ajo, që ka dhënë provën më të
qartë, se as një fuqi në botë nuk munt të shiiajë ndjenjën fetare
dhe të çdukë fenë nga shpirti i njeriut e nga shoqërija njerzore.
Kjo fe, siç dihet, u-ndoq dhe u-luftua me një egërsi e një tërbim
të jashtëzakonëshëm; kundër kësaj u-derdhnë tërë fuqitë mate
riale dhe shpirtërore që kishte bota e atëherëshme. U-sulmua së
pari prej monarkëvet të Romës së vjetër; tre shekuj me radhë
vazhduan ndjekjet kundër atyrevet që besonin në ferì'e re të
Nazoreut dhe u-dha urdhër kategorik që të shuhet kjo e të
çduket me zjarr e me hekur. Skena të tmerëshme u-çvilluan
atëhere, skena në të cilat mernin pjesë si aktorë nga ’njera anë
legjionarët Romanë dyke therur e djegur të krishterët, e nga
ana tjatër dëshmorët e fesë së re dyke duruar me kënaqësi
mundimet e vuajtjet që vuanin për emnin e Krishtit, dyke i
ndjerë ndjekësit n’ orën e vdekjes; dyke u falur ne Zoti për
armiqt e tyre......
«Sikur të kisha, shkruante Laktanti, sikur të kisha një qint
gjuhë dhe zërin më të fortë e më të lartër, prapë nuk do t'isha
i zoti të numëroj e të përshkruajë tërë krimet dhe tërë vuajtjet
e torturat, që kishte çpikur shteti i atëherëshëm kundër të krishterëvet të pafajshëm». Gjaku derdhej si lumë në të gjithë anët
ku përhapej dhe besohej doktrina e re; po ky gjak, në vënt që
t ' a mbytë fen’ e re, përkundrazi e vaditi dhe si një farë e mirë
përhapi në të katër anët e botës parimet e Ungjillit. «Gjaku i
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të krishterëvet, thoshte Tertyliani, ka qënë fara dhe mjeti i përhapjes së parimevet ungjillore» (semen est sanguis christianorum).
%

Doktrinën e re nuk e luftonte vetëm fuqija materiale bru
tale me anën e zjarrit dhe të hekurit; krah për krah me këtë
versuleshin dhe fuqitë mendore e shoqërore t’ asaj kohe. E luf
tonte me deshpërim kleri i fesë së vjetër, dyke u-munduar t’ a
përmbajë dhe t ' a shtrëngojë doktrinën e tij që po i rëshkiste
nga dora dhe që po jepte shpirt....; e luftonin mprojtësit e ligjevet dhe përfaqësonjësit e përkrahësit e zakonevet shoqërore,
të cilat binin një nga një, rëzoheshin dhe shuheshin e çdukeshin përpara dritës dhe çkëlqimit të patreguar të parimevet të
reja morale e shoqërore; e luftonte dhe klasa e intelektualëvet
dhe të pseudofilozofëvet t' atëherëshëm, dyke u-përpjekur të
shpëtojnë nga vdekja theoritë dhe dogmat e tyre të falimentuara,
që po i ndiqte pa mëshirë feja e re, feja që plotëson dëshirat
më të lartëra të shpirtit dhe kërkimet më të holla të mëndjes
së njeriut.
Po tërë këto sulmime e luftime u-dërmuan përpara durimit dhe vetmohimit të dëshmorëvet, ashtu sikurse çahen e dërmohen valët e dallgat e oqeanëvet, kur këta me rrëmbim e me
forcë përpiqen e përplasen neper shkëmbinjt e forta dhe të'pa
thyera..... Dhe jo vetëm kjo, por ngjavi dhe një fenomen historik i jashtëzakonëshëm, një fenomen që nuk shpjegohet dot me
anën e ligjevet historike: legjonet që po e ndiqnin fen’ e re me
shpatë e me armë, u-shtrënguan pas pak t'i lëshojnë armët dhe
të nderojnë me këto parakalimin triumfonjës së saj; imperatorët
dhe monarkët që kishin urdhëruar çdukjen e fesë së Nazoreut,
e çpallnin më vonë këtë si fe zyrtare të shtetevet të tyre dhe
me simbollin e saj të shenjtë stolisnin e zbukuronin kurorat e
flamuret e tyre; klerikët e fetarët q’e ndiqnin më parë me fanatizmë, i tërhoqi dhe i bëri me vehte, e ata që gjer dje ishin
ndjekës të pamëshirëshëm të Mësonjësit të Math, ranë më gjunjë
përpara çkëlqimit të tij dhe u-bënë nxënës e predikonjës të
nxehtë të doktrinës së tij; filozofët dhe të diturit e asaj kohe,
të habitur nga lartësija e parimevet të fesë së re, jo vetëm pu-
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shuan ndjekjet kundër saj, po edhe pendën e tyre e përdornë
më vonë për mprojtjen e për përhapjen e këtyre parimevet.....

Po pa u-çdukur akoma fare rreziku dhe armiku i jashtëm,
u-duk n' orizondin e kishës së Krishtit një ndjekës e një armik
i ri, nje armik i brëndëshëm këtë radhë, një armik q' u-lind
brënda në gjirin e saj dhe një luftë q' u-çpall prej bijvet dhe
antarëvet të saj. Armiku në fjalë — që ka. qënë; siç dihet,
heresitë dhe heretikët e ndryshmë — nuk ishte më pak i rezikëshëm se i jashtmi; sepse ky i fundit prekte dhe goditte, që
të thomi kështu, trupin e kishës, kur se armiku i ri vërsulej
kundër shpirtit vetë të saj dhe tronditte dogmat e parimet themelore, mbi të cilat ishte ngritur e mbështetur ndërtesa e tërë
fesë së re. Po edhe këtë armik e mposhti dhe e mundi kisha,
dyke dalë fituese, e pa prekur dhe e pa plagosur edhe prej
kësaj luffe, pikërisht sikundër kishte triumfuar dhe kundër luftës
së jashtme. Apologetët dhe atërit më të mëdhenj të kishës
u-ngritnë kundër këtyre heresivet, luftuan qëllimet dhe gabimet
e heretikëvet, provuan të pathemelta pretendimet e tyre dhe,
të mbështetur mbi Ungjillin e mbi shpjegimet apostolike, muntnë
të ruajnë dhe të sigurojnë themelet e fesë nga reziku i keqkuptimevet dhe i keqshpjegimevet të njerit heretik e të tjetrit.
Gjithashtu dhe Sinodhet e mëdha rrëzuan një nga një doktrinat
e heretikëvet të ndryshmë, i dënuan këto dhe e caktuan në
mënyrë definitive interpretimin dhe kuptimin e vërtetë të dogmavet ungjillore, dyke i rethuar këto dhe dyke i forcuar me
anën e simbollevet dhe të kushtevet. të besimit të kishës.
Kështu pra feja e krishtere, pasi mundi dhe thevi dy armiq
të mëdhenj, u-përhap me shpejtësi rufeje në lindje e në perëndim, çduki tradita e zakone barbare dhe çnjerëzore, organizoj
familjen dhe shoqërinë me anën e parimevet të lartëra të saj,
luftoj skllavërin' e turpëshme, e ngriti gruan dhe e vuri në
shkallën që meritonte, i dha botës një fytyrë krejt të ndryshme,
piagosi rëndë dhe për vdekje fet' e vjetra bashkë me qytetërimin
e tyre, dhe mbi gërmadhat e këtyrevet ndërtoj botën dhe qytetërimin e ri mbi themele të patundura, mbi parimet e lartëra
të njejësisë, të dashurisë, të vëllazërimit.....
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Edhe në kohët e reja nuk qëndroj e qetë feja dhe ndjenja
fetare; kundër kësaj u-sulnë në të dy shekujt e fundit dy fuqi
me një forcë e një tërbim të veçantë: fuqija materiale dhe bru
tale e përfaqësuar prej pushtetit shtetnor në kohën e kryengritjes frënge, dhe fuqija mendore që vërsulej kundër fesë n’ emër
të shkençës gjoja dhe të zbulimevet e çpikjevet të reja.
Kryengritja në fjalë, sikundër dihet nga liistorija, në fillim
respektoj fenë dhe ndjenjën fetare dhe e frymëzuar prej shpirtit
e prej doktrinës së Ungjillit çpalli parimet e famëshme të drejtësisë, të njejësisë dhe të vëllazërimit. Populli pranoj me enthusiazmë ndryshimin politik dhe aristokratët bashkë me klerin,
dyke parë se çdo kundërshtim ishte i kotë, bashkëpunuan
kthjellësisht me kryengritësit dhe pranuan pa nonjë ankim çdukjen e venomevet të klasavet të tyre.
Po në vitin e tretë të kryengritjes gjendja u-ndryshua krejt;
jakobinet materialistë dhe atheistë Mara, Danton dhe Robespier
u-bashkuan me elementet shoqërore më të dobëta dhe u vunë
në krye të një partije të veçantë, për të themeluar gjoja regjimin
republikan, po në realitet për të çdukur e shojtur çdo ligjë ose
zakon familiar e shoqëror. Feja e para u-qojt prej tyre si një
ndalim e n’jë pengim i math për realizimin e këtyre qëllimevet
satanike; prandaj pra çpallnë një luftë të pamëshirëshme kundër
fesë dhe mobilizuan tërë fuqit' e tyre, për të çdukur fen' e krishterë dhe për té çkulur ndjenjat fetare nga zemra e popullit.
«Qytetarë, bërtiti një nga deputetët brënda në Mbledhjen Kombëtare, qytetare, a doni të forconi republikën dhe t' i vini themele të shëndosha? ndërtoni me një herë faltore të reja. Natyra
dhe mendja, ja se cilët janë .perendit’ e njeriut, ja se cilët janë
perendit’ e mij. Vraponi, mësoni nëpër shkollat t’ ona këtë predikim të ri». ;
Propozimi i deputetit atheist u-pranua dhe u-vu në zbatim
pa vonesë: me një herë u-vendos (!) çdukja e fesë së krishterë,
u-hoq nga shkollat mësimi fetar dhe mbi portën e kishës «Notre
Dame» të Paris-it u-mvar një mbishkrim i math, me anën e të
cilit çpallej botërisht, se kisha e madhe i kushtohej paskëtaj
«Filosofisë». Dhe nuk u-mjaftuan me aqë; filluan të nesërmen
një ndjekjè e një luftë të egër jo vetëm kundër kryefetarëvet,
por edhe kundër çdo njeriu që kishte lidhje me fenë dhe q' e
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praktikonte atë në jetën e tij; me mijëra njerës të pafajshëm
u-vranë prej atheistëvet të çmëndur e kriminelë, gjaku derdhej
si lumë an' e mb’ anë Francës së mjerë; gjilotina punonte pa
pushim, po bishat e egëra nuk ngopeshin dot me përfundimet
e pakëta (!) që sillte kjo; prandaj u-vendos më në funt që viktimat të vriten nga pesëdhjet me një herë me anën e topit, ose
të lidhur të hidhen në për lumenjtë (!!!). Një agoni e pa treguar.
e një dëshpërim kishte pushtuar shpirtin e popullit të Francës,
e sidomos t' atyrëvet që nuk deshnin të ndrojnë dhe të hedhin
posht parimet e tyre fetare. Për një grim dq të besonte dikush
se përpara një ndjekjeje aqë të fortë e t'egër feja kristiane po '
kalonte çaste reziku të math dhe se nuk do të vononte të epej
më në flint e të çdukej krejt nga zemra e francezëvet.
Po dhe në këtë rast u-përsërit ajo që kishte ngjarë përpara
tetëmbëdhjet shekujvet e në kohën e ndjekjevet t’ egëra të krishtërimit prej paganëvet dhe idololatrëvet. Sikundër atëhere
ndjekësit e pamëshirëshëm pushonin më në funt luftimet dhe
bëheshin ata vetë nxënës besnikë të Krishtit e apologetë të fortë
të doktrinës së tij, ashtu pikërisht ngjavi dhe tashi: shkakëtarët
dhe nisiatorët e ndjekjes së krishtërimit, dyke parë pamundësin'e
çkuljes së ndjenjës fetare nga zemra e popullit, si edhe anarshinë morale e shoqërore që solli ndjekja e kësaj ndjenjeje, i
hodhnë poshtë armët, e pushuan luftën fetare dhe u-bënë predikonjës të nxehtë të rikthimit të popullit në fen’ e tij të mëparëshme. «Krimi m' i math që munt të bëjë njeriu, shkruante
antifetari Rivarol, është tronditja e ndjenjavet fetare të një populli. Feja, edhe ajo m 'e ulët, ndodhet në armoni më të piote
me nafyi^n~ë'"n)eriut, se sa çdo sistem filozofik». «Me anën e
ligjevet demokratike do të shuajmë dhe do të mbytim klithmat
e fundit të fesë dhe të fanatizmit» thoshte me mburje përpara
mbledhjes atheisti Furkroa. Po më vonë ky, pasi studijoj me
urdhër të qeverisë shpirtin dhe mentalitetin e popullit, shkruante
në raportin e paraqitur këto: «Disa nga filozofët e rinj predi-;
kojnë, se njeriu munt të jetojë e të përparojë pa patur fe e
ndjenja fetare. Edhe unë u-tërhoqa dikur nga kjo theori e gabuar; po tashti shtrëngohem të pohoj gabimin t’ im. Popujt e
krahinavet dënojnë ndjekjet kundër fesë.
Republika nuk duhet të kundërshtojë, po është nevojë t' i

ellë përsëri klerikët e internuar, të kujdesohet për mbajtjen e
rre në një mënyrë të denjtë dhe të dërgojë më të zotët prej
rre nëpër krahinat, për të bërë aty jo vetëm detyrë fetari e
rifti, |>o edhe mësonjësi».
Kështu pra nënë influencën e këtyre predikimevet lufta
undër krishtërimit pushoj, populli gjeti përsëri besimin dhe
aditat e tij fetare dhe republika franceze, e penduar për sjell;n e saj antifetare pastroj tokën e atdheut nga gjaku i të paLjshmëvet, shpërndavi errësirën që mbulonte atmosferën dhe
lloj një bashkëjetesë dhe një bashkëveprim armonik me kishën,
:ë bashkëveprim që kishte sjellë aqë pemë të bukura në vjetët
para të kryengritjes dhe që shkakëtoj në t' arthmen të lindin
itë të lumtura dhe plot me lavdi, me përparim e me çkëlqime
ladhështore për Francën e për popullin e saj. Feja e krishtere
' u-luftua gjatë kësaj kryengritjeje me një tërbim e një egërsi
që të madhe, kapërxevi rezikun q'i turej, dolli e pa prekur
he e pa plagosur prej luftës, fitoj një fitore të çkëlqyer dhe
ati përsëri një triumf të plotë, pikërisht si atë që kishte fituar
ë shekujt e parë të çfaqjes së saj.
SH PRESËTARI
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Kur je në gjendje t'i bësh tjatrit nonjë të mirë, mos i thuaj
theu nesër; se pse nuk di se ç'munt të sjellë e nesërmja.
* *
*

.

Drita e djellit është gjithënjë po ajo. Po çkëlqimi i saj ëshë rn' i fortë në kohën e mesditës. Dhe dashurija e Krishtit është
fjithënjë po ajo. Po vdekja e tij me anën e Kryqit është kulmi i
lashurisë së Tij t'amëshuar dhe çkëlqimi i mëshirës së Tij të
lërjetëshme.
*
Gjuhët e liga plagosin si një thikë e mprehtë; kur se gjuha
njerësvet të urtë e të mirë është një shërim i vërtetë.

Ngjallja e Krishtit
(Skicë apollogjetike)
Nërmjet mrekullivet të bërë prej Zotit t’ onë Jisu Krisht
gjat të tre vjetëvet e gjysmë të lëcitjes së mësimeve të tij hyjnore si vërtetim të këtyre, më e madhja dhe më e shkëlqyera,
mrekullia e mrekullivet, ajo që kurorëzon veprën e tij shpëtimtare dhe provon në mënyrë të pakundërshtuarë hyjnin e vet,
ësht mrekullia e ngjalljes së tij nga të vdekurit.
Për Krishtërimin çeshtja e ngjalljes ësht çeshtje jete dhe
vdekjeje. Me atë qëndron në këmbë ose rëzohet krejt tërë godina krishtënore, mbassi ajo ësht themeli mbi të cilin ësht ndërtuar këjo godine. Më rast se themeli ësht i fort, i patundur dhe
i paprishur, e tillë do të jetë edhe godina, por në rast se the
meli ësht i dobët dhe i dyshimtë, në rast se ay nuk mundet
t'u bënjë ball goditjevè të kohës, ca më pak do të mundet të
rezistojë godina e ndërtuar mbi të. Vërtetësin e këtij konstatimi
e qit në shesh dhe Shën-Pavli në fjalët që pasojnë: «Ndë mos
u-ngjall Krishti, pa fjalë të leçiturit f onë ësht i kot edhe besitni
i juaj i kot, edhe qënkemi edhe ne deshmimtarë të remë të
Perëndis, sepse deshmuam për Perëndin se ngjalli Kris-htin,
të cilin nuk e paska ngjallur, në qoft se nuk ngjallen të vdeku
rit; sepse ndë mos ngjallen të vdekurit, as Krishti nuk u-ngjall,
dhe në qoft se Krishti nuk u-ngjall, i kot è'sht besimi i juaj
dhe ndodheni akoma ndën jajet t ’uaj» (I. Korinth. 15.14).
Edhe ekzakt pse këjo mrekulli ësht pika më kryesore dhe
më e madhe për Krishtërimin, janë drejtuar kundër asaj shigjetat më të torta dhe më të helmatosura nga ana e kundërshtarëvet t’ anë. Bile, që në shekujt e parë të Krishtërimit Valentinianët dhe Onostikanët mësonin se gabimi më i mafli në të cilin
ranë apostujt ësht ay që ata besuan edhe leçitën se Krishti
u-ngjall trupërisht, mbassi ky besim i tyre provon se ata nuk e
kishin kuptuar që trupi dhe gjaku nuk do të trashëgojnë mbre-
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tërin qiellore. Kundërshtarët më të rinj pastaj, nën maskën
gjoja të kërkimit, të racionalismit dhe të kritikës negative, u-përpoqën t’i japin goditjen më të fortë mrekullis së ngjalljes. Besimi
në rigjalljen e vërtetë të Krishtit ësht gjëmba e syrit të kundërshtarëvet, gjëmbë të cilën me gjith përpjekjet e tyre nuk mundën dhe që as do të mundin ndonjë herë t'a largojnë.
Le të shohim, pra, shkurtimisht: Si provohet ngjallja e
Zotit? Ç’ vërejtje bëjnë kundër asaj kundërshtarët? Edhe qysh
përgënjeshtrohen këto vërejtje?
* *
*
Që të mund të provohet ngjallja e vërtetë e Krishtit, duhet më parë të provohet në ka vdekur më të vërtetë.
Vdekja e vërtetë e Krishtit provohet nga sa pasojnë:
1. Të gjithë ungjillorët dëshmojnë njëzëri se Krishti pasi
u-kryqëzua dha shpirtin mbi kryqin (Matthe 27,50 ; Mark 15,37;
Lluka 23,46; Joati 19,30).
2. Ushtarët, duke mar urdhër nga prokuratori romak Pillat
për të thyer kërcinjt e këmbëvet të Krishtit dhe të të dy kusarëvet të kryqëzuar bashkë me të, që trupet e tyre të mos mbeten në kryq për të dytën ditë se ishte Pashka e ebrenjvet, thyen
kërcinjt e këmbëvet të të dy kusarëvet, por kur erdhëti te Kri
shti dhe pane se kish vdekur, nuk i a thyen kërcinjt, por njè
nga ushtarët e çpoi me siitijezën në brinjë dhe menjiherë rrodhi
gjak edhe ujë (Joan 19,34).
3. Kryeqindësi që ishte ngarkuar me ekzekutimin e kryqëzimit i tha Pillatit se Jisuj vdiq me të vërtetë (Mark 14,44).
Vetëm pas kësaj deklarate Pillati i dha leje Josifit nga Arimathea që të marë prej kryqit trupin e Jisujt për ta varrosur. Në
qoft se Jisuj nuk do të kish vdekur me të vërtetë, sigurisht që
kryeqindësi nuk do të guxonte t'i raportonte syperiorit të vet
një gjë jo të vërtetë dhe ushtarët nuk do të lejonin marjen e
trupit nga kryqi; ose, edhe në rast se do të bënin një gjë të
këtillë, Judhenjt që ndodheshin atje me shumicë dhe që shkakëtuan dënimin e tij, do të protestonin me doemos. Por një
gjë e tillë nuk ka ngjarë.
4. Bujarët Josifi nga Arimathea dhe Nikodhimi, duke maf
trupin e Zotit nga kryqi, e lyen me aroma dhe e mbështuallën
me prokofe, simbas zakonit Judhaik, dhe e vunë pastaj në nje
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varr prej guri (Mat. 27,60; Mark 15,46; Lluk. 23,53, Joan
19,40.) Kështu.që, edhe në rast se Shpëtimtari nuk dotë kishvdekur
me të vertetë në kohën që u-muar nga kryqi, pas lyerjes me
aroma, pas mbështjelljes me prokofet dhe pas vëndosjes në një
varr prej guri, do të vdiste me doemos, mbassi prokofet nga
shkaku i aromavet ngjiteshin aq fort në trup sa që vulosnin
tërë poret dhe nuk çqiteshin pa u-hequr dhe lëkura bashkë me
to; vendosja pastaj në një varr prej guri, qoft nga ftohtësia dhe
lagështira e madhe e varrit, qoft nga mungesa e ajrit, do t 'i
shkakëtonte me doémos vdekjén.
5. Mundimet që duroi Krishti si në kohën e kryqëzimit
ashtu edhe përpara, duhesh me doemos t'i shkakëtonin vdekjen.
Në shumë raste, vetëm të rahurit me kamxhik simbas zakonit
fomkk shkakëtonte vdekjén. Nuk ka as më të yoglin dyshim se
ky lloj dënimi i u aplikua Zotit me ashpërsin më të madhe, me
tìji anë nga shkaku i etjes për hakmarrje të Judhenjvet, të cilët
kërkonin me këmbëngulje vdekjen e tij dhe nga ana tjetër nga
shkaku i ëgërsis së ushtarëvet romakë që shikonin në personin
e tij mbretin e Judhënjvet dhe pra.Jçryengritësin kundër pushtetit të Romës (Lluk. 23,36; Joan 19,3.12), egërsi që dukçt
qartazi dhe nga kurora prej gjëmbash c^ë i vunë në krye pa
patur ndonjë urdhër syperior, (Mat. 27,27-31; Mark 15,16-20;
Joah 19,2-4). Këto tortura e bënë Zotin që të arrijë po thuaj
se gjysmë i vdekur në venditi e ekzekutimit. Àrmiqt e tij bile,
duke e parë atë të rëzohet shpesh herë në rrugë nga shkaku i
këtij dobësimi si edhe të rëndësis së madhe të kryqit dhe duke
patur frikë mos u-vdesi rrugës, u-detyruan t’ i a ngarkojnë kryqin një personi tjetër (Mat. 27,32; Mark 15,21; LlUk. 23,26).
Kryqëzimi nga ana tjetër i hapi dhe plagë të reja në duart dhe
në këmbët, plagë të cilat së bashku me ato të shkakëtuara nga
kurora e gjembavet dhe nga të rahurit, prodhuan rrjedhje gjaku
të torta, kështu që ësht për t'u çuditur si mundi Zoti të rojë
dhe tri orë akoma mbi kryqin. Po të ’shtohet pastaj dhe të
çpuarit me shtijëzë në zemër, çduket çdo lloj dyshimi mbi vde
kjen e vërtetë të Zotit.
6. Farisenjt nuk kanë as më të vogëlin dyshim për vdek
jen e vërtetë të Krishtit. I vetmi kujdes që tregojnë ësht të mos
vidhet trupi i tij nga ndonjë nxënës ose nga ndonje mik të ci-
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lët të thotë pastaj se u-ngjall.' Prandaj dhe i kërkojnë Pillatit
që të vërë roje ushtarake në varr. Bile edhe pas ngjalljes, as
njeriut nuk i shkoi ndër mend të vërë në dyshim vdekjen e
vërtetë të Krishtit dhe të thotë se ay u-squa nga lithargjia në
të cilën kish rënë, por të gjithë mejtojnë se i vetëmi mjet për
të mbuluar të vërteten ësht të paguajnë ushtarët e ngarkuar me
„rruajtjen e varrit që të thonë se, kur ata po flinin, erdhën nxënësit e Krishtit dhe e vuadhën trupin e tij (Mat. 28,12-15).
Ësht pra jasht çdo dyshimi se Krishti ka vdekur me të vërtetë.
Ngjallja e vërtetë e Zotit provohet nga sa pasojnë:
1. Jisuj çfaqet pas ngjalljes së tij në persona të ndryshëm,
shumë herë dhe në vende të ndryshme. Kështu që u-çfaq piksëpari dhe me një herë pas ngjalljes gravet që yinin në varr
: për të lyer trupin e tij me myra (Mat. 28,9; Mark 16,9; Joan
10,14), pastaj Llukajt dhë Kleopës që shkonin në Emaus (Mark
16,12; Lluk. 24,13-35), të dhjetëve nga apostujt që ishin mbledhur në një shtëpi nga frika e judhenjvet (foan 20,19-30),
' përsëri atyreve dhe Thomajt, i cili nuk i besonte ata kur i
thoshnin se Krishti u-ngjall (Joan 20,26-29), po apostujve të
shejtë në Oalile pranë detittë Tiberiadhës (Mat. 28,16-20; Mark
16,14-18; Lluk. 24,36-49; Joan 21), nër më se 500 vëllezër me
një herë (1 Korinth. 15,6) dhe më në fund Savlit në rrugën
për në Dhamask, ku veproi në shpirtin e tij atë ndryshim të
mahnitëshëm, duke e bërë nga ndjekës i rept i krishtërimit,
nxënës më të zellshëm të tij (V. Apost. 9,4-6.)
2. Apostujt, të cilët në fillim kishin dyshim për ngjalljen
e Krishtit, pas çfaqjës së tij nër ta, sigurohen aq tepër sa që
ngjalljen e Zotit e përdorin si argumentin më të fortë dhe më
përfundimtar në leçitjen e Ungjillit.
3. Disa nga ushtarët që ruanin varrin e Zotit erdhën në
qytet dhe u deklaruan kryepriftërinjvet se ay, që e ruanin në
varr, u-ngjall (Mat. 28,11). .
4. Armiqt e Shpëtimtarit marrin pas ngjalljes një qëndrim
të till që provon se edhe ata vet qenë të bindur për ngjalljen
e vërtetë të tij. Kështu që ata piksëpari u-japin të holla ushtarëvet që të thonë se, kur po flinin, erdhën apostujt dhe e vua-
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dhën trupin nga varri. Po të ishte se me të vërtetë do të qe
vjedhur trupi nga varri, sigurisht që kryepriftërinjt duhesh t' i
raportonin ushtarët te syperiori i tyre për dënim dhe jo t' i paguanin për të thënë një gënjeshtër që kuptohet nga çdo
njeri që është gënjeshtër; se, në rast që ata flinin me të vërtetë
= gjë që s’ mundet të jetë e besuarshme — atëhere nga edhe
si muarrën vesh se apostujt erdhën dhe e vuadhën trupin? Nga
ana tjetër, po të ishte se kryepriftërinjt t’a kishin besuar me të
vërtetë që apostujt e vuadhën trupin e Krishtit duke prishur
shilat e varrit të vëna nga autoritetët, pse nuk muarrën ndonjë
masë kundër atyrëve, qoft me një herë pas ngjalljes, qoft më
vonë? Përkundrazi, kur, pas ditës së Pesdhjetorës, kapën disa
nga ata dhe i suallën para këshillës së madhe të tyre, e vetmja
porosi që u-dhanë ishte të mos leçisin më në emërin e Krishtit.
5.
Shpëtimtari e kish parathënë ngjalljen e vet edhe këtë
gjë e diriin dhe vet Iudhenjt, siç provohet nga vulosja e varrit,
nga roja që vunë atje dhe nga fjalët me të cilat arësyetojnë
marrjen e këtyre masave. «Mbajmë mend — thanë — se ay
gënjeshtar kur ishte edhe i g ì all kish thënë se pas tri ditè'sh do
të ngjàllem...» (Mat. 27,63).
Këto të gjitha sa u-përmendën më sipër provojnë në mënyrë të qartë se Krishti u-ngjall me të vërteië nga të vdekurit
sikundër dhe vdiq me të vërtetë, dhe u-çfaq shum herë në nxënësit e tij gjat të 40 ditëvet që ndetiji mbi dhe pas mbarimit
të të cilavet u-ngjit në qiell si Perëndi e vërtetë.
%
Armiqt e Krishtërimit, duke ditur se po t' arrijnë të tronditin besimin në ngjalljen e vërtetë të Krishtit nga të vdekurit
do të mundin shumë lehtë të rëzojnë dhe ndërtesën krishtënore,
u-kujdesuan që t'a shpjegojnë atë me anë ipothezash të ndryshme që përjashtojnë karakterin sipërnatyral.
Nga këto ipotezà, për të cilat do të bëjmë fjalë në numurin e arthmë, më të randësishmet janë : ipotheza e vjedhjes,
ipotheza e vdekjes së dukëshme dhe ipotheza e vizionevet.
B.

Manastiret e Dioqezës
së Gjirokastrës
(Historia, vlera arkeollogjike, gjëndja ekonomike e mëparëshme dhe e tanishme, situata e sotme, dhe disa mendime
mbi përtnirësirtiin dhe rimëkambjen e tyre.)
Dioqeza e Ojirokastrës, nga të gjitha dioqezat e tjera të
Shqipërisë, ka Manastir-et me të shumta. Gjë që tregon, se jeta
fetare në këtë krahinë, qysh në kohët e lashta, ka qenë shumë
aktive dhe e dendur. Devotesa e besnikëvet kundrejt syresh
provohet edhe sot akoma, në listat dhe diptihat e dhuronjësve
të ndryshëm dhe fetvarat, që Zoti e di, se si kanë shpëtuar deri
sot nga çdukja. Në kohët e kaluara, respekti për faltoret manastiriale ishte i gjallë dhe arrinte deri në një kulm të çuditëshmë. S' kishte besnik, edhe ay më i vobëkti akoma, që të
mos linte në Manastir diçka prej pasurisë së tij pas vdekjes,
ose në të holla, ose në toka (ara, vreshta, dyqane, shtëpi, kullotje, ullishte dhe bakçera). Kështu që, rreth çdo Manastiri,
dormohesh një pasuri kollosale, që arrinte në shuma të pa imagjinuara dhe të pa besuara prej mentalitetit të sotmë të besnikëvet. Por kjo pasuri shtrihesh edhe lark manastirevet, në për
vise të ndryshme, dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe nër
Shtetet Ballkanike, deri në Rumanin e sotme.
Këtë begati kollosale e tregojnë edhe sot akoma në disa
prej syresh godinat madhështore gjysmë të gremisura dhe në
disa të tjera gërmadhat e vajtuarshme, mbi të cilat koha ka
lënë të shëmtuara gjyrmat e saj. Zoqt e natës, si thotë vjershëtori arab, i këndojnë tani madhështisë së çdukur me zëra lugu
bre dhe merimangat kanë ngritur kurthet e tyre, atje ku tjatër
herë çvillohesh një jetë plot gjallëri dhe qytetëruese nga çdo
pikëpamje. Veprën çkatëruese të sundimit ottoman dhe të veprimtarive të tij e pèrsosi më pas mospërkujdesja e epitropeve
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të çdo kohe, me disa përjashtime, dhe tendenca e pareshtur e
komunitetevet rreth manastireve të përvetojnë për nevoja të
ndryshme komunale të ardhurat e tyre, që vit për vit po pakësohen. As një prej qëllimevet kulturale dhe mirëbëse, që ndiqeshin më parè me sukses dhe me lavdi prej dirizhuesve dhe personelit monakal të Manastirevet, disa prej të. cilit kanë qënë
njerës me energji krijuese, punëtorë të palodhur dhe trima
(simbas kohës) në kuptimin e vërtetë fë fjalës, sot mjerisht nuk
ndiqet më.
Manastiret asi kohe, të mëdhenj e të vegjël, ishin qendra
pune dhe naturisht lumtërie, jo vetëm për kallogjerët, po edhe
për cilin do besnik. Edhe kur më pas koha fatale me sundimin
ottoman solli ndryshime të papritura në jetën fetare të viseve
t'ona, apostatët me dashje ose pa dashje, prapë, kurrë nuk u
mohuan Manastirëvet devotesën dhe respektin e mëparëshmë. I
vizitonin në kohëra të caktuara, posaçërisht ditët e Panairevet,
me duart plot me dhurata dhe ndjenin me të vërtet prehje
shpirti në për faltoret e tyre, ku gjenin, pas pohimit të tyre,
shërim të çdollojëshmë, pritje dhe dashuri vëllazërore. Të ndarë
fatalisht në jetën tjatër politike shoqërore, bashhoheshin shpirtërisht në raste kësodore.
Disa prej syresh, të shtyrë prej lakmisë, vinin shpesh herë
dorë në pasurin e Manastirëvet dhe i pakësonin këto kohë pas
kohe, sikundër provohet prej situatës së sotme dhe prej dokumentavet zyrtare që kemi në duar dhe që kanë mbetur si dëshmitarë të pavdekur të grabitjevet në fjalë, por më të shumëtit i
kanë përkrahur me çdo rnjet.
Edhe sot akoma, në disa prej Manastirëvet e mëdha të
kësaj krahine ose të krahinave të tjera të Shqipërisë, ky respekt
dhe kjo devotesë vazhdon të tregohet pareshtur i gjallë dhe me
yepra, me gjith se, sikundër thamë më sipër, kanë katandisur
si mos më keq. Të mallëngjen, në kohë panairi ose në çdo rasi
tjatër, urimi që zakonisht bëjnë katundarët të krishterë ose jo.
«E paçim hapët, thonë, Manastirin». Nuk ësht shuar édhe kujtimi i mirëbërësisë në zemrat e popullit fisnik dhe besëtar dhe
çfaqet haptazi dëshira pa interes për rimëkëmbjen e tyre.
Sepse në Manastirët gjetnë strehë udhëtari i lodhur ose i
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ndjekur prej padrejtësisë qeveritare, i vobekti i raskapitur. Me
pasurit e Manastirevet çeleshin dhe mbaheshin shkolla, në një
kohë brutalismi dhe errësire infernale. Përkraheshin familje të
vobekta dhe jetimesh, kur kryetarët e tyre i haute puna ose
mërgimi, ose mënia e sunduesvet të mëdhenj ose të vegjël.
Martoheshin çupa krejt të abandonuara në mëshirën e botës,
pa as më të vogëlën përkrahje prej ndokujt tjetër. Ngriheshin
institute fillanthropike, ndërtoheshin kishëra madhështore, përkrahesh .çdo lëvizje qytetëruese. Bëheshin me një fjalë çudira
qytetërimi.
Por misjoni i Manastirevet tanè, si dhe kudo gjetkë, ka
qenë edhe m 'i lartë, pa ekzagjerim, misjon ideal. Në një periudhë prej më të kritikëshmëvet të historisë së kësaj krahine,
manastirët përgjithësisht kanë qënë qendra kulturale të dorës së
parë, në kohën e një obskurantismi fatëkeq. Me libra të panumurta dhe dorëshkrime në pergamene ose kartë të një vlefte
ekstraordinare. Me sende arti, kryevepra durimi të stërgjyshëve
t'anë, që kanë pasuruar dhe mundin akoma të pasurojnë muzeumet me famë të përbotëshme. Me arshiva të pasura në pikëpamje lënde historike dhe arqeollogjike, të vlerëshme pa masë
për hartimin e historisë të Atdheut t’ onë të dashur dhe .të shumë
vuajtur, në periudhat mesjetare dhe të kohës së re. Kanë qenë
me një fjalë thezare, në kuptimin e vërtetëtë fjalës, ku janë
ruajtur me kujdes, me dashuri dhe me zeli hieror, vlera arqeo
llogjike me një rëndësi shkencore të paçmuar.
Nga këto të gjitha, shumisa është çdukur; as njeri s’tregon
se kur edhe ku, por sigurisht në kohën e invazjoneve të ndryshmë që përshkuan atdheun t’ onë an’ e mb' anë. Negligjenca e
dirizhuësve të pasmë dhe lakmia e disa kujdestarëve të pandërgjegjëshmë, prunë çveshjen kriminele, për dënim të të cilëvet
do t' ishte i lejuëshmë çdo ndeshkim. Pakica që ka mbetur, edhe
ajo në gjendjen aktuale të neveritur, qëndron si dëshmi dhe
përkujtim të masavet që duhen marë nga an’ e kompetentëvet,
për një organizim më të rreptë dhe responsablë të Manastirevet
dhe të pasurisë së tyre të shumëllojëshme, që të shpëtohen dobarem këto nga kërcënimi shpartalluës i goxhabashlerëvet të
rinj dhe ignorantë.
Me pasurinë e shpëtuar deri sot nga grabitjet e ndryshme
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dhe me atë, që mundet të revendikohet në bazë dokumentash.
zyrtare dhe gjysmë-zyrtare, si dhe me deklarimet dëshmimtare
të pleqëvet të katundevet që janë rreth e përqark Manastirevet,
këta me një qeverim të ndërgjegjëshmë dhe të kontrolluar
imtësisht, do mundin sigurisht, në 4-5 vjet, t’ arrijnë në pozitën
e parë dhe të këthehen përsëri në misjonin e tyre mirëbërës
filanthropik dhe kultural që ka qenë qollimi ideal dhe dëshira
shpresëtare e atyre, që kush e di me sa mundime dhe therorira
i kanë pas ngritur më këmbë.
Historinë, vlerën arqeollogjike dhe gjendjen ekonomike të
Manastireve të Dioqezës së Gjirokastrës, dëshërojmë me një
seri artikujsh t’u paraqitim leçitësvet të dashur të së Përkohë-.
shmes s' onë. Burimet që kemi në dorë janë të pakta: Godinat
që janë édhe në këmbë ose të gërmadhosura, disa mbeturina të
arshivave monastiriale që ndodhen në vend ose në Mitropolin
e Gjirokastrës, gojëdhëniet e besnikëvet, dhe një dorëshkrim i
të ndierit arqeollog Mystaqidhi nga Dhrovjani, në të cilin, pa
rregull dhe pa sistem, radhiten shënime të ndryshme dhe të
rrjedhur nga studime dokumentash që ka pas kënduar si inspektor i Manastirevet, i emëruar prej Mitropolisë së Gjirokastrës para 25-30 vjetë.
Qëllimi i artikujve që po fillojmë, nuk është vetëm historik,
arqeollogjik dhe ekonomik, por më tepër esthetik dhe turistik.
Me përshkrimin e çdo Manastiri, dëshëroj të qis në shesh bukuritë naturale që i rrethojnë, pamjet panoramike që e shtyjnë
njerinë në intuisjone mystike dhe pozitën klimaterike me ajrin
më të pastërt që mundet të ketë dhe që neglizhohet padrejtësisht
prej besnikëvet të sotmë, të shëndeçëm ose të sëmurë. Kështu do
të më jipet njikohësisht dhe rasti që me nj’anë t'uçfaq mirënjojtjen.
dhe admirimin t' im banorëve të parafjetur në këto vende hierore, për veprat e tyre dhe enërgjinë madhështore, dhe me anë
tjetër t' u rekomandoj sinqerisht besnikëvet t' anë dhe çdo shpirti
që preket prej bukurisë morale dhe naturale, që këto faltore
shekullore t’ i frekuentojnë më shpesh dhe me devotesë turisti
vjershëtor për dobin e tyre nga çdo pikëpamje. Ndofta ahere
dhe Kisha e jonë së bashku me Qeverin e sotme, do të përkujdesen si moralisht, si materialisht të bëjnë çdo lehtësi për
rimëkëmbjen dhe përmirësimin e tyre.
Popujt që në gërmadhat stërgjyshore përpiqen të gjejnë
frymëzime për një të nesërme jete aktive, nuk vdesin kurrë.
jE piskop' i Gjinoicastrës
P A N D E L E IM O N

Nga Pësimet e Shpëtimtarit

Agonia e Kvishlil
Ishte nata e fundit që foli me nxënësit e tij dhe q'u-çmall
me ata; ishte nata e Darkës Mystike, në të cilën i biri i Perëndisë, duke daflhur të japë shëmbëll modestie dhe përulësie —
virtutit më të lartër për njerinë dhe më të vlefshmë për shoqërinë njerëzore — si nonjë shërbëtor i dorës së fundit lau këmbët e nxënësvet të tij, i fshiu ato me mësallën që kishte ngjeshur dhe pastaj hengri me ata për të fundit herë.
% *
Një trishtim e një hidhërim i fellë kishte pushtuar shpirtin
e mësonjësit. Po nga rjedhte vallë ky hidhërim? Jo aqë pse pas
pak kohë do të fillonin vuajtjet dhe pësimet e tij të papërshkruarshme, që do të përfundonin në tragjedin’ e Golgothas-ë; jo aqë
pse parashëkonte me syrin e tij hyjnor kryqin dhe vdekjen e
turpëshme si një keqbërës e një kriminel midis kriminelësh;
jo aqë pse sillte ndër mënt nënën e tij të shkretë, përpëlitjet
dhe vajtimet që do të bënte e mjera, kur do të shëkonte birin
e saj të vetëm pa frymë e pa shpirt; jo aqë pse do t'i linte të
varfër nxënësit e tij, q' e deshnin dhe q' i deshte aqë shumë.
Jo. Hidhërimi i tij vinte nga sjellja e nxënësit tradhëtor, nga
sjellja e Judës Iskariotit; parashihte greminën, ku do t'a shpinte nxënësin e shkretë lakmia dhe adhurimi i të hollavet; paravështronte pendesën e tij të kottë e të padobishme ; kishte para
sysh humbjen e madhe, që do të pësonte i mjeri Iskarioti, humbjen e shpirtit të tij në një mënyrë të vajtuarshme e tragjike....
Të gjitha këto parashëkime e mentirne i a mbushnë zemrën
me një dhimbje shpirtërore të pa treguar. U-mundua t'a mbajë
vetë këtë hidhërim dhe të mos e çfaqë përpara nxënësvet të tij i
nuk deshte të shtojë trishtimin e shokëvet ; ishin mjaft të hidhëruar e të çqetësuar. Po nuk muqdi dot t ' a shtrëngoj zëmrën e
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të mbajë heshtje gjer në funt; natyra e tij njerëzore dominoj
për një kohë të shkurtër dhe Dëshmori i . Math e çeli gojën
dhe foli, për të lehtësuar kështu hidhërimin që po rëndonte në
zëmrë të tij si një shkëmb i rëndë. «I biri i njeriut, tha, do të
shkojë atje, ku është shkrojtur; po ësht i mjerë ay njeri, që
bëhet vegël e shkakëtar i tradhëtisë dh.e. i dorëzimit të birit të
njeriut; do t' ishte më mirë për' atë, sikur të mos ishte lindur
fare». Të gjithë u-turbulluan dhe me pyetje agonioze kërkonin
njëri pas tjetrit shpjegime nga Mësonjësi: «Mos jam unë, Zot?»
«Mos jam unë, Zot?» U-ngrit dhe Iuda; pyeti dhe ky; kërkoj
dhe ky shpjegime. Po pyetje e shpjegime për sy e për faqe;
pyetje që béri i shtyrë dhe i tërhequr nga ryma e shokëvet të
tij dhe jo me zemër e me shpirt të kthjelltë e të kulluar. Në
shpirtin e Iskariotit nuk gjenin as më të voglin vënt fjalët dhe
porosit' e Krishtit; në veshët e atij buçishte pa pushim vetëm
tingulli i të tredhjet argjendavet, q' i kishin premtuar Judenjtë
për tradhëtimin e Mësonjësit.....

Është natë e errët shumë dhe e qetë; nënë shelgjet e Malit
t' Ullinjvet i gjynjëzuar Jesui falet
falet pa pushim; i zbetë
nga fytyra dhe plot me agoni e trishtim bashkëfjaloset me Atin
në mes të një heshtjeje të plotë; edhe shelgjet vetë nuk kuxojnë
të lëvizin, që të mos trazojnë monollogun dhe faljen e Dëshmorit. Nuk ishte kjo hera e pare, që po e shihnin të birin e njeriut? E kanë pare edhe shumë herë të tjera dhe e njohin fare
mirë. E mbajnë mënt kur vinte këtu shpesh herë, që të falej
në heshtjen e natës te Zoti, ose që të çlodhej nga mundimet e
ditës nënë hijen e ëmbël të ullinjvet. Shumë herë e kishin parë;
po si këtë radhë kurrë nuk e kishin parë; aqë i ndryshëm ishte
nga hidhërimi dhe nga çqetësimi. I gjynjëzuar pra falet pa pu
shim....; herë i mban syt' e tij në tokë poshtë dhe i harruar
krejt nga kjo botë vazhdon monollogun e tij të pa prerë; herë
i ngreh te qielli lartë, dyke lëvizur gjithënjë buzët e tij; diçka
me rëndësi kërkon t' i thotë Atit, për diçka serioze përpiqet të
merret vesh me Atin qjellor........ Pak më tutje ndodhen nxënësit e tij. Janë t ë . gjithë vallë? Jo. Mungon për fat të keq një,
mungon luda Iskarioti. Nuk ka shumë kohë, q' ishte dhe ky
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bashkë me shokët e tjërë; hëngri dhe ky bashkë me të tjerët
në tryezën'e Pashkës; edhe këtij i lavi këmbët Krishti; dëgjoj
. dhe ky dhjatëti e re nga goja e Mësonjesit dhe fjalët e porosit'e
tij t’amëshuara. Po pse iku e ku shkoj? Ah! do të kthehet për
pak kohë, po do të kthehet krejt i ndryshëm; iku dhe i la shokët si nxënës, po kthehet — e di këtë krishti — si tradhëtor!
* *
%
Kjo e turbullon Jesunë dhe e hidhëron pa masë; tradhëtia
e Iskariotit, tradhëtia që do të bëhet nofta këtë natë, nofta
brenda kësaj ore; i sheh këto me syrin e tij hyjnor, i pret
ngjarjet e skenat e tmerëshme që do të çvillohen pas pak me
një shpejtësi rrufeje dhe bëhet gati, që t’i përballojë me qetësi
e gjakftohtësi..... ; nëpër mes të shelgjevet i del përpara forma
e kryqit, dhe në mes t' errësirës së natës çfaqet mysteriozisht
tragjedia e Qolgothasë me tërë.skenat e saj, me skenat q'i kallnë
tmerr, frikë e agoni. Ishte dhe njeri i biri i Perendisë; ka dhe
ky të meta e dëshira njerëzore; ka edhe ky dallga e çqetësime;
ka dhe ky gëzime e hidhërime; edhe në shpirtin e këtij prekin e
goditin dhembje e hidhërime; dëshëron të rojë edhe pak, të
gëzojë rinin'e tij, të shijojë gëzimet e jetës, të kënaqet e të
ngopet me bukurit e natyrës, t' asaj natyre q' e kishte njojtur
dhe e kishte dashur aqë shumë. T' i humbasë tërë këto me një~
herë dhe në mes të lules së jetës? Të mvaret e të kryqëzohet
ay i pafajshëmi dhe të dënohet e të vdesë ashtu siç dënohen e
vdesin kriminelët e gjakpirësit? Të durojë trupi i tij tërë ato
që s’ kishte pësuar gjer tashi trup njeriu? Të vuajë shpirti i tij
tërë ato, që nuk kishte vuajtur shpirt njeriu? Të përbuzet, të
poshtërohet, të torturohet....?
Po nxënësit e tij të dashur? si t'i linte këta të shkretë e
të varfër? çdo të bënin vallë pas vdekjes së tij? nuk do të trembeshin? nuk do të çpërndaheshin? nuk do të qanin e nuk do
të vajtonin me dhembje e me dëshpëritn? Bashkë me këto pyetje që po i vinin një pas një dyke shtuar hidhërimin dhe agonin’ e tij, radhiteshin dhe këto: Po nëna e mjerë? çdo të bënte
valle, kur të mësonte vdekjen e birit të saj të vetëm e të shtrenjtë?
si do të duronte të përballonte birin e saj të plagosur, të copëtuar e të shtrirë? me ç’fuqi do të vajtonte «pranveren e saj të
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ëmbël, birin e saj të dhëmçur që perëndoj dhe u-çduk bashkë
me bukurin'e tij të pa treguar»? Këto mentirne e këto pyetje
që bënte me vete vetëm, mbeteshin pa nonjë përgjigje, përfundonin gjithënjë në një pik pyetje të madhe, e prandaj e shtonin
dhe e zmadhonin më shumë agoninë dhe hidhërimet e Krishtit.
*
Në mes të këtyre mentimevet e dëshiravet, q' ishin pjella
e natyfës njerëzore të tij, u-ngrit natyra e tij hyjnore me tërë
autoritetin dhe madhështin’ e saj. I kujtoj qëllimin e lartër dhe
misionin e shenjtë që kishte çfaqja dhe ardhja e tij në këtë b'otë;
i solli ndër mënt gjendjen e vajtuarshme të njeriut mëkatar dhe
nevojën e therorizimit të tij, për t'a shpëtuar atë një herë e
mirë nga mëkatat e nga ligësia; i vuri parasysh dëshirën dhe
vendimin e Atit për këtë therorë e për këtë shpëtim; i kujtoj
më në funt se vullneti i patundur i Atit ishte ky: të bëhen pikë
për pikë tërë ato që kishte çpallur e paralajmëruar me anën e
profetëvet përpara shekujsh të tërë.....
Kështu filloj në shpirtin e Dëshmorit një luftë e një përpjekje në mes të pjesës hyjnore dhe t’ asaj njerëzore;. mentimet
e xlëshirat e kundërta përpiqeshin e goditeshin në mes të tyre,
ashtu siç përpiqen dallgat e valët e detit, kur vërsulen njera
kundër tjetrës; më njerën anë ishte detyra e bindjes dhe plotësimi i dëshirës së lartër t’ Atit, për ballë qëndronte dëshira dhe
gëzimi i jetës; njera i tregonte rrugën e Golgothas-ë, tjetra vazhdimin e qetë të detyrës së shenjtë të predikimit të së vërtetës,
të shërimit të të sëmurëvet shpirtërisht, të ndihmës së të vobektëvet, të mirëberjevet, të mërekullivet....... Përpjekje e fortë kjo
edhe e egër. Ç’ të bënte? A s' munt të gjendej nonjë zgjidhje e
përshtatëshme dhe e posaçme?

I rënduar Krishti dhe i lodhur nga kjo përpjekje shpirtërore e pamëshirëshme, ngreh përsëri sytë në qjell dhe pregatitet
të kërkojë ndërmjetësinë dhe ndihmën e lartër të Atit; një djersë
e ftohtë mbulonte ballin e tij të shenjtë, me gjithë freskadën që
sillte lagësira e natës; lote të nxehta binin si breshër nga syt’ e
Mësonjësit dhe lagnin e vaditnin fytyrën e tij të kulluar. Një
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agoni e papërshkruar. Fillon përsëri bashkëfjalimin me Atin, atë
bashkëfjalim q’e kishin prerë në mes dhe e kishin lënë për
gjysmë mentimet dhe përpjekjet e tij shpirtërore. Zëri i tij dridhet dhe ka një ngjyrë e një tingull vajtimi e zije aqë të prekëshme, sa edhe shelgjet rreth e rrotull ndjejnë një tmerr e një
të dredhur të patreguar. «At' i im, tha, po të jet' e mundur, le
të largohet kjo kupë, që pregatitet për mua; po prapë le të bëhet jo si dua unë, po si dëshiron 'ti». Kaluan disa minuta;
priti të dëgjojë diçka, as një përgjigje. Përsëri i gjynjëzuar fillon
lutjet dhe bashkëfjalimin në mes të një trishtimi të jashtëzakonëshëm; pushoj përsëri_dhe priti të marë përgjigjen qiellore.
Këtë radhë erdhi, përgjigja. Në mes t’ errësirës së natës dhe
të shelgjevet të malit, iu çfaq engjëlli i dërguar prej Atit. I jepte
kuxim Dëshmorit, shpresë dhe fuqi. Po vendimi i lartër qëndronte i pa iundur dhe i pa ndryshuar: do të përballonte me
doemos kryqin dhe Golgothan-ë; kjo ishte dëshira dhe përgjigja
. e Atit.
Mbaroj. As një ndryshim në vullnetin shekullor të Zotit.
U-bëftë dëshira e tij e lartër. "U-ngrit më këmbë Dëshmori dyke
patur vullnet të patundur, që t’ i bindet urdhërit Atnor. Me
çap të shpejtë drejtohet në vendin aty afër, ku i kishte lënë
para pak kohe nxënësit e tij. I gjeti përsëri në prehje e në
gjumë. «Ngrehuni, u tha, të shkojmë erdhi ora; ja po afrohet
ay, që do më të trathëtojë». Me të mbaruar këto fjalë, i merr nxënësit me të shpejtë dhe niset për në vendin e martirizimit dhe
të sakrificës, e^ cila do të siguronte triumfin e çkëlqyer dhe
sundimin madhështor të botës.
Shpresëtari

MENTIME TË ARTA

Ësht' e pamundur të ndjesh një dashuri të vërtetë për t'afërmin — qoftë ky edhe m' i ngushti mik, — po të mos duash
me gjithë zemër Perendinë.

Nga kryeveprat e Shën-loan Cojartil
Influenca e gruas mbi burrin e saj
Një grua e mirë dhe e urtë muntt'ushtrojëinfluencë shumë
të madhe mbi burrin e saj; ka aqë fuqi mbi burrin, sa s’munt
të. ketë as m 'i miri mësonjës dhe as m 'i zoti predikonjës. Le
t' i japin këshilla të mira miqt e tij të ngushtë, le t ' a mësojnë
mësonjës të ditur, le t'a këshillojnë njerës me fuqi e me pozita
të lartëra; nuk do të dëgjojë asnjë nga këta aqë, sa do të dëgjojë këshillat e gruas së tij. Shumë herë bile këshillat e të
tjerëvet i sjellin dhe një farë mërzitjeje; kurse ato që dalin nga
goja e gruas, kanë një ëmbëlsi të veçantë dhe i sjellin një kënaqësi të patreguar. Sa burra kanë qënë zemër liq, brutalë, kryeneçë e plot me vese të tjera, e me gjithë këtë urtësija dhe zotësija e gruas ka mundur t’ i zbutë këta dhe t'i bëjë krejt të
ndryshmë. Sepse gruaja të gjitha gjërat i ka të përbashkëta me
burrin, e prandaj dhe lidhja në mes të tyre është aqë e ngushtë
sa është dhe ajo e trupit me kokën; në se pra do të rastisë që
të jetë e urtë dhe e ëmbël, s' ka dyshim se do t'a pushtojë bu
rrin e saj dhe do t’ a udhëheq gjithënjë e do t'a shpjerë në
udhën e drejtë.
Prandaj i këshilloj gratë që këtë detyrë (detyrën e këshillimit të burrit) t' a quajnë si më të lartër nga çdo punë tjatër
që kanë në këtë botë; le të kenë parasysh se më të shumtën e
herës nga dora e tyre mvaret, që burrat e tyre të bëlien të mirë
ose të liq, të lumtur ose të mjerë. Kemi një tok shëmbëllash
që na e provojnë këtë: grua ka qënë ajo që çkatërroj Avesallom-in, grua q'e shtynte Jovin në katastrofën e në greminën,
grua q' e shpëtoj Naval-in nga prishja, grua ka qënë përsëri ajo
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që shpëtoj një popull të terë.............. Prandaj dhe Pavli thotë:
«ku di ti, o grua, se nuk do të mundësh të shpëtosh burrin
t' ënd?».
Po «si duhet të sillet e të veprojë gruaja, që të mundë
f influencojë burrin e t'a këshillojë ashtu si duhet»? munt të
më pyesë nonjë grua. Kësaj pyetjeje po i përgjigjem: kur shëkon burri se ti nùk je e keqe, se nuk e ke mëndjen gjithënjë
në lluksin dhe në stolitë, se nuk ke pretendime të lartra, se
nuk kërkon të shpenzosh suma të mëdha, për t' u stolisur me
sende të tepërta e të shtrenjta, kur shëkon se ti në punën e
shpenzimevet shkon me rregull e me hesap, kur i shëkon tërë
këto^ atëhere të jesh e sigurtë; se e ke bërë me vete burrin
dhe se ky do të durojë me gjithë zemër, që t' a udhëzosh e t'a
këshillosh. Përkundrazi; kur ti jep mësime dhe këshilla të mira,
por bën vepra krejt të kundërta, atëhere mos ki as pikë dyshimi
se burri do të të quajë një njeri, i cili të tjera flet e të tjera
bën, një njeri që nuk ka seriozitet, e si të këtillë nuk do të
durojë të të dëgjojë as për një minut. Jep këshilla të mira?
Bukur. Po kjo vetëm nuk mjafton; është nevojë të japësh mësime dhe me vepra e me punë. Po cilat janë këto punë? Të
mos kërkosh p.sh. xhevaire, sende të arta e të shtrenjta, të mos
mvishesh me një mënyrë lluksoze dhe me rroba që kushtojnë
shumë, po përkundrazi të jesh e kursyer në një masë të arësyeshme, të stolisesh në një mënyrë modeste, të mvishesh me
rrobe të mira e të pastërta, por jo të shtrenjta dhe jashtë fuqisë
financiare të burrit, të tregosh një interes të veçantë për gjendjen ekonomike të shtëpisë, për buxhetin e saj, për V ardhurat
e të prishurat, të marrësh pjesë në mundimet që heq burri për
të siguruar mjetet financiare të familjes dhe t' i ndihmosh për
këtë qëllim me anën e qeverimit të mirë të shtëpisë; të përkujdesesh pastaj që të zbukurosh jo vetëm trupin, po edhe shpirtin, e sidomos këtë të fundit. Sepse burrit i pëlqen jo aqë stolija dhe zbukurimi i trupit, sa ajo e shpirtit dhe e zemrës. Në
se dëshëron që burri të të çmojë e të t' adhurojë, këtë dashuri
të përpipiqesh t' a fitosh jo me xhevaire dhe sende të tjera t'arta
e f argjentta, po me anën e virtutevet shpirtërore e me një
dashuri të vërtetë e të kthjelltë aqë, sa burri të besojë e të bindet se ti në rast nevoje je gati edhe vdekjen t' a përballosh për
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atë dhe për të mirën e tij. Këto janë q’ e pushtojnë burrin dhe
e bëjnë skllav të gruas; se stolitë trupore fundi fundit edhe e
mërzitin dhe e sekëlldisin, mbasi e ngarkojnë me shpenzime
dhe i sjellin vështirësira ekonomike; pastaj mos kujto se këto
stoli sjellin nonjë kënaqësi të madhe e të përherëshme; aspak;
në fillim nofta bëjnë një farë përshtypjeje të vogël, po me kohë
bëhen të zakonëshme e ordinare dhe kështu më në funt i shëkon tjatri jo vetëm me një indiferencë, po edhe me një përbuzje e me një mërzitje të madhe. Krejt e kundërta ngjet me
virtutat shpirtërore e me dashurinë; këto së pari nuk sjellin asnjë merzi e asnjë kokëçarje, mbasi jo vetëm nuk shkakëtojnë
shpenzime dhe kujdesje ekonomike, po edhe i pakësojnë këto
dhe më në funt i çdukin fare; për veç kësaj, bukurija shpirtërore, lule ajo vetë e pa venitur, edhe gruan e bën të lulëzojë
gjithënjë, t’a tërheqë burrin dhe të ndezë në kraharorin e tjj
një plagë dashurije që nuk përshkruhet dot. Se bukurin’ e shpirtit,
as pleqërija nuk e venit, as koha nuk e largon, as sëmundja
nuk e çkatërron; kurse atë të trupit e prishin dhe e thajnë
mosha, koha, vuajtjet dhe sëmundjet e ndryshme. Përveç kësaj,
stolija e trupit shpesh herë shkakëton nakar dhe ndez një zjarr
të math zilije dhe urejtjeje; përkundrazi ajo e shpirtit nuk sjell
asnjë nga këto vese të dobëta, po qëndron gjithënjë e lartër, e
kulluar dhe e pastër nga çdo njollë e të metë, dhe e lirë nga
tymet e kryelartësisë, të mburjes e t ’ egoizmit.
Dëshëron t’i pëlqesh burrit t' ënd? Mos shpenzo djersën e
mundimevet të tij për stoli e zbukurime të kotta e të tepërta
dhe mos i a bëj jetën të vështirë e të mërzitur; po me anën e
modestisë dhe me anën e kursimit përpiqu t'i lehtësosh nevojat
e shtëpisë mundohu të mbulosh të prishurat me t' ardhurat që
kini. Këtë qëllim ke për t’arrirë, kur nuk i prish të hollat, që
të ngarkosh me këtëkokën ose trupin tënd, po kur i shpenzon
për nevojat e vërteta të familjes d.m.th. për ushqimin dhe për
mbajtjen e saj. Në qoftë se këtë nuk e bën, po ngul këmbë që
me çdo mënyrë të ngarkosh vetën me stolira, ç'fitim e ç’dobi do
të kesh, kur zemra eburrit t’ ënd do të jet plot me hidhërime
e çqetësime ? Shpirti i tij imërzitur nuk do t'a lerë atë, që të
verë re ose të shijojë çkëlqimin e gënjeshtërt që sjell gjoja
stolija dhe zbukurimi i fytyrës tënde.
Dijeni, o zonja, dijeni mirë, se një grua sa do e buhur
që të jetë dhe sado shuinë që të dallohet nga grat’ e tjera në
pikëpamje të bukurisë, nuk i bën asnjë përshtypje burrit të saj,
në qoftë se ky cio t’ a ketë zemrën të hidhëruar. Sepse njeriu
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nuk munt kursesi të ndjej një gëzim të vërtetë, kur zemra e tij
nuk ësht'e pregatitur që t'a pranojë këtë gëzim.
Në doni pra t'u pëlqeni burravet, jepuni kënaqësi e gëzim
sa të muntni më tepër; e kjo do të bëhet atëhere vetëm, kur
ju do të hiqni dorè nga zbukurimet trupore e nga shpenzimet
e tepërta. Këto në ditët e para të màrtesès nofta sjellin një farë
kënaqësije, po. pak më vonë e humbasin fare shijen e tyre. Vini
re se çngjet me natyrën ; a ka gjë m’ e bukur se qjelli? a ka
gjë m' e çkëlqyer se djelli? Me gjithë këtë nuk na bëjnë nonjë
përshtypje të madhe, mbasi i shohim për ditë. Pikërisht kjo
ngjet dhe me zbukurimet e trupit: sa më shumë i shohim aqë
më tepër mësohemi me këto dhe nuk na sjellin asnjë kënaqësi
e asnjë gëzim të vërtetë.
Këto i thom, sepse dëshëroj që t’ju stolisë stolija e vërtetë, ajo stoli që na porosit e na këshillon Pavli, stolija që nuk
ka të bëjë aspak me zbukurimet e kota, po me veprat e me
sjelljet e mira që duhet të tregojë çdo grua e krishterë.
A po dëshëron që me këto zbukurime trupore t'u pëlqesh
njerësvet të tjerë dhe botës së jashtme? Pik së pari një dëshirë
e këtillë nuk i ka hije gruas së ndershme e të urtë. Një'grua
e mirë nuk duhet kurrë të kërkojë që të lëvdohet prej të tjerëvet për bukurinë që munt të ketë. Po me gjithë këtë, në se e
ke këtë dëshirë, d.m.th. në se dëshëron të të lëvdojë e të t’admirojë bota, dije mirë se këto lavdërime do t’i fitosh më tepër
me urtësinë dhë me virtutat shpirtërore, se sa me bukurinë
trupore. Se asnjë njeri i ndershëm dhe i mënçur nuk munt té
ndjejë një. admirim e një respekt për gratë që lyhen e stolisen
në fytyrë në një mënyrë skandaloze; me gra të këtilla munt të
kënaqen vetëm njerëzit e dobët; po edhe kënaqësija e këtyre
është për një kohë të shkurtër dhe e përcipëtë; se dhe këta në
shpirtin e tyre fellë ndjejnë një përbuzje e një urrejtje për këto
type grash, q'i flakin të hollat për gjera të kotta. Kurse gruan
që kujdesohet si e si të stolisë e të zbukuroje shpirtin, të gjithë
do t’a nderojnë e do t’a respektojnë, mbasi kjo jo vetëm as një
të keqe nuk shkakëton me sjelljen e saj, po përkundrazi u jep
njerësvet dhe mësime virtuti e filozofije. Një grua e këtillë
edhe nga njerëzit do të nderohet, edhe nga Zoti do të bekohet
e do të marrë çpërblimin e Tij të lartër.
Përkth. p re j Shpr.

Nër paganët e nër Judhenjt
Vdekja trupore ose fyzike, nën kuptimin e zakonëshëm të
fjalës, s' ësht gjë tjetër veç pushimi i jetës, ndarja e shpirtit
nga trupi ose deskomponimi i natyrës njerëzore në dy pjesë nga
të cilat përbëhet.
Problemi i vdekjes ka preokupuar rië të gjitha kohët dhë
në të gjithë popujt mendjen njerëzore.
Para këtij evenimenti të' përgjithëshëm dhe të paevituarshëm si edhe t'atyreve që pasojnë.pas vdekjes, individi dhe
popujt kanë marë qendrim të ndryshëm, kanë treguar besime të
shumë-llojëshme.
Egjyptasit besonin se shpirti hyn pas vdekjes në çdo kafshë,
që do t'i dalë përpara, dhe mbassi të ketë veshur format e të
gjitha kafshevet kthehet pastaj pas mijëra vjetësh në trupin e
vet, po t’a gjejë, ose në rast të kundërtë hyn në tjetër dhe pas
vdekjes fillon po atë udhëtim.
Indasit besojnë se shpirti i të drejtëvet ngrihet në qiell ku
gëzon një prehje të plotë duke qëndruar pranë Perëndisë nga
ka rrjedhur. Por, në rast se shpirti nuk e ka mbrojtur trupin
nga çdo prirje të ligë, ësht dënuar të kalojë nga një trup në
tjetër. Dënimi kryhet me kalimin e tij nga një kafshë e ulët në
një më të lartë dhe përkunhrazi, si pas jetës që ka çuar nga e
liga në të mirën ose nga e mira në të ligën.
Brahmanismi thotë se shpirti udhëton duke kaluar nga bimët te njëriu, dhe po të ketë vazhduar të bëjë ligësira dhe krime, atëhere hyn përseri në trupin e kafsheve të ndryshëm, në
djajtë dhe më në fund në ferr, po të mos ndreqet.
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Dogmat e Budismit që janë marë nga Brahmanismi mësojnë se shpirti i njeriut zhvillohet nga kafsha te njeriu dhe nga
njeriu te Perendia.
Në lidhje me këto koncepte mbi vdekjen dhe mbi çka
pason pas asajë, janë dhe sherbesat e zakonet në vdekje dhe në
kujtimin e të vdekurvet, që përbëjnë kultin e të vdekurvet.
Nër Indasit, në bazë të të tre elementëvet, dheut, ujit dhe
zjarrit, që personifikojnë perënditë Brahma, Vishnu dhe Siva,
të vdekunit ose varrosen nëdhe, ose hidhen në lumënjt, ose digjen.
Një përshkrim i këtyre zakoneve dhe sherbesave të popujvet të ndryshëm që kanë në varimet do t' ishte i tepërmë mbassi
ato janë të shumta e të shumë-llojëshme.
Por me gjithë shumë-llojshmënin e tyre, takojmë disa nga
këta zakone që janë të njishme në të gjitha besimet dhe në të
gjithë popujt si p.sh. pregatitja e të vdekurvet me larje, veshje
e vajtim, procesionet madheshtorë në varrim, të varrosurit ose
të djegurit dhe shumë rallë të hedhurit në ujë etj.
Ajo më interesante pastaj ësht se në të gjithë popujt e
vjetër takojmë besimin që edhe pas vdekjes lidhja e njeriut me
të vdekurit nuk këputet krejt. Në të gjithë popujt këjo lidhje
mbahet e gjallë me disa veprime fetare, përshpirtjet.
Të këtilla përshpirtje bëhen në brahmanët ditën e tretë,
të dhjetën, të tridhjetën, të gjashtëdhjetën, të nëndëdhjetën dhe
të njiqind e njizetën. Atëhere ziejnë oris me zarzavate të thata,
të cilat i trazojnë dhe me barishte të shenjta duke bërë kështu
një lloj pirje t' ëmbël. Të gjitha këto pastaj i çojnë te vendi ku
qe djegur trupi i të vdekurit dhe atje bëjnë therorë.
Por përveç këtyre përshpirtjevet vetjake, Indasit bëjnë dhe
tri herë në mot përshpirtje publike të përgjithëshme. Përshpirtja
më e madhe dhe më kryesore bëhet në Tetor dhe zgjatet 9
ditë. Shpirtravet të të vdekurvet dhe të shtërgjyshëvet u-bëjnë
therore si të perëndivet.
Qjithashtu dhe në Lamaitët e Tibetit këndohen për dhjet
ditë rresht, ose dhe për disa muaj akoma, lutje për prehjen e
shpirtit. Në të 49-ën ditë dhe në krye të vitit pas vdekjes së
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njeriut, bëhet dhe një shërbesë madhështore, Përveç këtyre, në
mbarim të Tetorit, bëhet dhe një përshpirtje e përgjithëshme
për të tërë të vdekurit.
Intëresant ësht dhe zakoni që kanë Korejt të varrosin vetëm për pranverë e vjeshtë. Të vdekurit ruhen provizorisht nër
disa bodrume deri sa të vinj koha e varrimit.
Sherbesat e varrimit nër Persët nga ana tjetër parashikojnë
në bazë të ligjit të Zoroastrit, një shumicë lutjesli. Në ligjin e
Zoroastrit për gjendjen e shpirtit të njeriut pas vdekjes thuhet
se ay ësht i dobët dhë i pafuqishëm si një foshnjë e porsalindur. Ditën e parë pas vdekjes shpirti fluturon pranë vendit
ku ka vdekur njeriu; ditën e dytë pranë qimitirit, të t'retën
pranë trupit, të cilin përpiqet që t’a ngjallnjë; të katërtën shpirti
vjen te ura Cinevada, ku i kërkohet hesap për jetën që çoi. Që
këtej, në lidhje me veprat, ay shkon ose në banesën e dritës
ose në ferr.
Për të ruajtur shpirtin rjgà Ahriman-i dhe nga kurthet e
shpirtravet të liqë, ligji porosit të gjallët që të këndojnë për të
vdekurit një shumicë lutjesh. Një rëndësi të veçantë kanë lutjet
që këndohen në të tri ditët e para pas vdekjes si edhe therorja
që bëhesh të katërtën. Kujtimi i të vdekurvet pastaj bëhesh dhe
në të dhjetën, të tridhjetë e njën, në gjysmën e vitit si dhe në
krye të vitit pas vdekjes.
Sa për Egjyptasit, është i njohur kujdesi që tregonin ata
për ruajtjen e trupit të të vdekurvet.
Nër Orekët e vjetër dhe në Romakët nga të cilët një
shumicë zakonesh kanë kaluar dhe në Krishtërim, kujtimi i të
vdekurvet bëhesh të nëndën ditë, të dyzetën si edhe ditën kur
qe lindur i vdekuri.
Në Ebrejt, përveç ceremonis së varrimit, kujtime të posaçme për të vdekurit nuk bëheshin dhe aq ; vetëm disa therore të thjeshta bëheshin.
Të gjithë këta popujt e vjetër besonin në pavdekësin e
shpirtit dhe në një jetë tej vdekjes. Zakonet e variimit s’ ishin
gjë tjetër veç se manifestimi i këtij besimi. Vammi shoqërohesh
nga disa lutje të të gjallëvet për të vdekurit. Në varrim mirrnin
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pjesë priftërinjt. Të vdekurit i mbylleshin syt dhe goja, pastaj
lahesh, vishesh me një robe të bardhë, zbukurohesh me lule
dhe përcillesh me solemnitet në vendin e varrimit. Pas vdekjes
bëhesh kujtimi i të vdekurit të tretën, të nëndën, të dyzetën
ditë, në krye të vitit si edhe ditën e lindjes. Disa nga zakonet
që përdoreshin nër popujt e vjetër, ruhen deri sot, por vetëm
me kuptim tjetër dhe me simbolizim tjetër. Të gjithë popujt
pastaj tregonin respekt të math kundrejt trupevet të të vdekurvet
dhe kundrejt vendit të prehjes së tyre.
Ojithashtu një kapitull i veçant mund të shkruhesh dhe
për besimin në pavdekësin e shpirtit si edhe për kultin e të vde
kurvet që kanë popujt e egër, sidomos ata t'Afrikës dhe t'A ustralisë, të cilët qëndrojnë në një shkallë civilizimi shumë të ulët.
Paupashët p.sh. besojnë se të vdekurit arrijnë n’atë gjëndje
në botën tjetër, në të cilën dhe kanë vdekur. Prandaj përpiqen që
të vdesin në kohë kur j-anë të fortë. Një plak i dobët me zor
të math do të munt të rojë në botën tjetër; për këtë arësye
far’ e fisi i tij kujdesohen që t ' a dërgojnë n'atë botë në kohë
kur ay ësht në shëndet të plotë. Dita e vdekjes caktohet prej
këshillës familjare, dhe atij s' i mbetet gjë tjetër veçse të zgjedhi
menyrën e vdekjes, të mbyturit d.m.th. a të varrosurit i gjallë.
Një çfaqje tjetër e besimit në pavdekësi nër Melanesët,
ësht dhe kulti i shtergjyshërvet, i çfaqur në forma të ndryshme.
Nga ana tjetër, zakoni i tmershëm i therorës së njerësvet
Perendivet, ose të djegurit së bashku me burrin dhe të gravet
të tij, ose një herë me vdekjen e kryetarëvet a të mbretërvet
dhe vdekja e domosdoshme dhe të ushtarëvet e të robërvet, janë
fakte që provojnë besimin e patundur të popujvet primitivë në
pavde-kësin e shpirtit dhe në jetën tej varrit.

Nër të Krishterët
Krishtërimi ka një koncept shumë të lartë mbi vdekjen
dhe mbi ato që pasojnë mbas vdekjes. Pasonjësit e Shpëtimtarit,
të ngacmuar nga idheja e jetës tej varrit, dëgjojnë prej vet
gojës së Tij në raste të ndryshme disa sqarime mbi mbretërin
e përjetëshme.
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Në pyetjen ngacmonjëse, që i bënë Saduqejt Krishtit, Ay
përgjigjet: «Oaboheni, mbassi s 'dini shkronjat, as fuqin e Perëndis, sepse në ngjalljen as martohen as mastojnë, por janë posi
ëngjëj të Perëndis në qiell. Edhe për ngjalljen e të vdekurvet
à s’ kini kënduar ç’ u-ësht. thënë juve prej Perëndis, kur thotë :
Un jam Perëndia i Avraamit, edhe Perëndia i Isaakut, edhe
Perëndia i Jakovit? Perëndia nuk ësht Perëndi të vdekurish, po
të gjallësh» (Mathe 22. 29-32. Mark. 12. 18-27).
Jeta tej varrit në mbretërin qiellore ësht paraqitur nën
formën e një gostije.
Shpëtimtari në parabolën e pasanikut të pamëshirëshëm
dhe të Llazarit të varfër (Lluka 16.19) na zbulon një pjesë të
perdës që mbulon jetën e arthme.
Mbi vdekjen thotë: «Mos kini frikë nga ata që ju vrasin
trupin». (Mat. 10. 28).
Me rastin e mrekullive të ngjalljes së birit të një gruaje
të ve, të vajzës së Jairit dhe të Llazarit, Shpëtimtari e karakterizon vdekjen si një gjum. Martha flet për ngjalljen e fundit
dhe Jisuj i thotë: «Un jam ngjàllja dhe jeta, ay që më beson
mua s’ ka për të vdekur por i gjall do të jetë» (Joan 11.25).
Gjithashtu Ay u-premton ngjalljen dhe gjyqin gjittië atyreve që
i besojnë Atij. (Joan 6:35).
Besimi pra në pavdekësin e shpirtit siç rezulton nga sa
u-thanë më sipër, duke qënë objekt kryesor i fesë krishtënore,
gjeti çfaqje jo vetëm në rregullimin e jetës përgjithësisht, por
edhe në shërbesën e varrimit, në përshpirtjet dhe përgjithësisht
në kultln e të vdekurvet.
Për varrimin e Zotit t’ onë Jisu Krisht gjejmë disa tregime
të shkurtëra në Ungjillin e Matheut (27. 59-60), të Markut
(15.46), të Llukajt (23.53) dhe të Joanit (19. 39-41).
Sa për mënyrën e shërbesës së varrimit të të krishterëvet
të parë në kohën apostolike hollësira nuk kemi, por vetëm disa
shënime sporadike në shkrimin e Shejt si: mbi vajtimin e kryedhjakonit Stefan dhe mbi larjen dhe vënëjen e Tavithasë në
phomën e sipërme (V. Apost. 8. 2; 9. 37).
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Sido qoftë, shërbesa e varrimit nër të krishterët e parë qe
shum' e thjeshtë dhe përbëhesh nga këndime, hymne, predikim
dhe lutje.
Në kohën e ndjekjevet varrimi qe edhe më i thjesht, me
gjithë që n’ imperatorinë romake, varrimet dhe varrezët ishin
nënë mbrojtjen e ligjit.
Sikundër, për sa i përket shërbesës së varrimit nuk kemi
hollësira, po kështu edhe përsa i përket përshpirtjevet gjat të dy
shekujve të parë të krishtërimit na mungojnë hollësirat.
Por, mbassi jeta e këtushme nër të krishterët konsiderohet
si një udhëtim për atdheun qiellor dhe Kisha e Krishtit si një
institut hyjnor që bashkon të gjithë të krishterët, tëgjallë dhe të
vdekurë në një trup nën kryesin e Zotit t’ onë Jisu Krisht, kuptohet vetvetiu se lidhja me të vdekurit do të qe mbajtur me
anë lutjesh dhe pëshpirtjesh në raste të ndryshme. Vet kisha
lutet gjithmon për të vdekurit, që Perëndia me anë lutjesh të
sajë t’ u fali atyre fajet.
Nevoja e lutjevet për të vdekurit qitët në shesh dhe nga
shumë vende të Shkrimit të Shenjtë si p.sh. ,1 Timothe 2. 1; I
Thesall IV. 13; I Korinth. 15.1 dhe 15.20,39; Rom. V. 12 dhe
sidomos Ebrej. 13. 7 etj.
Nga ana tjetër praktikimin e lutjevet për të vdekurit e
provojnë dhe disa mbishkrime të këtij iloji që ndodhen mbi
varret e katakombevet: «Deus refrigeret spiritum tuum. Refri
gera Deus animam: Quisque de fratribus roget Deum ut sancto
et innocente spiritu ad Deum susci piatur».
/ n
(vazhdon)
B.
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Ay që jeton gjithënjë në ajr të ndotur dhe merr erën e
sendevet të ndotura, nuk munt të kuptojë se sa i shijeshëm
është ajri i i pastër dhe era e këndëshme e vëndevet plot me
lule; pikërisht ashtu edhe ay pë kalon jetën në ndotësirën e mëkatevet dhe në erën e keqe të ligësisë, nuk mund të ndjejë se
ç’kënaqësi shpirtërore jep virtuti dhe jeta morale.

Me rantin e Kuvendit të Tiranës

Kostandin Kristoforidhi
Midis zjarrit të një lufte që.paraqitet pèrdita më e tmerrëshme tej kufijve t'ona, në Shqipëri — si pasojë e mbrojes që
kemi gjetur e po gëzojmë në gji të Perandorisë Fashiste të
Romës, e cila vëzhgon me gjakftohtësi e siguri evenimentet botënore në të mirën e vetë qytetrimit njerëzor — u zhvillua një
ngjarje lartësisht kombëtare e përparimtare që koincidoi me
përvjetorin e parë të Bashkimit të lumnueshëm të Mbretnisë së
Shqipërisë me atë t’ Italisë, kremtue me solemnitetin e dijtur në
të tërë vendili, ku u bënë lutje fetare të posaçme mirënjohje
ndaj Perëndinë për gjendjen e ré dhe djelmnija e Liktorit
Shqiptar u dha fillim symbolik shumë veprave krijonjëse. Ky
eveniment ishte Kuvendi i studimeve shqiptare që ka lidhje me
Institutin përkatës, pjesë e Fondasionit «Skanderbeg» dhe si
përfundim shënoi .hapin fillues të bashkërendimit të përpjekjeve
të shkenctarve shqiptarë e italianë si në gji' të këtyre Instituteve,
ashtu dhe n' atë të Qendrës analloge t’ Akademisë Mbretnore
t’ Italisë, gjë që do të japi përfundime edhe më të shkëlqyera
në Kongresin Ndërkombëtar të projektuar me u zhvillue simvjet
në Napoli (9 maj — 15 tetor). Si në Tiranë e Shkodër, ashtu
dhe në Napoli pra Fashizmi Mussolinian do të na japi provat
më bindëse se do të na lartësojë me të vërtet edhe se është
«Ringjallja ma e lulëzueme e mendjes Njerzore».
*
Studiozë të shkëlqyerë, italjanë e shqiptarë, të mbledhur
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këtu si pjesëtarë të Kuvendit historik, biseduanë thema të ndryshme të caktuara në programin e begatshëm e të goditur; folën
mbi të shkuarën, të tanishmen e t' arthmen e gjuhës shqipe,
mbi bazat që do të shërbejnë për formimin e një gjuhe letrare
të përbashkëtë. E në këtë més, sado që kuvendimet ishin të
përgjithëshme e të kufizuara, nuk u la pau-përkujtuar i paharrueshmi Kostandin Kristoforidhi, një nga shqiptarët orthodhoksë më të
parë e më të shquar që dashurinë ndaj Atdheu e tregoi duke punuar
me kushtesë e vetëmohim për begatimin e zbukurimin e gjuhës
amnore, për të na lënë neve trashëgim një fjalor e vepra të
tjera gjuhësore e fetare, të cilat për kohën e tyre kanë qënë të
mëdhaja e sot qëndrojnë pa tjatër në themelin mbi të cilin mund
të mbështetet e nesërmja që agoi tash. Se siç dihet, përveç
Dhiatës së vjetër e Dhiatës së ré, përkëthye gegëiiisht e toskënisht, Kristoforidhi (Elbasàn 1830-1890), ka botuar Qramatikën e
gjuhës shqipe n'Athinë (1882), Fjalorin shqip-greqisht (1904)
dhe la disà vepra të tjera në dorëshkrim që si fjajòri panë dritën mbas'vdekjes së tij, si bje fjala vëpra Gjaja-e malsorve dhe
Hieja e Tomòrit, botue më 1930, me rastin e qindvjetorit të
lindjes së tija.
Kristofòridhv nga sa e përshkruajnë ata që janë marë me
të dhe ' nga sa e tregojnë ata që e kanë pas njohur ose kanë
pasur fatin të jenë nxënës të tij, ishte një studioz 1i përpiktë e
dinamik; ay nuk mjaftohej me ato që dinte — e dija e tij qe e
gjanë edhe e jashtëzakonëshme në këtë vend — ose me ato që
mund të mblithte lehtësisht, por shëtiste nëpër krahinat e veriut
e të jugut për të mbledhur. me durimin e kompetencën që e
karakterizonin fjalë e shprehje nga goja e popullit që ay e deshte shumë edhe në këtë mënyrë i salii një shërbim të çmueshëm mësimit e përhapjes së shqipes jo vetëm në popull por
edhe midis studjozve të shumtë të huej, midis të dive Georg
von Hahn, autori i Albanische Studien, i të cilit ka pas qënë
për një kohë mësues. privat i shqipes kur ky ishte Konsull i
Austro-Hungarisë dhe Kristoforidhi student në Janinë. Në meritë
të këtyre përpjekjeve, të shfaqura në qindra mënyra të censhme
e spontane, të Kristoforidhit, trashigues i mjeshtrit Todër që kishte
të njëjtën ëndrrë për përgjithësimin në mënyrë të përsosur e të
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zbukuruar të dialektit të mesetti t' Elbasanit, Nachtigall e Schiro
kanë pas parashikue se gjuha e tij do të formojë një nga bazat
e formimit të një gjuhe letrare shqipe të përbashkëtë. Kristoforidhi ka pas shëtitur édhe nëpër shumë vende t’ Europës: Itali,
Greqf, Angll- Francë, Maltë e Tunis, ku u martua me të bijën
e një tregëtari të pasur.
*

*

Mbi jetën dhe veprat e Konstandin Kristoforidhit kanë shkrue,
kush më shumë e kush më pak, disa veta e më i pari prej këtyre Shuteriqi (1911) e pas tij Aleksandër Xhuvani, Gaetano
Petrotta, Eqrem Çabei, etj, Mirë po, sihurse e pohoi edhe nji
prej pjesëtarve të Kuvendit të këtyne ditëve, shënimet s' janë të
piota e lenë shumë me dishrue, me qënë se nuk janë punue
siç duhet, aqë sa dhe rreth datë-lindjes autorët vijnë në kundërshtim: në fakt- ndërsa Shuteriqi e shënon 1830- Petrotta e shënon 1828, nga i cili e ka marra Çabej në veprën e vet gjuhsije
për shkollat. «Sikur të kishim shënime të piota dhe ekzakte —
më tha midis të tjërash i lartpërmenduri — mund të kishim kënaqur fate mirë kurreshtjen a mos ditëlindja e Kristoforidhit
koincidonte me mbledhjet e Kuvendit t' onë ose t' atij më të
madhit që do të zhvillohet në Napoli ; me këtë mënyrë do të
kishim përmbushur bile edhe një detyrë që na takonte për nderimin e atij Shqiptari të math i cili për aqë vjet mësoj gjuhën
shqipc këtu në Tiranë.»
N. N.
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Fitore m' e madhe ësht ajo që fiton njeriu kundër pasioneve të tij.

Kain-i dhe ndërgjegja
Me flokë të lëshuara, i zbetë në fytyrë dhe i tmeruar pas
vrasjes së vëllajt të tij Abel, po shkonte Kain-i, po shkonte papushim ; nuk i rihej më aty ; deshte të ikte lark Zotit. E shoqja
e tij, e kapitur bashkë me fëmijët, i thotë ndaj nata: «Le të
çlodhemi këtu; është një kodrë e bukur kjo dhe e këndëshme,
është fusha, ku kemi arrirë. Kemi shkuar një rrugë të gjatë ;
baritmë tërë ditën dhe tashi ndodhemi lark Perëndisë ; nuk ësht'
e mundur më të na shohë».
Po Kain-i, me gjithë që ishte i lodhur nga udha, nuk
kishte gjumë. E tmeronte fortë një hije e mërzitur. Siç ishte i
shtrirë në shtrat, e ngriti pak kokën, që të shëkojë se mos e
shihte dikush. E me të vërtet! [Një sy mbi qjellin e zi, një sy
jashtëzakonisht i math dhe me një dritë verbuese, po e shëkonte
atë pa pushim.
— «Jam, si duket, shumë afër» bërtiti Kain-i i tmeruar; e
me një herë i zgjoj nga gjumi fëmijët e tij dhe vazhdoi ikjen
për mes fushash e përenjsh. Kështu pra ecënte Kain-i, i trembur prej çdo lëvizjeje e çdo potere të vogël ; shkonte pa i
kthyer fare sytë prapa, pa qetësi e pa gjumë. Udhëtimi kështu
vazhdoj tredhjet dit e tredhjet netë.
Më në funt arrivi lark në një vënt t' Asyrisë. «Le të qëndrojmë këtu, tha, këtu jemi mirë, se ndodhemi në funt të botës».
Po kur ndenji për dhe dhe trupin e tij të kapitur e lëshoj të
çlodhet, syt' e tij.me një herë e pa dashur panë përsëri syrin e
mërzitur, i cili po ndritte në qjell dhe po e shihte pa pushim
Kain-in fatkeq.
— «Largomëni, o bijt e mi, largomëni nga ky sy i mërzitur» thirri Kain-i me një dhëmbje të pa treguar. «Jovil, i tha
birit të tij më të math, ngrehe shpejt tendën, që të fshihem
nënë të».
— «A sheh gjë tashi në tëndë baba», e pyeti e mbes’ e
tij e qojtur Sella.
— «Po, moj bijë, gjene e shoh, më vështron përsëri» upëjgjegj gjyshi fort i mjerë.
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Atëhere Juval-i, mësuesi i psaltirit dhe i qitharës, «unë,
tha, do t ' a bëj, që të mos mundë më të të shohë». E pasi
ndërtoj një mur të fortë e të lartër, e mori Kain-in dhe e vuri
prapa tij.
— «Po edhe këtu më vështron syri» tha Kain-i i dëshpëruar.
— «E atëhere është nevojë, shtoi Enok-u të ndërtojmë reth
e rotull shumë kështjella ; prapa këtyre të ngrehim një qytet me
mure të forta, në mes të qytetit të bëjmë një kështjellë tjatër
të papushtuarshme dhe brënda në këtë t'a vendosim e t’a ruajmë babanë».
. Thovel-i, farkëtari dhe mësuesi i punimit të hekurit e të
bakërit, mori përsipër drejtimin e kësaj vepre të madhe. As
njeri nuk kishte leje t’ afrohet në vëndin e punimit, as edhe
fëmijët e Enok-ut vetë; ay që do të kuxonte të shkelte këtë
urdhër, do të dënohej me nxjerrjen e syvet. Edhe yjt natën nuk
duhej të shikonin punimet që bëheshin; prandaj kundër tyre
hidheshin pa pushim shigjetat.
Pas pak kohe në vëndin e tendës së vogël ngrihej një
ndërtesë kollosale prej graniti e hekuri. Muret e reja nga trashësija haheshin me malet, e sa për hijen e tyre, kjo arrinte
gjer në funt të fushës. Përmbi portën e qytetit të ri u-gdhënd
mbishkrimi : «Perëndija nuk ka leje të hyjë këtu».
Pastaj e muarnë Kain-in dhe e vunë brënda në një kështjellë të gurtë në mes të qytetit. Me gëzim atëhere i afrohet
Sella-ja dhe «qysh i dashur, e pyet, a nuk u-çduk krejt tashi
syri i keq?»
— Ah, moj bijë, për fat të keq është gjithënjë po n’ atë
vënt. Vetëm më hapni, o bijt e mi, një gropë të thellë, që të
fshihem në këtë si në varr, e kështu as të mos shoh, as të mos
më shohin më».
Nuk vonoj të realizohet dhe kjo dëshir’ e fundit e Kain-it
«Këtu sigurisht do të jetë mirë», tha dyke shëkuar pa durim
banesën e tij të re ; e me vrap zbriti në dhomën e errët. Po
mjerisht ! edhe nënë errësirën e trashë të varrit të mbuluar nuk
ishte i qetë Kain-i vëlla-vrasës. Edhe këtu e ndiqte dhe nuk i
ndahej syri i drejtësisë hyjnore.

Përshtypje dhe mendime
Tragjedija e Gollgothas-ë
I pa mëkatëshmi, “ay që s ’bëri kurrë nonjë mëkatë
dhe nga goja e të cilit nuk dolli kurrë nonjë fjalë e keqe
dhe dinake,,, predikonjësi i pà lodhur i të vërtetavet t’ amëshuara, mësonjësi i math i botës duron të kryqëzohet
si krimineli m’i fundit, vetëm e vetëm që të shpëtojë njerinë nga humbja dhe nga çkatërrimi inorai e shpirtëror.
U-kryqëzua Ay, që të mbretërojë në botë dashuria
dhe vllazërimi; u-kryqëzua Ay, që t’ i shpjerë njerëzit në
rrugën e drejtësisë, në rrugën e njejësisë, në rrugën e
dashurisë, në rrugën e lumtërisë. Dashuri predikoj gjithënjë gjatë jetës së tij të shkurtër në këtë botë; dashuri
porositi pak kohë para vdekjes së tij; dashuri theksoj dhe
mbi kryqin e në mes të vuajtjevet të pa imagjinuarshme.
“O At, lutej Dëshmori, fali ndjekësit dhe mundonjësit e
mij, mbasi nuk dinë se ç’bëjnë,,. “Dashuria, u thoshte nxënësvet të tij, duhet të jetë shënja t’uaj dallonjëse e karakteristike,,.
Dashuria pra duhet të jetë karakteristika kryesore e
çdo të krishteri; dashuria duhet të frymëzojë tërë ata që
sjellin emrin e Tij në çdo sjellje, në çdo mentim, në çdo
dëshirë, në çdo veprim.... Me anën e kësaj të krishterët
duhet të çquhen e të dallohen nga ata që s ’kanë patur fatin
të hyjnë në rathën e krishtërimit; me anën e kësaj popujt
dhe kombet e krishterë duhet të dallohen nga popujt jo
të krishterë.
Po mjerisht! Tragjedia e Shpëtimtarit, që ngjau para
njëzet shekujsh nuk influencon dhe nuk i prek të gjith’ata
që quhen të krishterë dhe që sjellin emrin e tij. Shumica
e njerësvet dhe e popujvet janë të krishterë për fat të keq
vetëm me emër; në jetën e tyre, në marëdhëniet e tyre,
në veprimet e tyre, në sjelljet e tyre nuk frymëzohen dhe
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nuk udhëhiqen nga predikimet e Atij, emërin e të cilit sjellin, n' eraër të të cilit betohen, për emërin e të cilit mburen dhe lëvdohen.
Kërleshja barbare, në të cilën marrin pjesë popujt më
të krishterë dhe më të qytetëruar të botës ësht një provë
e hidhur e radhëvet që shkruajmë këtu sipër. Rinia e
krishterë ësht ajo që vadit erën, tokën dhe detin me gjakun e saj të vlefshëm! Ç’ të thotë njeriu? Mos ka vendosur
Zoti që të çkatërojë këtë krishtërim ipokritik dhe falso, e
mbi gërmadhat e këtij të ngrerë një qytetërim e një krishtërim të vërtetë, si atë që ka predikuar e dëshëruar
Dëshmori i math i Gollgothas-ë?
Si do qoftë, neve besimtarëvet dhe ëxënësvet të vërtetë të Krishtit, një detyrë na mbetet: t’i lutemi të birit të
Perendisë, që të meshrojë grigjen e tij të çkatëruar e të
humbur, të pushojë sa më parë gjakderdhjen vëllazërore
dhe të sjellë në botë paqën e dashurinë për lavdi të përjetëshme t’ Emrit të Tij të Shenjtë.

Një vepër e lavdëruarshme
Shtypi i përditëshëm me të drejtë theksoj dhe lavdëroj zhestin bujar dhe të lartër të shkëlqesisë së Tij
Ministrit Conte G. Ciano. Ministri në fjalë me një bujari
filanthropike e krejt të krishterë dispozoj një sumë të konsideruar, për të përmirësuar e plotësuar ushqimin e nxënësvet shqiptarë, që nuk janë në gjendje t’ ushqehen si
duhet, për shkak të mungesës së mjetëvet financiare.
Kjo vepër, e rëndësishme në vetvete, merr një çkëlqim edhe më të math, mbasi rjedh nga dora e një Ministri
i cili në mes të punëvet kollosale dhe kokëçarjevet të
ndryshme, që shkakëton detyra e tij tepër e vështirë dhe
delikate, nuk harron të plotësojë në një mënyrë të lavdëruarshme një nga detyrat më kryesore, që kërkon shpirti
i tij bujar, filanthropik dhe i krishterë..
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Shëmbëllën e lartër të Ministrit bujar duhet t’a imitojnë tërë ata që dëshërojnë të jenë nxënës besnikë t' Atij,
i cili gjithënjë i ka dashur të vobektit dhe i ka qojtur
vëllezër të dashur të tij. “Çdo gjë që bëni për një nga
vëllezërit e mij të vobekët, f a dini se e kini bërë për mua„.
Sidomos tashi me rastin e të kremtëvet shpëtimtare
të Pashkëvet, çdo i krishter i kulluar e ka për detyrë që
të kujtojë familjet e vobekta, dhe të sakrifikojë një pjesë
të vogël të pasurisë së tij, për f i ndihmuar këto familje,
në mënyrë që dhe këto f a kremtojnë me gëzim dhe t’a
ndjejnë me gjithë zemër Ngjalljen e Shpëtimtarit të botës.
Kryehirësija e Tij Kryepiskopi i Kishës Autoqefale
Orthodhokse dyke u interesuar në një mënyrë atnore për
vëllezërit e vobekët, formoj këto dit një komision të posaçëm, për të mbledhur ndihmat rellative. Le të vrapojnë të
krishterët të derdhin obollin e tyre, me bindje të plotë se
për yeç që shkakëtojnë gëzim në familjet e vobekta, për
veç që do f i sjellin vetës një kënaqësi shpirtërore të pa
treguar, po edhe nga Zoti do të marrin çpërblimin e merituarshëm, ate çpërblim që ka preferùar shpesh herë Krishti
për ata që kujtojnë dhe ndihmojnë të varfërit e të vobektit.
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— Gjat muajit të kaluar u-mblodh nën Kryesin e Kr. H. së
Tij Imzot Kristoforit Këshilli Ekonomik i përhershëm dhe bisedoi
mbi shumë çeshtje të kompetencës së vet.
— Me rastin e kremtimeve të shenja të Ngjalljes së Krishtit
u-çkëmbyen, simbas zakonit, letra urimi nërmjet Kr. H. Tij Kryepiskopit t’onë Kristoforit dhe kryetarëve të tjerë të Kishavet
Orthodhokse Autoqefale.
— U-aprovua prej Këshillit Ministruer rregullorja e re administrative e Kishës s' onë e hartuar prej Këshillit të Përgjithëshëm të Kishës.

Në bashkëfjalim me afetarët
Duke vëzhguar kujtimet e së shkuarës s 'ime, konstatova
se filiimi i drejtimit të mendimeve të mia ndaj një Perëndi, e ka
rënjën në nji besim të thjesht dhë të pakthjelltuar, të fituar me
mësimet e para të fes, që m' i ka dhënë nëna kur ishnja fëmi.
Edhe besoj se këtë gjë e konstaton në jetën e tij gjithsecili prej
nesh.
Natyra, plot me kaq mystere, që na rrethon, pyetjet e
ndryshme që çfaqen në mendjen e njeriut edhe mësimet fetare
të larta; mbasandaj pranimi i dhogmave dhe shpjegimet shkencore të periudhës së shkollës së mesme, erdhën më vonë, egzakt
atëhere kur gjykimi i etjuar për dije, fitonte gjithëfarsoj njohnish
të tjera — me përjashtim të njohnivet fetare, se këto janë të
përjashtuara nga programet e shkollave t' ona. Prandaj ekzakt
në kohën kur duhesh të fitonja njohni fetare të pastëra e të
shëndosha, u-bë’ra nji-lloj... liberalisti.
Por vallë, a e kam studjuar mirë-mirë unë këtë çeshtje kur
i thashë vehtes s 'ime se jam liberalist? A ishnja vallë në gjendje
të bënja nji studim t' atill? Sot, duke menduar mirë-mirë punën
që bëra, dyshoj. Mirëpo, fakti është, që unë nji ditë u-larguash
nga feja, siç bëjnë edhe kaqë të tjerë, por nënë nji influencë, e
cila veç të nji gjykimi të shëndoshë që nuk ishte, por, siç thash
edhe më sipër, nga shkaku i programevet të shkollës nga të
cilët feja asht e përjashtuar si edhe të një modhe të çuditëshme
për të mos besuar!....
Kur kujtojmë shërbimet që i ka sjellë njerëzisë Krishtërimi,
i pari mendim që na vjen ësht të themi dhe për të, si edhe
për Perëndinë, që po të mos ishte, lypsesh çpikur. Edhe me
gjithë këtë, kanë qenë, janë edhe do të jenë njerëz jo vetëm
indiferent por edhe armiq të Krishtërimit.
Përse vallë? Se nga të gjitha fetë, Krishtënmi ësht ay që
i imponon njeriut më tepër t’u ve fre instinktevet dhe pasionevet të tij. Prandaj, ay njeri që do të jetoj jasht ligjit moral, ay
njeri qe~esht i pushtuar prej pasioneve, nuk mund t’a duroj
Krishtërimin sikundër keq-bërësit nuk mund të durojnë policinë.
Në qoftë se një i ri, nuk ka fituar që në vogëli nji edukasion të mirë e të pastër por u-ka dhënë liri pasionevet dhe
instinktevet të tij, bëhet me doemos armik i fesë. Sa për mua,
e them haptazi, se nji nga shkaqet që më kanë bërë të largohem
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nga feja, veçanërisht në kohën e studimeve të mia të larta, dhe
t'a zëvendësoj atë me nji deism të thjesht, është se ajo më
pengonte të rroj simbas dëshirës s’ime, jasht ligjit moral.
Kush rron simbas rregullave të fesë kurrë nuk bëhet rob
i pasionëvet edhe dihet prej të gjithëve se në ç’ pasione ësht e
ekspozuar rima. Influenca që ushtron. mishi mbi shpirtin ka
-qenë gjithmon e fortë, por në ditët t'ona edhe ca më tepër.
Mësimet e ndryshme morale nga ana tjetër, të predikuara
prej të diturve të ndryshëm dhe mendimet e ndryshme të lira
të përhapura me anë të shtypit dhe të imituara me lehtësi nga
rinia në jetën e sajë të përditëshme, i çfaqin të vërtetat dhe parimet e moralit Kristian si disa gjerdhe që pengojnë lirin e
njeriut. Edhe për të bërë jetën më të mirë, në vend të të vërtetavet dhe parimevet morale kristiane, rekomandohen ligjet e
ndërgjegjës.... Edhe ata që udhëhiqen prej atyre, e lenë veten
e tyre të lirë në duart e dëshiravet të natyrës, të cilat mund të
kufizohen vetëm nga frika e ligjevet policore.
* *
*
Pra, inklinasionet ndaj senzualiteti, dëshira e njeriut me
jetue i lirë pa ndonji kontroll, dhe kryelartësia intelektuale në
kohën e studimeve janë armiqt e parë të Krishtërimit. Këta
janë faktorët, të cilët në ditët t’ ona bënë që kaq breza të largohen nga feja dhe nga parimet morale të sajë, dhe nji botë
prej kaqë kategorirash shoqnore të rrojë pa besim dhe të mos
përfitojë nga dobirat e nji feje si ajo e krishtere.
Prandaj, zotrote, i cili mund të kesh kënduar libra të
ndryshme në jetën t' ate, këndo-e nga kurioziteti dhe këtë tregim
të shkurtër të këtij procesi shpirtnor që do të zhvillohet në
faqet e kësaj reviste, i cili siç u-çfaq në shpirtin e shum vetave,
sigurisht në masa të ndryshme, nuk besoj të mos jetë çfaqur
edhe në shpirtin t’ at.
Pa qenë origjinal në konceptin e këtyre bashkëfjalimevet,
as i lumtur në gjetjen e argumentavet bindëse më të zgjedhura,
të cilat do përqendrojnë për pak kohë mendimin t' at, kam për
të përpilluar me gjithë këtë në artikujt që do të pasojnë preokupasionet analloge të një dituri të perëndimit, kam për të shtuar
konsiderasionet e mia po n’ atë mënyrë mëndimi dhe ke për të
parë se kam për të nxjerr në shesh kurreshtjet e zotërisë s’ ate në
nji çeshtje me rëndësi siç ësht ajo e besimit.
D.

( RRËFENj Ë )
(Vazhdon prej nuraurlt të mëparshëm)

Përshtypje të fellë dhe të paharruarshme më bënë fjalët e
djaloshit të dashur, që m’ i kishte thënë n' orën e vdekjes.
Një pas një kalonin muajt, po me gjithë këtë unë nuk e
largonja mendjen nga këto fjalë, jehona e të cilavët nuk më ndahej asnjë minut. Pa pushim buçisnin në veshët e mija dhe ushtronin në shpirtin t' im një influencë të jashtëzakonëshme. Ësht’ e
vërtetë se kjo influencë me kolië zuri të dobësohet, po prap se
prap nuk muntnja n1asnjë mënyrë të harroj durimin e çuditëshmë
që kishte treguar Karli Kulson, kur ndodhej në mes të dhembjevet
më të forta: gjithashtu nuk më harohej dhe besimi i math që
kishte kundrejt Jesuit, emri i të cilit ishte për mua objekt turpi
dhe poshtërsije.
Kur mori funt lufta Amerikane, më dërguan në Oalbeston
si operator e drejtor në një nga spitalet t' atyshme. Një ditë
kthehesha në Vashington, pasi kisha kryer nji inspektim zyrtar;
dhe dyke kaluar nga New Yorku vendosa të, qëndroj këtu disa
orë, për t'u-çlodhur. Pas dreke zbrita në rojtoren e hotellit.
Kur hyra brenda në rojtoren, me një herë u-habita, dyke
parë nja gjashtëmbëdhjet fotografi prej shkrimit të Shenjtë; këto
fotografi ishin të mvarur në të katër muret e rojtores dhe të
gjitha ishin vënë në korniza të bukura.
Drejtori i rojtores më tregoj një nga polithronet dhe unë
ndenja aty me një herë; po para se të fillonte nga puna, shtira
sytë përpara dhe pashë një kornizë të bukur, ku ishin shkrojtur
këto fjalë: «Iesui ësht drita dhe ngushëllimi».
Berberi, posa më vështroj, kuptoj përshtypjen që më bënë

fjalët e shkrojtura dhe filloj të më flasë për Krishtin. Po fliste
tne një mënyrë aqë të ëmbël e tërheqëse, sa me një herë m' u
■çduknë paragjykimet që kisha, dhe e dëgjonja berberin me një
vemendje e një interes, i cili sa vinte po shtohej më tepër. Ndërsa po fliste ky, m' erdh ndër mënt pa dashje fytyra dhe fjalët e
buhura të karlit Kulson, me gjithë që dhjet vjet kishin kaluar
q' atëhere. Me njerën anë përkujtimi i Karlit, e m' anën tjatër
bukurija e fjalëvet të berberit më suallnë një kënaqësi shpirtërore aqë të madhe, sa un po sa m' ujdisi berberi mjekrën, ju
luta që të më presë dhe flokët, me gjithë që në fillim nuk e
kisha nder mënt. Ojatë kësaj kohe berberi nuk pushoj së foluri
për Krishtjn, e më në funt më tha se dhe ay, me gjithë që
s’ ishte Israilit, ndodhej dikur si mua lark Zotit.
E dëgjonja me verejtje të madhe dhe gjithënjë me një in
teres të gjallë, e paçi m' i rregulloj flokët i u luta të lajë kryet.
Çdo gjë mbaron më në funt. Kur afroj ora e të ikurit, u
bëra gati që t’ i linja shëndet. I pagova paret berberit, e falën.
derova dhe i thashë : «Duhet të ndodhem në stasion n' orën e
caktuar». Po ay me një herë e ndërroj fytyrën dhe, me sa
munda të kuptoj, nuk m' u duk i kënaqur nga fjalët e fundit
q'i thashë.
Ishte një nga ditët më të ftohta të muajit Shkuft, dhe dbora që kishte mbuluar tokën e bënte të ecurit shumë të rezikshëm.
Që nga hotelli e gjer në stasionin e trenit ishte një largësi prej
dy minutash. Berberi fisnik kërkoj të më shoqëroj gjer në sta
sion; pranova me gëzim dhe posa duallmë, më zuri prej krahut,
që të mos binja. Rrugës foli pak; po me t' arrirë në stasion, fi
lloj të flasë me një interesim të veçantë : Zot, më tha, habitem
nofta pse ju fola për një gjë pa kërkuar më parë pëlqimin t'uaj? E qojta për detyrë që t'ju flas, \se posa ju pashë në rojtoren t’ ime, ju njofta se jini Israilit».
Vazhdoj pastaj të më flasë për Shpëtimtarin e dashur dhe
më tha se ay një nga detyrat e tij më të shejta quante këtë :
sa herë gjente nonjë Israilit, përpiqet t ' a kthente tek ay, të cilin
kishte njojtur si më të mirin mik si për jetën e tanishme, si dhe
për t’ ardhmen.
Kur i a shtira sytë, pashë se lotët po i binin nëpër faqet;
-dukej sheshit se ishte tepër i mallëngjyer. Për mua sjellja e kë-
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tij njëriu ishte një enigmë e vërtetë: nuk muntnja të kuptoj
d. m. th. se si mundi ay të ndjejë një interes aqë të math për
mua q’ isha një njeri krejt i panjojtur dhe i huaj për atë.
I dhashë dorën për t' i lënë lamtumirë. Ay e rrëmbevi
dorën t’ime me të dy duart e tij, dhe m' a shtrëngoj, kurse lotët
vazhdonin të lagin syt' e tij. «Zot, tha po t’ju pëlqej të më fai
ne emrin t’ uaj, ju zotohe.m se për tre muaj me radhë nuk do të
pushoj sëpërmenduri emrin t’uaj në lutjet e mija. Dhe do t'i lutem Krishtit t'im të ndërroj shpirtin t'uaj, në një mënyrë qe të
muntni të shëkoni qartazi se ay me të vërtet është Shpëtimtari
ihe Mesia që po prisni».
Këto fjalë më preknë në shpirtë felle ; pa e kuptuar, më
erdhën ndër mënt tërë paragjykimet ebraike që m' i kishin mësuar që në vogëli. Me gjithë këtë e mbajta vetën dhe nuk nxora nga goja nonjë fjalë të keqe'; e falënderova berberin për kuj•desiri fisnik që tregoj kundrejt meje, i a dhashë kart-vizitën t'ime
■dhe me një buzëqeshje ironike i thashë;
— Nuk më duket se jam në rrezik të bëhem i krishter.
Më dha dhe ay kartën e tij dyke shtuar edhe këto fjalë:
— Do të kini mirësinë të më shkruani dy fjalë, në rast
se Perendija do të dëgjojë lutjet që kam për të bërë për ty?
Nënqesha përsëri me ironi dhe i u përgjegja:
— Po si jo?
Siç dihet, vagonet e trenavet amerikane kanë një gjatësi
të madhe, aqë sa munt të hyjnë brenda gjashtëdhjet gjer më
tetëdhjet veta. Po me qënë se koha ishte e ftohtë, udhëtarët
ishin të pakët, kështu që vagoni, ku hyra, ishte për gjymë i
zbrazur. Pa dashur dhe pa kuptuar fare, brenda në 10-15 mi
nuta ndërrova tërë vëndet e zbrazura, në mënyrë që tërhoqa
vërejtjen dhe habitjen e bashkudhëtarëvet të mij. Unë me një
herë e kuptova këtë gjë, dhe pa humbur kohë zura vënt më
një çip të vagonit, me qëllim që të mos leviz më prej atij vëndi.
Aty siç isha i ndenjur, i mbylla sytë dhe u-mundova që të flej
pak; po me të mbyllur sytë, u-gjeta midis dy zjarrësh: m'u-duk
se në njerën anë ndodhej berberi i New Yorkut, dhe nga ana
tjatër ushtari i plagosur, e se që të dy këta më flisnin për Krishtin. Po më tepër më turbullonte daullxhiu i vogël dhe minu-
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tat e fundit të tij që më vinin përpara e s' më ndaheshin nga
mëndja; kështu pra nuk më zente gjumi asnjë minut dhe u-shtrëngova prandaj t'i çel sytë dhe t ' a kaloj i turbulluar dhe i çqetësuar tërë kohën që qëndrova në vagon.
Kur arriva në Vashington, bleva një gazetë, për të kaluar
kohën. Posa fillova t'a lexoj, më ra në sy me një herë një lajmë
e cili caktonte vendin dhe orën e një mbledhjeje fetare, ku do
të fliste një nga oratorët kishëtarë më të dëgjuar. Posa e këndova këtë lajmë, ndjeva sikur një zë i brëndëshëm më tha:
«Shko aty».
Në çdo rast tjatër nuk do t’i jepnja as më të voglën rëndësi këtij zërit të brëndëshëm.- Unë të hyj në kishë e në mb-ledhje kristiane? Mos e dhëntë Zoti. Dëshira e atit kishte qenë
të bëhesha ravin; bile i . kisha dhënë premtime — dhe
këto i kisha mbajtur gjer tashi — se këmba e ime kurrë nuk
do të shkelte nëpër vënde, ku adhurohej Krishti si Perendi,
dhe se kurrë në jetën t'ime nuk do të këndonja nonjë libër,
kur të përmendej emri i tij.
Me gjithë këtë, i shtyrë prej një ndjenje mysterioze, mora
rrugën që shpinte në vendin e mbledhjes kristiane. Rrugës një
qint herë i thashë vetës s’ ime: «mos!», po këmbët automatikisht
nuk ndronin drejtimin. Më në funt arriva të gjej arësyen për
të zhustifikuar shkeljen e premtimevet q'i kisha'dhënë atit t'im.
«Do të hyj, thoshà me vete, në kishën kristiane, vetëm për të
dëgjuar pak muzikë, dhe jo që të pranoj t'adhuroj Krishtin».
Kur arriva përpara kishës, qëndrova. N' atë minut m'u-duk
si kur babaji, i zemëruar dhe i tmerruar, më thriste prej së
' largu dhe më -këshillonte, që të largohem nga vëndi, ku adhu
rohej Jesui. Po në mes të këtij turbullimi shpirtëror një valë
njerëzish më rëthovi dhe, pa e kuptuar mirë, u-gjeta brenda
në kishë.
(vazhdon)

Drejtor - Përgjegjës : PROTODHJAKON PETRO DOÇI
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«UNGJILLI SI BAZË E JETËS»

Parimet themeltare të qytetërimit
(Pohime të përgjithëshme mbi themelet e qytetërimit
evropian.— Realitet’ i sotm ë.— Kundërshtime me bazë
shkencën.— Përgjigja e jonë kundrështimevet në fjalë.)

Pothuaj se që të gjithë ata që merren me studimin e origjinës së qytetërimit të sotmë evropian, fillosofë dhe sosiollogë,
pohojnë se ky qytetërim, në esencë, është i krishterë. Doktrina
e Jesu Krishtit dekllarohet si e vërteta morale më e larta, si
ligji themeltar për çviilimin spirituel të njeriut. Feja evangjelike
konsiderohet si konditë e domosdoshme për kompozimin perfekt të jetës individuale, familiare dhe shoqërore. Influenca e
saj mbi fillosofinë, artet dhe të drejtën civile dhe penale, është
evidente. Me pak fjalë, një vështrim, qoftë dhe i përciptë, mbi
gjëndjen spirituale dhe morale të shoqërisë njerëzore, na shtrengon të pranojmë parimisht, se direktivat që janë ndjekur, po
ndiqen dhe duhet të ndiqen paskëtaj, me gjith kundrështimet
që bëhen së brëndëshmi dhe së jashtmi, janë porosit ungjillo-
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re për një dashuri dhe një drejtësi ideale. Kësaj dashurie dhe
kësaj drejtësie Bota, sado që i largohet herë pas here me pasoje
katastrofale për të, por, sa më tepër kalon koha, ato dita ditës
bëhen më të ndjehëshme dhe më të nevojëshme për çvillimin
dhe mirëqenjen e saj. Esht e ditur se ngadhënimet morale janë
shumë më të vështira se ngadhënimet mekanike dhe materiale,
por suksesi i tyre sado që vjen me vonesë, është kollosal. Këtë
të vërtetë të pakontestuar e tregon katërçipërisht historia e përbotëshme, që kur se filloi me vërejtje radhitja e ngjarjevet njerëzore në faqet e saj.
Por me anë tjetër nuk mundet të mos pohoet se realiteti
nuk korrespondon krejtësisht me qëllimin objektif, që ndoqi në
fillim dhe po ndjek vazhdimisht këtu e dy mijë vjet Kristianizmi autentik. Në disa prej manifestimevet të jetës njerëzore
paganizmi materialist vepëron në gjirin e tij, dyke lënë përshtypjen se Ungjilli nuk meret si bazë për jetën, se vlera që
ka pas një herë, ju zëvendësua prej vlerash të tjera fillosofike,
shkensore dhe artistike. Konstatohet sot në shoqërin e sotme
që quhet e krishterë si fenomen i zakonëshmë, një qëndrim i
ftohtë dhe indiferent kundrejt çdo sendi që i përkujton fenë.
Studimi i disa çeshtjeve me rëndësi fetike dhe zgjidhja e përciptë që ju bëhet, tregoinë shumë herë, sa idhe të turbull dhe
të gabuar kanë formuar mbi pjesat më elementare të kozmotheorisë së krishterë. Normat themeltare të Ungjillit shtrembrohen keq dhe brutalisht, ose interpretohen më keq me qëllim,
edhe pretendimet e moralit të krishterë flaken si utopira dhe si
himera, që s’ kanë mundësi realizimi në jetën njerëzore. Idhera,
të cilat duheshe, në konformitet me përm'oajtjen e tyre, të ndillnin veprimtarinë morale të njërësvet dhe t’ u stolisnin fytyrën
spirituale, vishen me një kuptim të dobët, që s' ju ka hie. Merni
p.sh. fjalën «madhështi», ligjeroheni në një mbledhje dhe pyesni
»më pas ata që u-ndodhën prezentë, ç’ kuptim i japin kësaj fjale
dhe cilin gjykojnë njeri të denjë për të. Do t’ ju bëjnë fjalë për
lavdin e shumë kënduar të trirnavet që kanë shtypur dhe mundur popuj, për shkelqimin e zhenisë të një vjershtori, për sukseset triumfale të një kompozitori, për madhërinë dhe fuqinë e
një monarku, por rallë do të përmendin bukurinë morale të
eronjvet të mendjes dhe të zemrës, të martirëvet ideollogë, të

apostujve të dashurisë, të motravet të mëshirës, dhe të misionarëvet zelotë, që leçitin pa drojtje dhe pa lodhje të vërtetën. Do
t’ u zënë në gojë Cezarin, Napoleonin, mundet t' u kujtojnë
Omerin dhe Virgjilin, por pa dyshim do të harojnë Epiktitin,
Sokratin, Simon Petrin dhe Apostoli Pavlin. Shumë personalitete të tjera të çquara për vetëmohimin dhe për vetëtherorin e
tyre, janë krejt të panjojtura prej syresh.
Prej një mentaliteti të tillë, ësht kiijuar sot një ambient i
/ i gjerë fenomenesh me një rëndësi shoqërore shumë të madhe,
j edhe një rregull i ri jete, që përpiqet të rijë lark çdo intluence
/ imediate të Fesë, me gjith që ajo njifet m’anë tjetër e domosdoshme, naturale dhe e arësyeshme. Adeptet mprojtës të këtij
rregulli deklarojnë me insistim dhe kategorikisht, se gjoja Feja
e Krishtit i dha fund jetës së saj, nuk ka më ç'ti thotë botës,
dhe se gjoja morali ungjillor, i përshtatëshmë në të shkuarën,
për peshkatarët dhe për vobekësin e tyre mendore, ,sot nuk
mjafton që të ushqenjë dhe të ngopëj intelektualin bashkëkohas
të qytetëruar, i cili ndjen nevojën për principe të tjera dirizhuese. Këto principe mundet t’i shigurojë dhe po i jep që
prej shumë kohe shkenca. Shkenca, thonë, passi përçau ret e
zeza të obskurantizmit, ndezi farin, përpara shkrepëtimës të të
cilit, drita e Fesë duket e venitur, dhe është e destinuar në një
kohë shumë të shkurtë të shuhet për gjithmonë. Këjo dritë,
thonë, në misjonin e saj të përkohëshmë, është mbuluar shpesh
herë prej superstisjonesh skandalloze, ka përvëluar kush e di
se sa, me flakën e tmerëshme të fanatizmit, ka qenë shkakëtare
luftimesh vëllavrasëse. Mjafton të hidhet një sy në faqet e zeza
\ mesjetare, për t'u bindur se sa mirënjojtës duhet të jemi kun\ drejt shkencës dhe çlirimit dhe shpëtimit që i pruri Botës nga
à-to të këqia.
Akuzat e sipërshënuara lypin një përgjigje. Cila mundet.
të jetë përgjigja bindëse?
Parimisht, në kritikën çmuese të çdo feje dhe veçanërisht
të Fesë së Krishterë, nga pikëpamja e lartësisë dhe të rëndësisë
së tyre, është sa e arësyeshme aqë dhe e domosdoshme, të
çquhet gjithmonë idea themeltare fetare, nga ajo e realitetit
pozitif. D.m.th. të mos konfuzohet ajo që është dhe që bëhet,
me atë që duhet të jetë dhe duhet të bëhet. Njerëzit, të shtyrë

prej mendjengushtësisë dhe fanatizmit, shtrembrojnë dhe poshtërojnë edhe idhetë më të iarta, dhe ju japin një 'forme ' monstruoze, por ky deformim nuk do të tregojë, se këto idhera janë
me të vërtet të ulëta, pa vleftë dhe të këqija në vet-vete. jji^
kundër liria e vërtetë nuk pëson gjësendi as që ekspozohet prej
Krimevet brutale të anarkizmit, kështu edhe Kristianizmi s'preket
as pak prej xhestevet të erëta të disa të krishterësh nominalë
që rastësisht përmblidhen në gjirin e tij. Row-i, një shkrimtar i
famëshmë, në veprën e tij interesante «Të vërtetat evidente të
Kristianizmit» thotë: «Midis besnikëvet të një Kishe, ka mbretëruar shumë herë një superstisjon i pamastë. Kisha ka pas
bekuar shemtime të ndaluara prej themelonjësit të saj. Ka përdorur shumë herë shpatën njërzivrasëse, për të cilën ay ka dhënë
urdhër të mbahet në tnyllt. Të gjitha këto janë fakte historike
të pakontestuara, por i pakontestuar dhe i çudiçëm është edhe
fakti tjetër, se Kisba, sado e ndarë në degë të ndryshme dhe e
çfuqizuar natyrisht në dashuri, në personin e themelonjësit të
saj ka pas gjetur gjithëmonë principili e përjetëshmë për rilindjen dhe përparimin e saj.»
Dhe me të vërtet, në personalitetin dhe doktrinën e Jesu
Krishtit eksiston një kuptim i thellë, kuptim që është shumë
më i lartër se Kristianizmi, të cilin prezentojnë të përciptë herë
pas here gjithë shekujt. Sa më tepër kalon koha, fytyra e tij
po bëhet më e ëmbël dhe më e shkëlqyeshme, doktrina dhe
shëmbëlla e tij më imponente dhe e nevojëshme për të gjithë botën, që dëshiron fate më të mira, shpresat e tij që predikoi
majë Kryqit, po bëhen dita ditës shpresa dhe ideale për gjithë
zemrat, që përgjerohen për stabilizimin e një rregulli të ri dashurie dhe drejtësie. Njerëzit e mëdhenj, si pas kuptimit të
lartpërmendur të fjalës «madhëri», përshkojnë njeri pas tjetrit
përpara dhe poshtë Fronit të tij të gjakosur, Kryqit, dhe po
kapen mikroskopikë dhe fatalë. Fytyra e Jesu Krishtit, sikundër
e kanë pikturuar Ungjillorët me kujtimet e tyre monumentale,
e papërzjerë me linjat e rreme që shtoi më pas keqdashja njerëzore, ishte dhe do jetë gjithmonë shkaku dhe arësyeja e rindërtimit clhe rilindjes së jetës së Kishës mbi dhenë. Kjo është
cilësia karakteristike dhe eksklyzive e Kristianizmit autentik.
Luftërat fetare dhe masakrimet e eretikanëvet, nuk janë
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produkt naturai i Fesë së krishtere, por një deformim kriminel
i saj, një përbuzje dhe delendisje e dashurisë s' Atij, që u kryqëzua për dobin dhe shpëtimin e gjithë botës. Kristianizmi, si
Fe e frymëzuar prej spiritës së butësisë, të dashurisë dhe të
mëshirës ungjillore, përbuz dhe urren çdo ’përdhuni, dhe sidomos përdhuninë që zbatohet në emrin e Zotit dhe për lavdin
e tij, se Zoti, simbas Ungjillorit Joan, është dashuri. (Joan Let.
1. 4-17). Kur një ditë nxënësit Jakov dhe Joan, zellotë dhe të rreptë,
të ofenduar prej arbutësisë samaritane kundrejt Mësuesit të tyre
i thanë: «.Zot, dëshëron te z’oresë zjar prej qielli dhe t’i djegë,
sikundër bëri, edhe Ilia?», Jesui i qërtoi duke. thënë: «Nukë
dini prej ç' farë fryme jini ju; sepse i biri i njeriut nuk ardhi
të humbasë shpirte njerëzish, por të shpëtojë.»
Në paravolin’ e njeriut që mbolli farë-të mirë në arën e
tij dhe armiku ja mbushi natën me egjër dhe me kënkol, kur
sherbëtorët i thanë të vinin që ti çkulnin, ay me gjakftohtësi
ju përgjigj: «Jo, se frika është se mos bashk me egjrin, çkuln!
dhe grurin, por lerini të rriten që të dy bashkë deri në kohën
e të korrurit. (Mat. 13,24-30.) Mjaftojnë vetëm këto të dy teksfe”
për të kallzuar spiritën e Jesu Krishtit dhe të Fesë së tij autentike, dhe për të mos u ngarkuar atyreve krimet dhe çmendësitë,
që i bëjnë si miq të vetëthirur me emër të krishterë, por të
rremë, zemërgurtë dhe fanatikë. Sa diferencë ka një Kryetar
spirituel, me pretendime dhe objektiva universale antigjaksore,
prej kryetarësh, po me të tilla pretendime, të cilët, fatet dhe
suksesin e tyre, i lidhin me gjakderdhje antiumanitare. Kuptimi
i keq dhe ligësia individuale, do mos reshtin kurrë gjatë shekujvet, t ' a fëlliqin fytyrën e shkëlqyer të Shpëtimtarit me muzgën e fanatizmit dhe të superstisjonevet, por bukuria e tij sipërnaturale s'humbet as.pak shkëlqimin e saj. Do të duhet të flaket mbulesa e pavendëshme, dhe të spastrohet fytyra prej blozës dhe pluhurit, por jo dhe të shkelet me këmbë fytyra që
ngazëllon zemrat fisnike, me mirësinë, butësinë, dhe pastërtinë
qieilore.
Falni një vështrim të sinqertë, qoftë dhe të shkurtër, historisë së Fesë ungjillore gjatë këtyre njëzet shekujvet që kanë
kaluar, dhe me dorè në zemër, ndaloni në ju ësht e mundur
admirimin për serin’ e gjatë të vepravet mirëbërëse, me të cilat
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e ndryshoi, e pajosi dhe e zbukuroi faqen e kësaj bote. Me të
vërtet, cili me ndërgjegje të pastërt, mundet t' i mohojë gjurmat e paçdukura që ka lënë në të gjitha çfaqjet e qytetërimit
t’ onë, në zakonet, në legjislaturën, në shkencën, në artet? Me
sa fuqi të madhe morale e ndryshoi dhe e gjentilizoi botën e
mjeruar dhe të çkatruar! Me sa vitalizmë të gjallë e ngrohu
jetën! Miliuna njerëzish muarnë fuqi prej saj, dhe vendosnë të
rrojnë për të mirën dhe të vërtetën. Në alltarin e saj ofruan
ndjenjat dhe idhet e tyre më fisnike, dhe në sherbimet dhe
theroritë për të, gjetnë ngushëllimin zemërprekës.
Cili pra me ndërgjegje mundet të thotë, se fuqia e saj
vitale i vdiq, se mburimi, që me ujrat e tij kristalike ka nginjur kush e di se ^a gjenerata njerën pas tjatrës, u shterua me
një herë, dhe se'-vendin e tij mundet t ' a zërë seriozisht encikllopedia e shkencavet? Do mundej vallë shkenca të zëvëndësojë
Fenë, si dirizhuese e njeriut në një pritme të ndritçme?
Çeshtja ka një randësi vitale. Zgjidhja e saj rne zemër të
çlirët shkakëton gabim me pasoje katastrofale. Neve do të përpiqemi t'a ekzaminojmë këtë çeshtje historikisht dhe me bazë
historinë e fillosofisë.
I.
) Cilat fuqi shtynë njerëzinë në çvillimin dhe përparimin
e saj graduai?
II. ) C 'ideale të larta predominojnë sot në botë?
III.
) Realizimi tyre mundet të jetë produkt i një devellopimi intelektual, i një grumbullimi dijenirash, i një perfeksionimi
mendor, a po vjen si pasojë e një përparimi fetar të bazuar r.ë
kërkimet e një zemre të shëndeçme?
Përgjigja në pyetjet e sipërme do t' u jepet leçitësvet në
një numur tjetër të revistës s' onë.
Episkop’ i Gjinokastrës
PANDELEIMON

MEND1ME TË ARTA

Njeriu që është i ngadalëshëm dhe i vëshurë në te dhënit
e premtimevet, ky njeri tamam është ay q' i mban dhe i plotëson rhë mire prerntimet.

IV-

{etaAe e {Mt&yeé&me àAe. e ^acduiiëd^me
Të vërtetat fetare janë ato që lartësojnë mëtidjen e njeriut dhe e shpjenë në rrugën e së mirës dhe të së vërtetës për mbi kufit' e kohës dhe
për mbi çdo përparim.
(I. VON MULLER)

Feja e vërtetë dhe shkenca e vërtëtë ndodhert
gjithnjë në armoni të plotë.
(KELVIN)

Po e thom me një mburje të vërtetë, se jam
besimtar dhe shpresëtar. Besoj në fuqin’e latjes.
Besoj jo vetëm si një besimtar katholik, po edhe
si një i ditur e si një shkencëtar.
(MARCONI)

Përveç forcës materjale e brutale, në shekujt e fundit dhe
fuqia mendore sulmoj fenë dhe ndjenjën fetare n’ emër të shkencës
gjoja dhe të diturisë së këtyre shekujvet.
Shkencëtarë, që përfaqësonin degët e ndryshme të shkencavet fizike dhe natyrore, të dehur nga zbulimet e nga përparimet që béri shkenca në fushën e botës lëndore, i dhanë asaj
një rëndësi e një fuqi të jashtëzakonëshme; besuan d.m.th. se
shkenca, gjyrmonjëse dhe zbulonjëse e mysterëvet të botës
natyrore, do të muntte të kalonte kufit’ e kësaj bote dhe të hidhej në sferën e palëndëtë dhe shpirtërore, për të zgjidhur dhe
problemet që çfaqen përpara mëndjes së njeriut gjithënjë si një
enigmë e një myster i errët e i pashpjeguarshëm: problemin e
shkaqevet te para, problemin e Perendisë, problemin e shpirtit....
Me një herë pra n’ enthusiazmë e sipër i u përveshnë punës
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dhe me një lehtësi të pa besuarshme- zunë të studijojnë problemet metafizike me anën e methudhavet eksperimentale, që përdornin nëpër laboratoret e tyre, për të zgjidhur nonjë theoremë
ose nonjë problem fizik e kimik! Po «filiimi i keq, do të ketë
dhe funt të keq» thonë. Dyke dashur shkencëtarët në fjalë të
gjejnë një zgjidhje të çeshtjevet meflfizike me anë provash
pozitive dhe eksperimentale, u-gjetnë përpara një pik-pyetjeje
të madhe dhe një gremine të fellë, të cilën nuk e kapërxenin
dot me as një mënyrë; e atëhere u-shtrënguan të kthehen prapa
dhe të kërkojnë dritë e ndihmë nga theoritë dhe nga sistemet
filozofike të vjetra, të cilat ishin mbuluar prej haresës dhe me
kalimin e kohës ishin mbështjellë prej një erësire të dendur.
I muarnë pra doktrinat e Demokritit dhe t’ Empedokliut, dhe
dyke i mveshur këto pie zbulimet e shkencës së re, i paraqitnë
përpara botës si dògma të një feje shkencore (sic) që do të
.zinin vëndin e dogmavet fetare dhe do të jipnin një përgjigje
definitive në pyetjet agonioze që ve herë pas herë njeriu i
shkretë, për sa i përket problemit të shkaqevet të para. Predikuan pra se besimi në një Perendi krijonjëse të botës është
pjellë dhe pasojë paditurije dhe paragjykimesh; se bota bashkë
me krijesat e tjera u-krijua dhe u-rregullua ashtu siç ësht, prej
lëndës vetë e prej elementesh e ligjesh krejt natyrale dhe lëndore; se shpirti e fenomenet shpirtënore nuk janë fuqi të palëndëta, po vetëm një përfundim e një çfaqje e lëvizjes së qytarëvet të trurit; se njeriu nuk është një krijesë e privilegjuar,
q’ u-krijua prej një fuqije sipërnatyrore në një mënyrë mysterioze
dhe të pakuptuarshme, po ka rjedhur drejt për drejt nga kafshët
si mbas ligjit të çvillimit (evolution) dhe ndryshon nga këto
vetëm në disa pika të dyta e të parëndësishme; se më në funt
njeriu nuk është tjatër gjë, përveç se një maqinë e një krijesë
pa shpirt e pa vullnet të lirë, një krijesë thjesht mekanike që
hiqet e tërhiqet prej ligjesh krejt natyrale; se mentirne! e veprimet e tij janë përfundim dhe rjedhje i lëvizjes së qytarëvet të
trurit e të punimit të stomakut e të veglavet tretëse, e prandaj
si i këtillë nuk munt as nuk duhet të ketë nonjë përgjegjësi
për çdo sjellje e çdo veprim të tij ! ! !. Kuptohet vetiu se Demokritët dhe Epikurët e rinj me këto aforizma e dogma mekanike
— q'i paraqitnin si fjalën e fundit të shkencës (?) — goditnin
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parimet themelore të fesë së krishterë, ’e cila si dogma kryesore
predikon besimin në një Perendi krijonjëse të botës dhe të krijesavet të saj, dhe besimin në një shpirt të palëndët, i cili edhe
pas çdukjes së trupit mbetet i pa vdekur dhe vazhdon të jetojënë botën tjatër.
*

*

Po edhe në këtë rast u-përsërit fenomeni i çuditëshëm, q’u
vu re në kohën e filozofëvet natyralistë të shekujvet VII dhe
VI përpara Krishtit. Sikundër d.m.th. atëhere shkenca fizike
vetë nxori nga gjiri i saj luftëtarë dhe mprojtës të nxehtë të
ndjenjavet fetare kundër predikimevet të disa pseudoshkencëtarëvet, ashtu pikërisht ngjavi dhe këtë radhë: Shkencëtarë të
dorës së parë dhe shpjegonjës e përfaqësonjës të vërtetë të
shkencavet natyrore u-ngritnë dhe protestuan me gjithë fuqit' e
tyre kundër matei ialistëvet, që shpjegojnë keq rolin e shkencës
së vërtetë, dhe që nuk kuptojnë mirë se sa fuqi ka kjo dhe gjer
ku munt të shtrihet e të zgjerohet. Personalitete shkencore me,
një farne të përbotëshme si Birhov-i, Hirn-i, Kl. Bernard-i, Boa
Reymond-i, Redi, Mantegaca, Paster-i, Flamarion-i — që të përmëndim këtu vetëm disa emra — luftuan predikimet mekanike të
pseudoshkencëtarëvët, dënuan aforizmat e tyre arbitrare dhe
antishkencore, rrëzuan poshtë pretendimet e tyre të pathemelta
dhe dyke i qërtuar nxënësit e pasonjësit e theorivet Darviniane
e Hekeliane çpallnë me zërin e tyre të" fortë këto: se shkencat
fizike e natyrore me kuptimin e vërtetë të tyre as nuk mundin
as nuk kanë kompetencë të merren me çeshtje që kapërxejnë
redhin e tyre të kufizuar; se çeshtjet e Perendisë, e shkaqeve
të para, e shpirtit etj. nuk i përkasin fushës së shkencavet
natyrore, po hyjnë në sferën e filozofisë dhe të metafizikës ; se
këto çeshtje nuk munt të studijohen me ndihmën e methudhavet të botës natyrore dhe Iëndore; se shkenca as sot as në
t’ ardhmen nuk do të jet’ e zonja të ndriçojë mysterin që mbulon çeshjet metafizike; se feja është ajo që ka e duhet të ketë
fjalën e fundit për mbi këto probleme; se krijimi automatik i
botës dhe i njeriut është një hipotezë q’u-provua e pathemeltë
me prova eksperimentale; se rjedhja e njeriut prej kafshëvet është

dhe kjo një theori e gabuar, mbasi është në kundërshtim me
ligje fiziologjike dhe me fakte të pamohuarshme....
«As një prej nesh, thotë Birhov-i, nuk mundi të konstatojë
nonjë rast krijimi e lindjeje automatike të jetës, e ata që kuxojnë
të predikojnë një gjë të këtillë, nuk përgënjeshtrohen nga theo
logët, por nga shkencëtarë të ditur e të famëshmë..... Sot për
sot munt të thomi me sigimi, se humbmë çdo shpresë, se do
të mundim të provojmë se jeta lindi automatikisht e vetim.
«Theoria që zotohet të zgjidhë fenomenet e gjithësisë me anën
e lëvizjes automatike të lëndës, është në kundërshtim me studimin logjik e analytik të çeshtjevet, si dhe me të gjitha përfundimet e shkencës së re» (Hirn). «Kërkimi i shkaqevet të para
nuk hyn në kompetencën e shkencës pozitive. Ne nuk do të mun
dim të marrim kur^ë/ijë dijeni të plotë mbi trupin embi shpirtin. Ç’ është shpirti, ç’ është lënda, ç’ është Perendija ose natyra,
tërë këto probleme i përkasin një sfere tjatër, në të cilën shkenca
pozitive nuk mund të hyjë» (Kl. Bernard). «Çeshtja e lindjes së
lëndës, thotë Boa Reymond-i, dhe të lëvizjes së parë të saj, nuk
hyn në kompetencën e shkencavet natyrore; prandaj këto as në
t'ardhmen nuk do të mundin të hedhin dritë në këto çeshtje....
ignoramus et ignorabimus». «Studimet e mija mbi çeshtjen e
lindjes së jetës automatikisht, shkruante fisiologu i famëshëm
Mantegaca, munt të quhen tashi para historike. Këto studime
unë i bëra para tredhjet e ca vjetëvet! Po q’ atëhere shkenca,
dyke fituar mjete vëzhgimi më të përsosura, arrivi në përfundime
krejt të kundërta me të mijat. Jeta vetëm prej jetës munt të
rjedhë, e jo prej lëndës së vdekur». «Jeta, thoshte i madhi.
Paster, riedh nga jeta e krijesavet të gjalla, ose nga farët e
gjalla që ka plot atmosfera. Vini një copë mish nënë një gotë,
mbasi t'i a nxirni erën. Mishi do të kalbet, po asnjë krimb nuk
do të çfaqet. Po t’a heqim gotën dhe mishi të vijë në kontakt me erën
atmosferike që është mbushur me fara të gjalla, do të shëkoni
atëhere se pas pak kolie mishi do të mbulohet me insekte të
gjalla».
Edhe Flamarion-i, dyke sulmuar materialistët thotë «Materialistët thonë: Lënda dhe fuqija janë gjithënjë të bashkuara;
fuqija pra është një cilësi e lëndës. Ky arësyetim nuk meriton
as të qërtohet, mbasi është foshnjarak. Me gjithë këtë, një sistem
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filozofik, që beson se fuqija është një cilësi e lëndës, ka pretendimin e kuximëshëm që të sundojë e të dominojë ay paskëtaj
në botë! Ghiri them eltarj materializmit është. .si. një trunk shelgu
të vjetër i ngrënë . prej krimbash. Atomet e trupavet, si të mëdha,
si të vogla, të ndara në mes të tyre hiqen prej një fuqije të
padukëshme.... E tëra lëndë i bindet kësaj fuqije.... Përmbi lëndën ndodhet një fuqi e palëndëtë. Shpirti i jep jetë lëndës.
Lënda ka disa cilësi; të cilat e bëjnë atë të aftë për fu bindur
ligjëvet. Armonija përbëhet prej numurit, dhe ky sjell me vete
gjithënjë karakterin dhe ngjyrën e mëndjes. Po kjo mëndje krijonjëse as gjëkund nuk zbulohet me më shumë qartësi, se sa
në organizmin e jetës dhe në qënjen e njeriut».
Kështu pra shkencat pozitive e natyrore me gojën e përfaqësonjësvet të vërtetë të tyre i dënuan në një mënyrë panegjirike theorif e materialistëvet, caktuan redhin e veprimit dhe
kompetencën e shkencavet natyrore, të gjithë çpallnë me njëzë,
se këto shkenca as tashi, as në f arthmen nuk do të mundin të
merren me problemet metafizike e të gjejnë zgjidhje të këtyrevet,
predikuan se këto hyjnë në sferën e filozofisë dhe të metafizikës
si dhe në kompetencën e fesë, dogmat e parimet e së cilës nuk
munt të preken e të tronditen n' asnjë mënyrë prej shkencës së
vërtetë, ose prej çpikjevet e zbulimevet të saj.
Nënë këto goditje të forta të gjigandëvet të shkencës e të
diturisë u-rrëzua liksht theoria e materializmit; nxënësit dhe
pasonjësit e saj zunë t ’a lene e fa mohojnë njeri pas tjetrit,
enthusiazma dhe mburja e disa pseudoshkencëtarëvet të shekujvet
tetëmbëdhjet e nëntëmbëdhjet u-shojt dhe u-çduk, e mbi gërm.adhat e theorivet të gabuara u-ngritnë e qëndruan me çkëlqim
e madhështi parimet e amëshuata të fesë, e cila n' armoni e në
pajtim të plotë me aforizmat e shkencës së vërtetë kori përsëri
një fitore e një triumf të plotë, i la në habi e n; ekstazë ndjekësit e saj dhe mprojtësit e apologetët e skeptikizmit e të fuqisë
lëndore, dhe salutoj lindjen e shekullit të njëzetë me humbje
të plotë të lëndës, e me dominim të çkëlqyer e triumfal të
shpirtit e të vleravet shpirtërore.
■Shpresëtari

Si vështrohet krishtërimi
nga njerëzija ndërluftëse
Nuk dij se me ç' mendime arbitrare do të qé e mundur,
me përparimin e sotshëm të vëzhgimit istorik, të pretendohej se
Krishtërimi është përgjegjës për luftëra që janë bërë në të kaluarën. Por; sidoqoftë, sa për luftën e sotme as si për shaka
nuk ësht e mundur që të thuhet një gjë e tillë. Kjo kërleshje;
përkundrazi i detyrohet ndjekjes së krishtërimit.
Krishtërimi, pa patur asnjë lidhje me çkatërrimin e përbotëshëm për sa i përket përgjegjësisë; nuk qëndron, me gjithë
këtë, lark nga dhimbja për sa i përket dhëmshurisë. Lufta, tuke
qenë frut'i thjeshtë i largimit nga ligjet shpirtnore të përjetëshme, thërret me anën e dhimbjes që i shkakëton, Besimin dhe
Dashurin Krishtënore që të shërbejë ashtu si Samaritani i mirë
me derdhjen e ballsamit hyjnor dhe shërimprurës ndër plagat
e thella të njerëzisë së tashme. Por, veçanërisht, i Krishteri intelektual e ka për detyrë që t'i tregojë që tani njerëzisë së mjeruar mënyrën e shërimit. Lufta, që është një mjerim tragjik, do
të mbarojë natyrisht një herë. Por, ç' do të bëhet pastaj? Si do
të mundemi të shpëtojmë nga kaozi shpirtnor që na kërcënon?
Kjo çështje ka filluar të preokupojë seriozisht intelektualët
e krishterë, ose më mirë intelektualët përgjithësisht. Se një fenomen i përgjithëshëm është rikthimi i mendimit të shëndoshë
në përikja e tij shpirtnore, që është Besimi. Në këtë mënyrë,
n' Ingliterë, njëkohësisht me alarmin e luftës, është krijuar midis
shumë intelektualëve një zgjim i vërtetë dhe rikthim ndaj
Krishtërimit, si bazën e vetme dhe të vërtetë, mbi të cilën do
të mbështeten themelitë shoqërore të njerëzisë pas luftës. Feno
meni është jashtëzakonisht interesant dhe meriton që Fa ndjekim më prej s' afërmi.

Falimentimi i njeriut natyral
Midis të parëvet, Middleton Murry në një vepër të fundit,
tuke gjykuar disa pamje të caktuara të gjendjes shoqërore i
gjen të papajtuëshme me parimet krishtënore dhe nxjerr përfundimin se, atje ku Marxismi materialist humbi si sistem ,shoqëror, mund të vijë Krishtërimi që t'i flasë njeriut. Në një seri
artikujsh që u-botuan në «Litterature Times» më një herë pas
shpalljes së luftës, shkronte midis të tjerave: «Kemi nevojë për
një observator më të gjerë, në qoftë se duam tani që t’a shohim jetën me syj të saktë. Baza m’ e vërtetë dhe m' e sigurtë
do t' ishte ajo krishtënore. Por, mjerisht, Perëndinë Krishtënore
e lamë lark nga të gjithë kalkulimet evropiane për shumë kohë,
sa që të mos mundemi që t'a përdorim sot. Do t' ishte, ndofta,
nevojë që t'i drejtoheshim oramatismës së shkencës. Por ajo,
me gjithë që e shikon njerëzinë sikurse Krishtërimi, si një
kolektivitet, nuk mundet që të kërkojë nga pjesëtarët e vet
zbatimin e parimëvet të dashurisë. Dhe kështu, njeriu tani, tuke
u-ndodhur përballë njij krize të ré adaptimi, sillet porsi kafshët,
që udhëhiqen jo nga logiika por nga instinktet e tyre të poshtërta,. pregatitet për një çfarosje të milionëve njerezish, me të
vetmin ndryshim që njeriu është vet viktima e krijesës së vet.
Nuk përballon, pra, vetëm çkatërritnin, por e pregatit vet me
duart e veta. Kemi nevojë për një ideal më të shkëlqyer, më
të lartë, më të gjerë, në qoftë se dëshirojmë me të vërtetë
mundjen e të ligut. Kjo është sëmundja e gjithë Evropës, dhe
të gjithë njerëzisë, e cila lëshoi fuqira kaqë kolosale që do të
mund t' ishin dobiprurëse vetëm po të bazoheshin mbi një ino
rai shoqëror krishtënor, pikërisht atë që u-shkëlmua prej vet
njeriut!» Edhe përfundimi? «Ramë në këtë mënyrë viktima të
mëkatit të gjithë njerëzisë. Funti i falimentimit të njeriut natyral».

Roli individuai i njerëzvet shpirtnorë
Edvin Barker dhe R. Preston në libriti e tyre «Christianity
in Society», vëzhgojnë pozitën e të Krishterëvet, si persona, në
shoqërinë ku jetojnë, dhe qëndrimin e tyrç kundrejt problemavet që përballojnë sot. Sipas mendimit të tyre, Krishtërimi nuk
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vë si qëllim kryesor panine shoqërore pas të cilavet të konformohet siioqëria si kolektivitet; por përkundrazi, shoqëria është
fusha ku i krishteri duhet të zhatojë parimet ungjillore që jyegullojne ìètèrTe vet. Shoqëria domethenë, në kuptimin e saj të
përgjithëshëm, ëstit për të krishterin më tepër një fushë pune
e shërbimi se sa fushë për konketë. Me gjithë këtë, duhet t' eksistojnë disa presupozime dhe kondita të caktuara që t’ udhëheqin një shoqëri e cila quhët Krishtënore. Dhe këtu thërritet i
krishteri si përson që të luajë rolliti e vet mirëbërës. Tjatër pikë që vërtetohet prej tyre me satisfaksion është rënja e opinio
n i të gabuar mbi «përparimin e paevituëshëm» e të famëshmit «illuminasibn», si edhe së bashku me këtë, të përkjekjes
që të transformohet Krishtërimi në një Humanismë «pa mrrekullira^.

Vetëm mbretëria e hirit
Don Luigi Sturzo në librin e tij «Kisha dhe Shteti» e përballon këtë problemë nga një tjatër pamje. Me gjithë që qëllimi
i tij kryesor është që të caktojë lidhjet e të krishterit kundrejt
shtetit, merret edhe me shkaqet themelore të haos-it politile të sotshëm. E konsideron këtë haos sirjedhim tëlëvizjeve që filluan në
shekullin e XVII-të dhe që kishin si përfundim krijimin e njij
Mysticizmi jashtëkishëtar nën çfaqjet e Racionalismit, të Libera
lism i dhe t' Humanizmit. Këto çfaqje, me gjithë që në krye
u-paraqitën si një kundërshtim i gjallë dhe i dobishëm, por
rs’ patën sukses përfundimisht, se duallën të paafëta që të thellonin në zemrën e së mirës, asaj së mire që mund të na shpëtojë,
. mbasi qëndron rnë lart nga neve. Dhe këtë të mirë Shpëtimtare
përmbinjerëzore e pruri besimi me hirin hyjnor, kurse moder
nismi e zëvëndësoj me dëshpërimin e përgjithëshëm. Kemi nevojë, pra, për fuqin shpëtimtare supreme, dhe këtë do të na e
japë Mbretëria e Fuqisë së Hirit, d.m.th. me fjalë të tjera Kisha,
çdo kishë e organizuar, që do të lartësojë pikëpamjen hyjnore
të jetës në vend të asaj anthropomorfike që themeloj Humanismi
■si bazë të shoqërisë së sotme.

Themeli i të gjithavet, Dasharia Krishtënore
Mister O. Stapledon në veprën e tij «Neu tlope for Britain» egzaminon natyrën e patriotismës së t’arthmes. «Patriotisma
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e jonë ësht e padobishme po të mos mbështetet mbi baza të
thella, d.m.th. në mundjen e individualismës nga dashuria supërindividuale, që është pikërisht lulja më kryesore e pemës krishtënore». Por autori qëndron këtu. Nuk bën, ose hëziton që të
bëjë çapin vendimtar ndaj Krishtërimit, ndaj çfaqjes së tij konkrete këtu mbi dhè. Dhe sikurse shënon një kritikë e librit të
tij n’Ingliterrë, predikimi i tij nuk ka vleftë, «po të mos bëjë
autori një çap vendimtar përpara për njojtjen e ngjarjes së
thjeshtë se zbatimi i dashurisë personale fiton një çfaqje të
'përbotëshme vetëm po të mbështetet mbi dashurinë e përbashkëtë të të gjithëve kundrejt njij e të vetmi per-son: Jisujt».

Qërtim për të krishterët intelektualë
Z. Michael de la Bedoyere në një artikull të tij u drejtohet kryesisht të krishterëvet: «Për çdo të krishterë, i cili ndjen
dritën dhe fuqin'e besimit të vet, nuk eksiston veçse një detyrë
në qoftë se duam të shpëtojmë nga rrethanat që po përballojmë
sot. I krishteri ka për detyrë të mundohet që t'u provojë shokëvet se një e vetëm shpresë na ka mbetur: Si do të përmbledhim e do t’.armonizojmë çdo gjë të mirë që mund të krijojë një klasë krishtënore e njëjtë në botë, dhe bashkë me këtë
të qëndrojmë përballë.së ligës. Në çdo shtet evropian eksistojnë
të krishterë të panumurtë dhe mijra të tjerë që e kupëtojnë
dhe dijnë t ’i a çmojnë vleftën krishtërimit. Të paktën sa për
këta, të gjitha tregojnë se nuk mbeti tjatër përikje: Krishti ose
haosi. A jemi, vallë, ne të krishterët kaqë të trembëshmë, kaqë
të pamendëshmë, kaqë të vokëtë, kaq’ egoista e të pandërgjegjëshëm sa që të mos guxojmë të fillojmë atë që është për ne detyra më e shenjtë?».

Dy fjalë të harruara
Përshtypje të veçantë provokoi një artikull që u-botua prej
Lord Eustrace Percy, ish Ministër i Arsimit të Bretanjës së
Madhe, në Revistën e përjavëshme të Londrës «Spectaton, me
titullin: Qëllimet e luftës: Një Evropë Krishtënore» Midis të
tjerave shkruan edhe këto: «Lufta mund të shkakëtojë çkatërrimin e qytetërimit krishtënor të Evropës, dhe atëherë ajo që do
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të mbetet per né do té jeté jeta e katakombeve. Ndryshe, e
arthmja e Evropës varret nga e arthmja e besimit të krishteré. .
Kjo pérbén njé ngjarje politike té pak’undérshtuéshme qé e
injorojmé né bisedimet t' ona, se nuk duam té pohojmé nevojén e transformimit e organismés s' oné shoqérore nén shtytjen
e disa fuqive qé nuk do té varren nga politika dhe nga shkenca.
Deri sa t’a pohojmé kété, ésht e tepérté qé té flasim pér qéllimet e luftés dhe pér kushtet e arthme té paqés». Dhe vazhdon:
«Istoria e sotme e Evropés, me lékundjet e tmeréshme qé na
dha, risolli prapé né jetén t'oné ndjenjén se eksiston né boté
njé e ligé konkrete, dhe késhtu zbuluam pérséri né Fjalorin
t ’ oné dy fjalé té harruara, fjalët niëkat e shpëtim.

v.y

Libri i Poetit Eliot
Dhe cilat do te jenë bazat e asaj Evrope Krishtënore për
të cilën foli Lord Eustace Percyì Këtë na e shpjegon me
kthjelltësi të jashtëzakonëshme një dijetar tjetër, Poeti T. S.
Eliot në veprën e Tij «The idea of a Christian Society».
«Me konsiderue vetën t’ onë, thotë, si antarë të njijJShoqërije Krishtënore, që ndryshon nga të tjerat, përbën një keqkuptim verbal. Ajo që duam të themi kryesisht është se sot, në
shoqërinë t' onë; në kundërshtim me shoqërit' e epokave të tjera
ose të vendeve të tjerë, askush nuk persekutohet për ushtrimin
formai të krishtërimit. Por, shoqëria e jonë, të paktën për sa
i përket moralit të saj shoqëror, përballon problemet e saj në
mënyrë neutrale ose negative kundrejt Krishtërimit. Me gjithë
këtë, askush më nuk mundet të qëndrojë asnjanës. «Se një qytetërim negativ u-tregua i pafrutëshëm në një botë ku fuqi të
tjera ekonomike ose shpirtnore, fuqi revollusionare, çfaqin aktivitetin e tyre konkret». Po të vazhdojnë rrugën e tyre fuqitë
që udhëheqin sot jetën t'onë pa një drejtim t' organizuar e të
ndërgjegjëshëm ndaj idealevet krishtënore — punë që formon
një përpjekje të vështirë — kjo mund të sjellë dekadencën, ose,
«po të vijë ndryshimi mbas çkatërrimit, ay do të bazohet mbi
themele konkrete të nji natyre anti-krishtënore. Ngjg^ftë_je^nulc
’ dëshiron që t ' a kesh Perëndinë si vlerën objektive absollute të
qytetërimit t' ënd, do të detyrohesh që t;a zëvendësosh Atë me

idhulla njerëzish». .Ojëja m’e keqe ësht se shumë njerës e konsidërojrië prevalencën e parimevet anti-krishtënore si një ideal.
Ndofta pse udha krishtënore kërkon disiplinë, mundime, vuajtje.
Dhe që të jetojë ka nevojë për ekuilibrë, autoritet e unitet.
Por, ku mund të na shpjerë një shoqëri anti-krishtënorë? Ajo
që do të dalë nga një gjendje e këtillë nuk do të mbetet atje.
Do të pasohet prej nji solusioni tjatër të elementave të saj me
një përfundim decizif: dekompozimin definitiv. Zgjidhja? Një dhe
e vetëmja mundësi konkrete ka mbetur që na thërret për një
vendim heroik: krijimi i njij shoqërije me të vërtetë krishtënore,
se vetëm krishtërimi mund t’a nginjë etjen t' onë reale për vazhdimin e njij jete t'afët për të na prurë pemët e qytetërimit të
vërtetë.

Shoqëria Krishtënore
Kjo shoqëri, në Shtetin Krishtënor, do të mund të dallohet: 1) në shoqëri krishtënore dhe 2) në shoqërinë e të krishterëve.
1) Shoqëria Krishtënore do të përbëjë grumbullin e madh
të popullit. Për këtë duhet të vihet në zbatim me kujdesje një
sistem edukimi krishtënor, i dii do të udhëhiqet dhe do të
njëhsohet nga filosofija krishtënore për formimin e qytetasve që.
do të mendpjnë krishtërisht. Sidoqoftë, ridotta nuk do të jet'e
mundur që të formohëf veçse një komunitet që do të ketë një
unitet të nëndërgjegjëshëm në drejtimet e veta, punë që do
të elaborohet ca më shumë me anën e çdukjes së çdo padrejtësije shoqërore, mbasi shumë të paldë do të jenë ata që do të
kenë mendim të kundërtë, thotë Eliot i, se mekanisma e shoqërisë
së sotme përbën një fuqi shtytëse ndaj drejtimet antikrishtënore.
Anëtarët e njij shoqënje krisbtënore kanë të drejta për një jetë
krishtënore. Vetëm r;ë këtë mënyrë një shoqëri mund të ketë
shpresa më të mëdha për fitimin e të dy qëllimevet të mëdha të
drejtimëvet të qytetarit, të virtytit të tij dhe të lumtërisë së tij,
gjëra që nuk janë natyrisht të njëllojta me idealin e përmbinatyrëshëm të lumnuëshmënisë që do të përbëjë dhuratën e atyreve që e dëshirojnë,. «Virtyti (natyra!) dhe lumtëria shoqërore
do të njihen prej të gjithëve si një gjendje; por ideali (i për-
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mbinatyrëshëm) i qetësisë shpirtnore dhe i lumnuëshmënisë do
t'u takojë vetëm atyreve që kanë syj e mund t’a shohin».
2)
Shoqëria e të krishterëvet, elementi tjatër kryesor i
kombit krishtënor, do të jetë responsablë për të dy elementat e
tjera. Kjo do të përbëjë një klasë të vogël ndofta, por të jashtëzakonëshme të «rojave shpirtnore», të cilët do të jenë të pajosur me cilësina të veçanta shpirtnore dhe mendore dhe do të
mbikqyrë e do të udhëheqë sistemin edukativ ndaj nji çfaqjeje
të qytetërimit shoqëror të mbështetur mbi baza me të vërtetë
fetare. Do të jetë burimi këshillonjës, i cili prej natyrës së vet,
do të përbëjë mendjen kolektive dhe ndërgjegjen e kombit.j
Shteti Krishtënor, me këto demente të shoqërisë, do të
ndodhet në lidhje të gjallë me Kishën, e dia e ka për detyrë
që të bëhet me të vë'rretë Kishë Kombëtare, jo për shërbimin
e qëllimeve të tjera, por vetëm e vetëm të drejtimevet krishtënore të kombit. Një kishë e tillë, me gjithë që në një rreth të
posaçëm, do t’i shërbejë misionit të saj të lartë, do të gjendet
dhe në ekuilibër absollut me qëllimet e përbashkëta që do të
ndiqen nga kisha e përbotëshme. Vetëm ahere, kur do t’a
ndjejë veten si një pjesë të kishës së përbotëshme, do të mund
t’u dalë e zonja prirjevet eventuale atheiste të elementave të
tjera të shoqërisë,

Reaksioni
Skica e njij çfaqjeje të këtillë për të nesërmen nuk përbën
natyrisht veçse një pian preliminar, e dii që të hyjë në zbatim,
do të ketë nevojë për një studim serioz dhe për modifikime të
nevojëshme. Puna duket e zorëshme. Faktorët e sotshëm shoqërorë,
politikë e ekonomikë nuk punojnë me një drejtim të tillë. Por
vetëm këta? Vështirësia m’ e madhe do të paraqitet nga shumica
e të quajturvet intelektualë. Këta nuk dëshirojnë një transformim
të tillë shoqëror, do t’ a luftojnë vetëm mbasi do të quhet
«krishtënore», gjë që e konsiderojnë të papajtëshme me utopin’e
tyre liberale. Por, me gjithë këtë, ç' paska mbetur vallë, nga
liberalisma e tyre e famëshme? Porsa që liberalisma mori tatpjetën, nuk mundi të prezervojë asnjë nga besimet e veta. Ra
dhe la rreth nesh një shkretëtirë shterpe shpirtërisht. «Mjerë
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hieja e zbetë që një herë quhesh njeri!» Përpara tij tani hapet
kalbësia ose zeroja si një mbledhje numurash pa shpirt të vet,
pa moral, përveç hygjienës, pa personalitet dhe art burimtar.

Ka udhë tjetër?
Eshtë; vallë, e zorëshme të kuptojmë pse kompozimi i arthëm i shoqërisë s' onë duhet me doemos të ketë një pamje
krishtënore? Formimi i saj kërkon bashkëpunimin e shumë
faktorëve, të cilët duhet të mbështeten në një jerarki vlerash,
në të cilën paria shpirtnore e morale ësht e domosdoshme. Një
bazë të tillë e jep vetëm krishtërimi. Problemët që na suallën
në këtë abysë rrjedhin kryesisht nga kriza e thellë e gjendjes
s'onë morale, fetare dhe edukative. Nga ana tjatër, çdo sistem,
nga ata që u-çfaqën në këto vjetët të fundit, ka në mbrendnf e
vet një çfaqje fetare. Nuk ësht e dobishmë që f a mohojmë.
Ç' kemi né më të lartë dhe më të shenjtë, me të cilën fi luftojmë, po të mos mbështetemi në predikimin e Krishtit? Pro
blemi pra; rihet qartazi. Dhe duhet të fillojë nga bazat e arsimit.
Z. Eliot kujton se plani i tij, edhe në qoftë se nuk do të mund
të zbatohet tërësisht, ka shumë shpresa realizimi nën kushtin që
shoqëria e të krishterëvet, duhet të përbëjë që tani fuqin e padukëshme, por vendimtare, e cila do të na tregojë nevojën që
jeta e kombeve të mbështetet mbi bazat krishtënore, se vetëm
këto mund fi përballojnë fuqitë çkatërimtare të shekullit f onë
mekanik. Intelektualët e shumtë, gjith' aslrtu^.^
nga
shkaku i egoismës së tyref^jTshrë.Krishtërimit, e kanë për detyrë që të kuptojnë, qoftë seTT^eìqen ose jo; se krishtërimi
përbën një burim fuqirash të pashterrura që nëpërmes të shekujvet
i imponoi njerëzisë parime të gjalla, dhe këto parime mbizotërojnë në Metafizikë, në Shtet dhe në Edukatën Morale. JEs.hte
më koha që t'a njohin të gjithë sa janë intelektualë të vërtetë
këtë realitet të dukëshëm dhe fa vështrojnë me respekt.më të'
madh mendimin krishtënor.

F rutat
Me të vërtetë, sa dëshpërim i madh u prezervoheshe atyrëve që besuan në idealin e përparimit «pa fë!» Mbledh sot filo-
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sofia antikrishtënore dhe Shkenca pemët e hidhura lë largimit
të saj. Çast i errët rrënimi, që përhap rreth nesh gërmadha dhe
pregatit ndofta një çkatërrim të përgjithëshëm. «Shumica e njerëzvet, shkronte John Jay tuke i u-përgjigjur Washingtonit,
nuk ësht as e marë as e mendëshme. I dhamë ndofta rëndësi
të madhe mirësisë gjoja të natyrës njerëzore». Dhe ja çpërblimi
tani. <<Një her.ëjnoti luftërat i jshkakëtonte uria. Tani luftërat bëhen që të përhapin urinë», shkruante Socioliogu i njoftur englez
À. Pollarti. Dhe në një vend tjatër po ay shton: «Popuj të tërë sot
humbën cdo kontakt me_ llogjikënf_me ndërgjegjen dhe me përgjigjësit' e tyne ndaj njerëzisë. Por, ç’dobi do të ketë njeriu, po të
fitojë gjithë botën e t’ humbasë shpirtin?»
Sa e çuditësbme që është fytyra që na përshkruan dijetarët
englezë (dhe nuk janë të^vetmit). Dijetarët e vendeve të tjerë e
kanë për detyrë që të vendosin një qëndrim. Ndarja e personalitetit, qëndrimi negativ, kuptimi letrar i jetës, dëfrimet pa
kokëçarje, lufta kundër çdo elementi të gjallë që mund t’ a
shpëtoj njeriun nga mjerimi, nuk mund të vazhdojnë më. Por
nuk mund të vazhdojnë n' anë tjetër, kurse jeta e jonë u-bë
kaq’ e lirë, kurse gjaku i vëllezërvet t’ anë formon lumenj të
rinj, që e shëmtojnë pamjen e planetit t' onë, dhe kurse vdekja
hap krahët e vet mbi kryet e gjithësecilit prej nesh. Cili nga
ata që përbëjnë pararojën intelektuale të njëj kombi mundet të
qëndrojë i verbër përpara pamjes së tmerit dhe i shurdhët në
bubullimet e rrënimit?
Zëri i Perëndisë te Kaini përsëritet në veshët e gjithësecilit prej nesh. Ç' kemi për t’ u-përgjigjur? Nuk kanë vleftë fjalët gjysmake; as që mund të na shpëtojnë qeshjet e lira. Toka,
qielli dhe deti kanë hapur gojëra vdekjeje që na kërcënojnë që
të çdukim persona dhe kombe. Qytetërimi Mekanik nxjerr
britma të përmbivdekëshme. Zëri që thirri «të munduarit dhe të
ngarkuarit» thërret edhe sot ata që mundohen nën barrën e njij
qytetërimi që nuk soili lumtërinë, në pritje të përgjegjës s'onë.
Istoriani englez A. Togubec, që para pak kohe vdiq, isto
r i a i i istorianëve siç e quajtën, në veprën e tij të famëshme
prej 6 volumesh «A Study of History», tuke analizuar zhvillimin
dhe dekadencën e qytetërimëvet, na dha përgjegjen e vet.
Eksiston ndonjë shpresë për t'arthmen? Dhe përgjegja e tij është

JETA KRISTIANE

133

që eksiston jo vetëm shpresë, por dhe sigurim, d)i£lyj3gurim qëndrcuTne krishterimi dhe vetëm ne krishterimi, Mbas njij vëzh- \
girili të gjatë dhe kaq delikatë nëpër mes personash dhe kombesh,
nuk shikon veçse Krishtiri si Qendrën rreth së cilës do të sillet
istoria e Planetit t'onë. Mbas mendimit të Togubec-it, mjerëzit
do të kërkojnë gjithënjë një shpëtimtar dhe gjithënjë do të
pohojnë se nuk eksiston tjetër përveç «Perëndisë që u-mishërua
dhe u-bë njerfcv Kur ay-,dQ.të,.mohohetf.qytet§|iqii.do të bjerë....__
r . - ; . Në një nga faqet e tij.më të bukura përmbledh studiminP^
e tij istorik kështu: «Kur u-nisëm, u ndodhëm bashkëudhëtarë të nji
ushtrije të tërëfuqishme luftarësh. Por, tuke përparuar, pamë
njërin pas tjatrit grumbujt e bashkëudhëtarëvet të bjejnë, më
parë duellistët, pastaj «profetët», pastaj filosofët, gjer sa më në
fund nuk mbeti asnjë nga grumbujt e ndryshmë të shpëtimtarëvet që shumë na premtonin. Dhe tani shtypja e ngjarjevet
provohet me mbeturinat e fundit, tuke qeshur me fuqin' e tyre
«përmbinjerëzore». Përpara provës së vdekjes, disa të paktë nga
ata gjysmë-perëndi-shpëtimtarë guxuan që të numurojnë titujt e tyre
me shijimin e vdekjes martirike. Dhe tani që qëndrojmë në
këmbë, tuke vështruar anëdetet. e gjera, nuk dallojmë veçse një
fytyrë të vetme që iartësohet përmbi detet dhe mbush me trupin e saj të pafuntëm gjithë horizontin. Eksiston Shpëtimtari ! »
* *
•MENPiME TË ARTA

^S ika n d ër pemët dite bimat e iokës nuk kanë nevojë vetëm
për dritën e djellit, po edhe nga ftohtësia e natës e nga skiu,
ashtu vikërisht dhe karakteri i të krishterit, që të jormohet e të
piqet si diihet, ka nevojë jo vetëm nga gëzimi; po edhe nga
vuajtjet e nga hidhërimet. E sikandër athleti nuk e f itoti çmimin
me anën e përtacërisë dhe të plogëtisë, ashtu edhe i krishteri i
vërietë veiëmmeanëstërvitjesh e mundimesh të përditëshme do të
mundë të marrë çpërblimin e Perendisë.
Njeria i pa ditur, po i ndershëm dhe i drejtë, është m 'i
pëlqyer te Zoti dhs m’i dobishëm për vetën e tij, se sa pseudoshkencëtari kryelartër, i citi mburet për shkencën atheiste, q’ele
atë në mes të gabimevet dhe f errësirës.

Nga kfyevcprat e Stiën-loan fioiartit
Stolia e gruas dhe lluksi
Perendia na i dha rrobat, që të mbulojmë me këto dhe
të mveshim trupin; kuptohet vetiu pra se këtë punë munt t ' a
bëjë çdo rrobë, qoftë dhe ajo m’ e dobét^dhe ajo m' e lirë. Do
të qeshni nofta me këto që thom, }u që jini mveshur me rroba
të shtrenjta. E me të vërtet është për' të qeshur, po mbi kurrizin t’uaj dhe jo mbi atë t’ atyrevet, që mvishen në një mënyrë
të thjeshtë dhe modeste.
Ti, zonjë, që ngarkohesh me stolira t’ arta e t’ argjenta dbe
me këto sillesh andej e këndej përpara botës; ti që kuxon të
hyjsh me këto d'he në shtëpin' e Zotit, a je mentuar nonjë herë
se sa qesharake bëhesh përpara njerësvet? Nuk më tjhua: për
çqëllim hyn në kishë? Mos hyn, që të falesli e të dëgjosh fjaiët
hyjnore? Po këto fjalë dënojnë rreptësisht mënyrën e veshjes
tènde. Dësbëron të dëgjosh se ç’ thonë për këtë pikë Apostnjt
Petri dhe Pavli ? «Stolia e vërtetë e një gruaje, thotë Petri, nuk
rjedh aspak nga veshja lluksoze, nga xhevairet ose nga zbukurimi e rregullimi i flokëvet; përkundrazi ajo qëndron në zemër
të pastër e të kulluar dhe në shpirt të butë e të qgtë» (Pel. I.
Kap. C.). Edhe Pavli po në këtë mënyrë shprehet kundër gravet, që janë pushtuar prej sëmundjes së lluksit. «Dëshëroj, tliotë,
që gratë të stolisin vetën e tyre me veshje të hijëshme, po mo
deste, me urtësi e me vepra të mira, dhe jp me sende të
shtrenjta e me rroba që kanë çmim e vleftë të •rëndë» (Timoth.
I, kap. II). Pse pra vjen në kishë me një veshje të këtillë? A po
që të na japësh të kuptojmë, se ti je krejt në kimdërshtim me
Pavlin, dhe që të na tregosh, se ti nga fjalët e apostollit nuk
influencohesh as pak dhe se nuk ke ndërment as të pendohesh,
as të ndryshosh mentim dhe sjellje? Apo vje.n këtu, që të provosh se ne, predikonjësit, kot flasim për këto çeshtje dhe kot
japim këshillai e duhura?.... Oh! Le t’ i lemë, ju lutem, le t' i
lemë këto stoli e këto margaritare për njerzit që janë shtënë
me mish e me shpirt pas shijevet e dëfrimevet të kësaj bote;
le t’ ua falim atyrevet që çfaqen në skenat theatrale, ose le t' i
lemë më në funi të vendosura nëpër vitrinat e argjendarvet,
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për të skandalizuar e për të dehur gra të lëhta nga mëndja dhe
ambicioze. Sa për gruan, që dëshëron të jet' e të bëhet fytyrë
e Perendisë, këjo nuk duhet n' asnjë mënyrë të zbùkurohet e
të stoliset irte gjëra të këtilla. E ndjën ajo vetën të liruar nga dëshira të dobëta e shtazore? Atëhere le të ketë për sloli lirinë,
e kur thomi liri, kuptojmë largim nga mburja e nga kryelaftësia, largim nga stolit e kotta, largim nga sëmundja è lluksit,
largim nga mania e lëvdatavet, nga egoizma e nga ipokrizia.
Nofta ke mentimin e gabuar, zonjë, se me këto steli 6
zbukurime do të fitosh lavdërime dhe do të provokosh àdmirimin e njerësvet që të shohin. Gabim i math. Gruan e pastir
nuk e admiron bota, kur është stolisur me sendë t’ artà, as kur
ësbtë tnveshur me rroba të shtrenjtà, po' è admirori më tëpët,
kur e sheh të veshur në mënyrë modeste e të thjeshtë. Një
grua e këtillë prej të gjithëvet do të lavdërohet, pfej të gjitfiëvet do të duartrokitet; e kjo ësht krëjt e arësyeshnte. SepSë
rtjë gruà e pasur dhe e ngarkuar me stolira të rënda, kà shtimë
shoqe të tjera që mvishen si àjo, osë tnë mirë se ajo; kështti
pra nuk ka asgjë të veçantë, që të tërhëqë admirimin dhe lavdërimet e të tjerëvet. Kur se gruaja e pàsur, që zbret në shkaHën e vobekësisë, përsa i përket veshjes, tregon qarfazi se
është pajosur me virtutin ë modestisë, e praridàj si një fenòrnen i ralle, fiton simpathin dhe nderimin e të tjerëvet. Ti p ti,
zonjë, edhe sikur të kërkosh të fitosh një lloj fame e nderimi
nga ana e njerëzvet, vetëm me modestinë do t' a fitosh, dhè
jò me anën e lluksit.
Po zbukurohetn e stolisem, munt të më thuash, se dua t'i
dukem e bukur burrit dhe t’i pëlqejë këtij sa më tepër; ky
pretendim nuk më dukèt aspak i vërtetë dhe ti vetë e përgënjeshtëron me sjelljet e me veprat t' ënde. Se ti, po sa kthehesh nga jashta dhe kapërxen pragun e shtëpisë, i nxjefr me
një herë xhevairet dhe i çvesh rrobat lluksoze që kishe veshur,
kur delle nga shtëpia; përveç kësaj, tërë kohën që kalon në
shtëpi bashkë me burrin tënd, ti nuk i mban në trup këto steli
e këto rroba, po i mban të mbyllura e të mvarura nëpër dollapet. Kjo ç tregon? Se ti nuk stolisesh, që t' i pëlqesh burrit,
po stolisesh e ngarkohesh, që t’ i pëlqesh botës, e sidomos që
të hidhërosh e të ndezësh grat’e vobekta, të cilat nuk kanë fuqi
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të vishen si ty, Dhe jo vetëm i ndez këto gra, po shpesh herë
bëhesh shkakëtare që të hyjnë ato në mëkatë përpara Perendisë. Me të vertet; sa herë këto gra — të rënduara nga vobekësia dhe të ndezura nga veshja tënde lluksoze — sa herë
nuk rëshqasin në mëkata përpara Zotit, dyke thënë: «Perendia
i urren të vobektët», «Perendia është rjie të pasurit», «Perendia
nnk e do fukaranë» etj. etj.
Dëshëron, zonjë, t'i pëlqesh burrit tënd?l<e te tjera mjete:
ke urtësinë, ke ëmbëlsirën në të folurit, ke butësinë, ke. sjelljet
e mira, ke dashurinë, ke zemërgjërësinë; me anën e këtyrevet,
të siguroj, do t’i pëlqesh burrit aqë, sa ky të bëhet rrobi tënd
dhe të ndjejë në shpirtin e tij një flagë të madhe dashurie dhe
adhurimi për tynë. Se një nga të dyja munt të ngjasë: burri
tënd munt të jetë ose imoral dhe i dobët, ose i mirë dhe i
ndershëm. Në rastin e parë, mos kujto se ti me zbukurimet e
me stolitë do t'a largosh burrin tënd të degjeneruar, që të
heqë dorë nga jeta e tij imorale dhe nga rruga e dobët, në të
cilën ndodhetj.sa do që të zbukurohesh, ay riuk do të pushojë
së ndjekuri grat’ e tjera. Po edhe në rastin e dytë s' ka asnjë
arësye dhe asnjë fitim zbukurimi dhe stalija. Sepse një burr i
mënçur, i urtë dhe i ndershëm, nuk pushtohet kurrë prej zbukurimevet t-rupore të gruas së ti], po vetëm prej thjeshtësisë,
urtësisë dhe bukurisë shpirtërore të saj. Bile një burr i këtillë,
-jo vetëm që nuk ndjen asnjë kënaqësi nga trupi i stolisur të
gruas së tij, po përkundrazi hidhërohet për këtë gjë dhe pëson
shpirtërisht. Këtë hidhërim munt të mos t’a çfaqë për njërën
arësye ose për tjatër; po brenda në shpirt, të jesh e sigurtë,
vuan i shkreti dhe të dënon e të uren.
Këto që thom, i dëgjoni ju gratë me një veshtirësi, një
moskënaqësi e nofta dhe me zemërim të math; sepse kujtoni
se këto fjalët e mia do t’ i shtynë dhe do t’i ndezin burrat
kundër gravet. Po unë nuk i thom këto, që të ngacmojë mërinë
dhe antipathin' e burravet. As pak. I thom, që t'i dëgjoni mirë
dhe t’i zbatoni ju vetë me dashjen t’ uaj, e pa një shtrëngim
nga ana e burravet; i thom jo për këta, po për ju, që t' ju iiroj
e t'ju shpëtoj nga një fantazi të çmëndur të ietës dhe nga kujdesje e kokëçarje të mërzitëshme dhe pa nonjë dobi fare. Të
pëlqen, zonjë,- të dukesh e bukur? Dhe unë e dua këtë gjë; po
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dua të lulëzosh e të ndritësh me atë bukuri, të cilën dhe Zoti
vetë e kërkon dhe e dëshëron. Cila ësht kjo bukuri? Është
bukuria e zemrës dhe e shpirtit, ajo bukuri qjellore që nuk
çduket kurrë dhe tërheq jo vetëm pëlqimin e Perendisë, po
edhe admirimin e nderimin e njerësvet të ndershëm e të mirë.
Kërkon pra të fitosh dashurin’ e Zotit dhe te njerësvet të mirë?
Stolisu atëhere me këtë bukuri. Po në qoftë se të pushton
mania e mburjes me anën e bukurisë trupore, atëhere do të
tërheqësh nofta dashurin’ e njerësvet të dobët — dhe këlë për
një qëllim të keq e për një kohë të shkurtër — pp do të humbasësh dashurinë më. të vlefshme, daShurinë qjellore të Zotif.
Siç shëkoni pra, unë interesohem për ju dhe kujdesohem,
që të bëheni me të vërtet të bukura e të fitoni dashurin'e Zotit,
e jo atë të njerësvet të poshtër. Me të vërtet; cila dashuri e kësaj
bote do të mundë të krahasohet me atë të qjellit e të Zotit? Cila
grua munt të jetë m' e lumtur, se ajo që fjton dhe tërheqë këtë
dasdtiri? Në se lumërohet gruaja, që ka fituar dashurin' e një
mbreti të kësaj toke e bote, ç' të thomi për atë gruan që dashiirohet prej Perendisë për bukurinë shpirtërore? Këtë bukuri
•pra le të përpiqemi t'a fitojmë; me këtë le të stolisemi, që të
mundim të drejtohemi e të shkojmë në botën qjellore, në dhomat e nusërores së çkëlqyer dhe të përjetëshme. Se, sikundër
kemi thënë dhe tjatër herë, bukuria e trupit ka shumë armiq
q' e luftojnë dhe e prishin; po edhe sikur të mos preket fare
'— gje e pamundur — gjene nuk do të mund të zgjatct e të
durojë më shumë se njëzet vjet; kur se bukuria morale dhe
shpirtërore gjithënjë lulëzon, dhe asnjë herë nuk fishket e nuk
shuhet. Aty në nusëroren qjellore, e përpara burimit f amëshuar
të rinisë e të bukurisë, nuk duhet të kemi frikë, se mos pësojmë nonjë ndryshim; nuk do të na plakosë aty pleqëria me tërë
të këqiat që sjell pas, nuk do të na prekë sëmundja me kafshimet e saj të hidhura, nuk 'do të na iretë meraku dhe hidhërfmi;
bukuria shpirtërore qëndron përmbi çdo suimim e permbi çdo
fuqi armiqësore.
Këtë pra bukuri le t’a duam, këtë le fa lakmojmë, këtë
le të përpiqemi fa fitojmë e fa mbajmë; se vetëm me këtë
do të mundim, dyke mbajtur llambadhe në duart, të ecim e të
hyjmë në nusëroren e pa treguar të Zotit.
Përkth. prej Shpr.

Në kalimin e jetës s* uaj

Kini guxim plorai
V_/

Mori 'guxim, hyri te Pillati dhe
kërkoi trupin e Jisujt (Mark 15,43).

Krimi qe kryër. Ay, i cili paraqitesh pa fri'kë qërtohjës i
rept i demoràlizimit fafisaik vdiq me denimin më të turpshëm.
Trupi i tij varresh mbi drurin e kryqit nërmjet dy kusarësh.
Miqt e Jisiljt qenë çdilkiir nga frika. Edhe e ëma e vet, edhe
nxënësi i tij itië i dashur edhe apostujt e tjerë dhe të gjithë
pasonjësit e vet, që e admironin dhe ë adhuronin, pas martirizimit të frikshëm, rixituan që të fshihen për të shpëtuar nga
zemërimi i Judhënjvet.
Cili do të mirte trupin e tij të shenjtë për t' a varrosur
dhe për t'i bërë me shpresë nderimet e duhura? Asnjë s'kishte
guxim t' afrohesh. Dhe ndofta trupi do të hidhesh prej ushtarëvet më ndotijë gropë, ashtu siç u-hodhën edhe trupet e kusarëvet, po.të mos ndodhesh një njeri, i cili, duke pasur guximin
moral, hyri te Pillati dhe e kërkoi trupin. Ishte Josifi nga Arimathea. Njeri modest ky, antar i këshillës Iudhaike, dhe i frymëzuar nga guximi mora!, bëri atë që të tjerët kishin frikë t’a
bënin. «Morri guxim — thotë Ungjilli — dhe hyri te Pillati
dhe kërkoi trupin e fisujt».
Quximi moral, i dashur këndonjës, për jetën përgjithësisht
të njeriut, perbën një fuqi shumë të vlefshme, fuqi që e bën
atë të përparojë, t’i shërbejë së drejtës dhe së vërtetës, të jetë
më i dobishëm për shoqërinë dhe të lërë dhe emrin e vet të
pavdekshëm dhe si shembëll imitimi për brezat e arthme.
Veprat e mëdha lypin njerës guximtarë. Përpjekje luftarake,
përpjekje politike, përpjekje shoqërore dhe reformatore nuk
tnund të kryen me sukses po të mos kenë në krye të tyre
njerës të pajosur me guximin moral.
Fati i ndihmon guximtarët thotë një proverb i vjetër. Ve-
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tëm ata që janë pajosur me guximin moral dalin gjithmon fitues
në jetë. Dhe shum bukur ësht çfaqur Ciceron-i duke theksuar
se për njeriun e pajosur me guxim as një punë s' ësht e veshtirë.
Ay që ka guxim mora! ësht i dobishëm edhe për veten
edhe për shoqërinë
Njeriu guximtar është njëkohësisht dhe optimist dhe optimismi ësht kapiial i vlefshëm për suksesin. Pesimistët, ata që
të gjitha punët i shikojnë së prapthi, janë këshilltarët më të liqë
për të tjerët por edhe për vetën e tyre krijonjës të fatit të tyre,
fatit të mjerë. Udhëheqësit optimistë dhe guximtarë të popujvet
eein gjithmon përpara aje shpresat më të mira që u-shkakëton
opiimismi i tyre dhe hapin gjithëmon orizonte të reja, përfitojnë
nga rastet që u-paraqiten herë pas here, bëjnë një shumicë marrëveshjesh me kombet e tjerë, krijojuë aleanca, marrin përsipër
angazhamente dhe i kryejnë me vendim duke korur më në
fu»d frytin e suksesit.
Ay që nuk ka guximin për një vepër, por mal gjfthëmon
m,e mendje plaku të gjitha pengesat dhe nuk shkon përpara
nga frika e dështimit, nuk bën asgjë, zakomsht nuk lë gjurma
të kalimit të tij.
Ka raste natyrisht kur përmbajtja ësht një fuqi shpetimtare;
por maqina e përparimit nuk lëviz, po të mos venë dorë mbi
të e t’a drejtojnë njerës me guxim moral. Ouximi ësht i nevojshëm në te gjitha çfaqjet e jetës për suksesin t’ onë.
<Në të gjitha degat e punës — thotë një shkrimtar i huej —
lypset guxim e veprimtari për të përparuar njeriu. Ay që ka
guxim, ësht i dobishëm edhe për shoqërin; edhe këjo dobi që
i sjell shoqërisë, i siguron miq të sinqertë dhe përkrahës të
fortë; frikamani përkundrazi kënaqet të rri i veçuar, që të mos
bëjë — pas mendjes së tij — ndonjë gabim e të shkakëtojë
kritikën nga ana e të tjerëvet. Kur i paraqitet ndonjë rast i mirë,
ay në vend që të kërkojë mënyrën më të mirë, sheh para atij
pengesat që duhet t'u bëjë ball, dhe e quan veten fatkeq, kur
detyrohet të marë një vendim. Kështu që, e lë punën me sot e
me nesër, deri sa ndonjë tjetër i del përpara dhe përfiton,
kurse ky mbetet prapa i merzitur edhe me veten edhe me të tjerët»...
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Këto konstatime i shohim ië vërtetuara edhe prej eksperiencës së përditëshme. Asnjë përparim s' mund të bëhet në
tregëti, n’ industri dhe në te gjitha zejet përgjithësisht pa armët
e torta të guximit dhe të kurajës. Guximtarët hapin gjithmon
orizonte të reja dhe ecin përpara. Ndjekin shëmbëllën e shpjegonjësit të filosofis pozitive Spencer, i cili na këshilllon duke
thënë: Tëjitiiguximtarë, tëjiniguximtaaë dhe guximtarëgjithëmom.
Frikamanët,

që në vështirësin e parë
moralin dhe prapsen

e humbasin

Po të dëshironi të studjórii1shkakiin, pse disa njerës përparojnë: jashtëzakoriisht, do ?të gjeni se ky i detyrohet jo fatit
siç thoiië disa — por kurajës së tyre së matur. Esht e natyrëshme se edhe rastet kontribuojnë në përparimin dhe lartësimin
e njeriut. Por ata që janë robër të një shpirti konservativ dhe
që kanë frikë të marrin përsipër çdo përpjekje dhe dyshojnë të
bëjnë hapa guximtare se mos u-dalin pengesa të mëdha përpara
duke u-kënaqur të lëvizin brënda rethit të ngushtë të një veprimtarije të kufizuar, kurrë s’ mund të përfitojnë nga rastet.
Ndiqen nga një armik, nga frika, e cilai niban në palëvizje vyshkëse.
Nje litrë guxirni —_tha një shkrimtar amerikan — ësht
baras me një ton fati.
Çdo njeri ësht vet krijonjës i fatit të tij. Dhe fati i mirë
'ësht përfundifn i optimismit dhe i gUximit.
Ka njerës që kanë besim në një vepër që marrin përsipër
se do t?a kryejnë, por qëllon që pengohen dhe bien. Bien por
nuk prapsen, se kanë guximin që të ngrihen prapë e t ' a
vazhdojnë punën derr sa t'i arijnë suksesit. Ndofta miind të
bien dhe për-të dytën ose për të tretën herë, por prapë nuk
dëshpërohen. Dhe dyke mos u-deshpëruar, i a arijnë suksesit.
Cili ishte shkaku i triumfit të tyre? Asnjë tjetër veç guximit
dhe qëndrimit të pathyer, që i bën të kenë besim e të punojnë
pa u-influencuar nga dështimet që u-paraqiten.
Frikamanët me fryrjeir e parë të erës, hlimbasin moraline
tyre dhe prapsen, kurse guximtarët qëndrojnë si shkembinj të
patundur. Këta, sidomos janë të çuditëshëm në fortunat më të
mëdha të jetës. Kurse shpirt-vegiëlit, para këtyre fortunave çduken

duke shkakëtuar edhe në të tjerët panikun, burrat e guximit
moral, edhe sikur'të tjerët të prapsen, edhe sikur të mbeten të
vetëm në përpjekje, e dia mundet të jetë dhe dëshpëronjëse,
mbajnë një gjakftohtësi dhe qetësi t'admiruarshme. Edhe
ata vet e shohin se me të vërtet janë mbledhur rreth gërmadhat
e çkatërrimit, por me gjithë këtë shikojnë më tej, filosofojnë
me durim, e shohin t' arthmen me besim dhe pa u-tronditur
dhe e besojnë si të tyre. Edhe me këtë besim, fillon të nesërmen përpjekja e rikrijimit. Këta njerës shpirt-mëdhenj dhe guximtarë, ose udhëheqës popujsh qofshin, ose gjeneralë, ose
profesionista, janë fizionomitë më të forta e më të zgjedhura,
Demosteni mposhti tërë të metat fyzike dhe u-tregua më
i madhi i oratorëve të botës
Besimi dhe guximi janë fuqira krijonjëse, dobija e të cilëvet duket më tepër kur përpjekja që bëjmë takon në pengesa
të mëdha. Dihet nga të gjithë se oratori i vjetërsis Demosten
u-pajos nga natyra me disa të meta të pakapërcyera. Për çdo
gjë tjetër bënte, veç se për orator jo. Sepse kur fliste i mbahesh pakë goja, tundte krahët dhe ishte aq nevrik, sa që shkakëtonte të qeshurit. Por me gjith këtë, kishte besim në vullnetin e tij të patundur dhe morri përsipër me durim dhe me
guxim t'i mposhti tërë këto veshtirësit natyrale. Edhe i a arijti
qëllimit. Më në fund, u-tregua me të vërtet më i madhi i oratorëve të vjetërsisë, duke shkakëtuar habitjen dhe duke u-admirtiar deri sot si i pashoq.
Këjo shëmbëll edhe shumë të tjera dhe sidomos ajo e më
të madhit nga filosofët e rinj Emanuel Kant, të cilin profesori
i tij i filozofisë e karakterizonte — kur ay studjonte në universitet — si të pa aftë në mësimet filosofike, provojnë sa të
pathemelta janë shpesh herë mendimet e kundërta mbi këtë
pikë. Asnjë kritikë, sado e pakënaqëshme që mund të jetë, nuk
duhet të na preknjë kur kemi guximin të vazhdojmë një përpjekje.
Mos e humbisni shpresën shpejt. Jini optimistë
Frikamanët s' janë të zotë të bëjnë as ndonjë gjë të madhe
në botë. Keta, kur takojnë vështirësira të mëdha në jetë, e
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humbasin krejt moralin e tyre, dëshpërohen dhe shpesh herë
vrasin dhe veten. Vetvrasja ësht mjeti, në të cilin perikin ve.
tëm frikamanët, po të mos vuajnë nga nervat. Jetës i japin fund
vetëm ata që s’ kanë fuqin të luftojnë. Vetvrasja ësht paburrëria
më e dobët. Jeta ësht një luftë e vazhduarshme dhe s’ ka ditë
të mira, po të mos takojmë vështirësira. Në pengesat provohet
fuqia e jonë. Dhe kur të kapërcejmë pëngesat, natyrisht gëzimi
do të jetë i math. Duke u-përpjekur dhe duke dal fitues në
luftë të zorëshme, bëhemi më të fisnikuar, më të njerëzishëm,
na vjen keq për ata qi vuajnë dhe tregobemi mirëbërës kundrejt
atyreve që përpiqen, që luftojnë për të bërë diçka më të lart
dhe më fisnik. Sepse na vjen ndërment që sa gjë e madhe do
t’ ishte sikur të dilte ndonjë e të na mbronte kur edhe ne përpiqeshim dhe luftonim.
Por duke thënë guxim moral, duhet t ' a dallojmë këtë fuqi
shumë të çmuarshme nga një anim, që quhet paturpësi.
Të paturpëshmit janë njerës pa karakter dhe pa ndonjë
tre moral. I përbuzin dhe i shkelin të gjitha, mjafton që t’ i a
arijnë qëllimit të tyre. Padrejtësojnë pa pikë dhëmshurije, vjedhin, gënjejnë dhe bëjnë gjithçka për interesin e tyre. S’ kanë
gajle nëse bota i dënon veprimet e tyre të paturpëshme. S' pyesin
fare për rezimin e prestigjit të tyre në shoqëri. Këta typa njerëzish janë tyranë dhe shtypës për shoqëritë dhe për kornbet.
Sa fisnikëri, sa dobi dhe lartësi në guximin moral, aqë dobësi
dhe immoralitet në paturpësinë !
Natyrisht me guximin moral janë pajosur natyra të zgjedhura, por, me gjithë këtë, mundet t'a fitojë dhe gjithsejcili prej
nesh. Prandaj prindërit, dhe sidomos arësimtarët, e kanë për
detyrë të shenjtë që të udhëzojnë rininë të admirojë dhe të
imitojë veprai fisnike, të krijuara prej guximit moral.
Miq të dashur, që këndoni këto radhët e pakta: Jini optimistë dhe guximtarë në veprimet t' uaja, në- jetën t' uaj. Mos
u-dëshpëroni në momentët e vështira. Jeta ësht luftë e vazhdu
arshme. Dhe vetëm ata që i përvishen punës me guxim moral^
ecin n' udhën e triumfit dhe i kurorëzon lumtërija. Në ditët e
vështira kini gjithmon parasysh fjalët hyjnore të shpëtimtarit
t'onë : «fÇini guxi/n, un e manda botën».
B.

Çfaqjet e Shpëtimtarit

Të Ngjiturit e Krishtit në Qjell
Afër detit të Galilesë — “Simon Jona, më do?„ —
“Kullot-i dhenjt e mia,, — “Cili je ti?„ — Të ngji
turit e Krishtit në qjell — Nga e djathta e Atit.

Çfaqja tjetër e Shpëtimtarit u-bë përpara shtatë Apostujvet afër detit të Galilesë. Simon-i kishte mentuar të
fillojë përsëri, përkohësisht të paktën, mjeshtrin' e tij të
vjetër, mjeshtërin' e peshkatarit; këtë mentim e pranuan
dhe të tjerët, e kështu të gjithë vendosnë të nisin nga
puna. Natën e parë, me gjithë që koha ishte e mirë, nuk
zunë dot asgjë. Në mëngjes, posa u-gdhi, anës detit panë
një fytyrë, që nuk muntnë t’a njohin; u-çqetësuan me një
herë dhe filluan të pyesnin njeri tjetrin për këtë fytyrë
mysterioze; po bisedimin e tyre e preu një zë, i cili vinte
nga vendi, ku ishte fytyra, dhe i cili pyeste, në se kishin
zënë nonjë peshk.
— Jo, u-përgjegjnë ata, të turbulluar e të hidhëruar.
— «Ktheheni rjetën nga ana e djathtë të lundrës dhe
sigurisht do të zini».
Vepruan kështu dhe rjeta u-mbush me aqë shumë
peshqe, sa që nuk muntnin dot t'a ngrinin nga rëndësja që
kishte.
«Eshtë Zoti i ynë» i tha Joani Petros me zëtë ulët;
dhe me një herë nxori roben e u-hodh në ujët; të tjerët
i vajtnë pas, dyke hequr me vete dhe rjetën me peshqet.
Mbi shurishtën ishte ndezur zjarri dhe për mbi këtë
një peshk po piqej. Ay i urdhëroj që të sjellin dhe nga;
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peshqet që kishin zënë, e pastaj u tha: «Ejani të hani
tashi mëngjezin» dyke u ndarë ay vetë bukën dhe peshqet
Kur mbaruan së ngrëni, Jesui kthehet nga Apostolli
q'e deshte veçanërisht dhe i thotë:
— «Simon Jona, më do ti më shumë se këta?»
— Zot, i përgjigjet Simon-i, T)i e di vetë, se unë
të dua».
— «Kullot-i shqerat e mia».
Kur i tha fjalët «më shumë se këta» me një herë
Simon-i solli ndër mënt mburjen e tij të vjetër, e prandaj
tashi që Shpëtimtari përsëriti pyetjen me një ton më të
butë: «Simon Jona, më do?», turbullohet dhe përgjigjet
po me ato fjalë: «Zot, Ti e di vetë, se unë të dua».
Po Simon-i e kishte mohuar tri herë, prandaj tri
herë duhej të tregojë e të pohojë besim. Për këtë arësye
Krishti e pyet për së treti :
«Simon Jona, më do?»
Simon-i atëhere i përulur fort dhe me hidhërim shpirtëror të fellë, përgjigjet:
— «Zot, Ti i di të gjitha, Ti e di se unë të dua».
— «Kullot-i dhenjt e mia».
E pastaj shtoj:
— «Me të vërtet, me të vërtet, po të thom, se kur
ishe m' i ri, vetë e ngjishnje brezin dhe shkonje ku deshe;
po kur do të mplakesh, ti do të shtrish vetëm duartë, e
dikush tjatër do të t'a shkojë brezin dhe do të shpjerë
atje, ku ti nuk dësheron».
Kuptoj Petroja me një herë se çkuptim kishin këto
fjalët e Zotit; kuptoj se me këto i paralajmëronte vuajtjet
dhe mundimet, që do të pësonte në t' ardhmen për emrin
e Tij. Prandaj plot me kureshti, i la shokët pak më pas
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dhe ay shkoj përpara bashkë me Jesunë, për të kërkuar
nofta shpjegime e ndriçime mbi domethënjen e fjalëvet
të sipërme. Po nuk i u dha rasti për t'ia arrirë këtij qëllimi; sepse Joani i ndoqi pas, u-afrua dhe që të tre
bashkë po ecnin.
Po Petroja nuk u-dëshpërua; dyke dashur të çkëputë
diçka nga goja e Zotit, i vuri këtë pyetje:
— «Zot, po ky këtu çdo të pësojë vallë?»
Nuk' vonoj përgjigja; i u dha një përgjigje e ashpër,
q ’e qërtonte atë për kureshtin' e kottë që tregonte me
këtë pyetje.
— «Ç' të hyn në punë ty, në se dëshira e ime është,
që ky të presë gjersa të vinj unë? Ti eja pas meje».
E me të vërtet nuk dimë se si vdiq Joani, po dimë
me siguri se ky vdiq i fundit nga tërë Apostujtë dhe
pati lumtërinë të shohë kishën të rregulluar plotësisht dhe
të forcuar e të lulëzuar.
Çfaqja e parafundit e Shpëtimtarit u-bë mbi Thavorin ose mbi malin e Lumërimëvet; ishin mbledhur aty të
njëmbëdhjet Apostujtë bashkë me nxënës e pasonjës të
tjerë, q' arrinin të gjithë numurin pesëqint. Mbi këtë mal
u-dha Zoti nxënësvet të Tij urdhërat dhe porosit'e fundit;
i porositi të shpërndahen nëpër popujt e ndryshmë, të
predikojnë doktrinën e Tij hyjnore dhe t'i pagëzojnë
n' emrin e Atit, e Birit dhe të Shpirtit Shenjt....... ; u dha
dhe premtimin e Tij të fundit, se do t' i shoqëronte dhe
do të ndodhej bashkë me këta gjer në funt të shekujvet.
Një çfaqje tjatër të Shpëtimtarit, që nuk përmëndet
në Ungjijtë, e mësojmë nga Shën Pavli; «pas këtyre e
pa Jakov-i, dhe më pas tërë Apostujtë. N ë.funt fare e
pashë dhe unë, si njëri i humbur q' isha» (I Kor. XV. 7-9).
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Po kishte ardhur ora, që të largohej nga kjo botë.
I mori atëhere nxënësit e Tij dhe bashkë me këta
shkuan në malin e Ullinjvet; aty u tha që të presiti, gjer
sa të vinte e t'i vizitonte Shpirti i Shenjtë; ngriti pastaj
duartë, i bekoj dhe me një herë u-nda nga këta, dyke
flytyruar në qjell; këtu e rëm bevpnjë re dhe u-çduk e
s' u-duk më.
Kjo re qëndron midis nesh e Shpëtimtarit t'onë, i cili
ri nga e djathta e Atit të Tij. Po me anën e lutjes do të
mundim të jemi gjithënjë afër Tij. Fjala e Perendisë ësht
shumë afër nesh, është në buzët t’ ona, është në zemrat
t' ona. Munt të duket, se zèri i Tij nuk tingullon në veshë
që janë mbyllur; po pas dy mijë vjetësh, pëshpëritjet e
sqeptikëvet dhe të pabesëvet nuk muntnë dot të ndalojnë
besimtarët që të përsëritin gjatë shekujvet simbollin e besimit, që ka qënë e do të jetë i vetëmi mjet i rilindjes
së botës.
Këtu atje munt të çfaqet nonjë gojë e pa larë dhe
mekatare, që të kuxojë të përqeshë të Birin e Perendisë.
Po mysteri i Zotit qëndron gjithënjë në mes t' atyrevet,
q' e nderojnë dhe q' e respektojnë; flet akoma dhe tingëllon në veshët e atyrevet, që kanë dëshirë t'a dëgjojnë,
sepse e mbajti premtimin që ka dhënë dhe është gjithënjë
bashkë me ne.
Tredhjet e tre vjet vetëm rojti në këtë botë; tre vjet
vetëm, tre vjet të turbulla predikoj Ungjillin e Mbretërisë;
po gjithënjë e gjer sa të kalojnë tërë shekujt e gjer sa
të çkatërrohet e të çduket dheu dhe qjejtë, çdo nxënës
besnik e çdo pasonjës i tij i vërtetë ka për të gjetur paqë
dhe shpresë e ndjesë n'emrin e Tij, n' emrin e Tij q'është «EmmanuiU d. m. th. «Perendia me ne».
(Adaptuar nga F. FARRAR-i)

„Un jam me i vogëli i Apostojvet, edhe
s'jam i vyer té quhem Apostoli sepse ndoqa
Klshën e Peréndisé. Po me hlrin e Peréndis
jam ç' jam ; edhe hiri i atij qé m’ u-dha nuk ubë 1 kotë, po u-munduash më tepér se ata te
gjithë" (I. Korinth. 9-10)

Zoti Jisu Krisht para se te fillonte misionin e Tij te shenjt,
kaloi natën tue ju lutun Atit Qielluer, kund afër Galilés në-nji'
mal, ku ne e nesre prej të gjith atyne që ndiqshin gjurmet e
Tija, zgjodh 12 vetë, të c-ilët kjenë quejt: Apostuj; në kët rend
kje edhe apostoli Judha Iskarioti, i cilli trathtoi Jisuin për 30
argjenda, ku edhe mandej ra prej rendit f Apostujve si i pa.dejë me u quejt me kët emën, e në kambë të tij apostujt zgjodhën nji prej nxansve të quejtun Matthia. Edhe prej këtyne
Apostujve kje përhapë idheja e Krishtenë, rubassi qi kjenë dërgue prej Mësuesit të tyne me këto fjalë: «Shkoni pra e mësoni
gjithë Kombet edhe i pagëzoni n’ emnin e Atit, të Birit e të
Frymës së Shenjtëruar». (Pas Mattheut 28,19).
Për kët arësye edhe Besimi i Krishten kje përhapë me
shpejti të madhe në të gjith Perandorin Romake, tue iu tërhekë
zemrat të pasunve e të vorfënve, pleqv.g e të rijve, të mësuemve
e të pamësuemve, të përbuzunve e të burgosunve e kështu
mbas pak kohe shofim disa Kisha të themelueme prej sish jo
vetëm n’Azi por edhe n’ Europe (në Selanik, Athinë, Korinth e
Romë). Por i gjithë ky sukses ma tepër kje vepra e atij qi në
kohë kur ishte Jisuj në tokë, nuk kje në rendin e apostujvë,
por anmiku i këtij Besimit e ndjeksi i të Krishtenve, ndoshta
simbas vullnesës të Perendis, qi ma vonë, si apostull i Krishtit,
të punonte ma tepër se të tjerët; e ky kje pra:

Apostull Pavli
I lindun në qytetin Tars të Qiliqisë (vroe Punët e Apo
stujve 21,39). Vjetin sè kur lindi nuk e dijmë, por konstatojmë
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se kje ma i ri se Jisuj, ndoshta kund nja 10 vjet. Babaj i Apostullit kje ebre prej fisit të Veniaminit, pas Nomit Farise e pas
së drejtës së të qenurës nështetas romak. (Punët e Apostujve
22,28). Edhe kështu Apostoli Pavli prej f et fitoi në trashëgim
shtetësin romake me anën e së cilës si misionar i Jisuit në jetën
praktike luejti nji rol të madh. Si ebre mbas besimit u quente
me emën Saul ku ma vonë mbasi qi m-pagëzue prej Ananisë në
qytetin Damask muer Paulus (Pavl) d^methanë, i Vogël, se me
te vërtetë edhé për kah konstruksioni i trupit ishte i vogël.
Mësimet e para i muer prej t' et, mbasi qi ky ishte si rabin i
ebrejve dhe njikohësisht mësoi mjeshtërin për të ba dhe tenda
(Punët e Apostujve 18,3). Por mësimet e nalta i muer sigurisht
në Jeruzalem, ku pat nji profesor me za të quejtun: Gamaliel.
Edhe mendimi i Pavlit kje qi të bahej rabin, si i ati, prandej
me nji mënyrë edukate fariseje e shofim ndër letra të tija, ku
ma së parit flet tue paraqit argumentat e kundërshtarëve, kështu
qi me mënyrën pozitive t'i mohojë thaniet e tyne. Duket se
Apostulli banonte te e motra, e cilla kje e martueme në Jeru
zalem (P. e Ap. 23,16). Mbasi qi aso kohe gjuha greqishte
u-përdorte ndër shkollat e nalta të Athinës dhe Aleksandris si
dhe kudo qi ishin ndër qytete të tjera, u kuptonte se çdo ebre
i mësuem, dinte edhe greqishten, prandej edhe Apostol Pavli
e zotnonte fare mirë kët gjuhë.
Prej punëve të Apostujve shohim se Apostull Pavli mbajti
nji ligjeratë akademike n' Athinë para dijetarve e filosofëve grekë;
edhe në kët mënyrë Pavli me gjuhën greqishte i kishte dyertë
të hapta të predikojë në mes të Kombeve mbasi qi kultura
greke aso kohe dominonte në Perandorin Romake e në vënde
të tjera t'Azis. Apostull Pavli në jëruzalem muejti të ndijë për
jisuin, ndoshta edhe do t'a kishte pa ndonji herë me sy. Në
Shkrimin e Shënjt për të parën herë takohemi • me Apostull
Pavlin (djaloshin ebre Saul) kur se vranë me gurë Arhidhiakon Stefanin, martirin e parë të Krishtërimit, kurse Pavli para
se t'u pagëzonte, mente teshat e këtij martiri, të cillat i përkitshin atij qi hudhte gurin ma i pari. (P. e Ap. 7,58). Në shtimjen e gurve kundra këtij martiri, ebreu Saul (ma vene Apostoli
Pavli) nuk pat marrë pjesë, por e pëlqeu kët mënyrë. (P. e Ap,8.1). U dukë se gjaku i derdhun i këtij martiri të ri triumfoj,

JETA KRISTIANE

149

se vdekja e tij ndezi anmiqësi në zemër t' ebreut Saul qi ma
vonë qe jo ma kundra të Krishtenve, por mbrojtës i tyne (P.
e Ap. 8,1).
Tash të shofim se si Sauli, dikur aqë kundra, u këthye e
u ba me të Krishtenët.
Në vjetin 34-35 mbas Krishtit ishte tue udhëtue për në
Damask, me qëllim që të padiste e të damtonte të Krishtenët.
Mirë po kur iu avit këtij qyteti pa pritë e pa kujtue pa nji
dritë të shkëlqyeshme, për të cillën na thotë me këto fjalë:
«Ndë mest të ditës udhës pashë, o mbret, se prej qielli
një dritë që e skkonte të ndriturit e djellit ndriti qark meje
edhe atyreve që bënin udhë bashkë me mua. Dhe si ramë të
gjithë poshtë, përdhe, dëgjova një zë që më fliste mua e që
thoshte ndë gjuhët ebraishte: Saull, Saull, përse më ndjek? Keq
për ty është t'u bjesh me shkelmë gjëmbavet. Edhe unë thashë,
Cili je ti, o Zot? Edhe ay tha, Unë jam Jisui, të cillin ti po
ndjpk. Po ngreu dhe qëndro mbë këmbë të tua; sepse për këtë
u dukçë tek ti, që të të vë shërbëtuar edhe dëshmimtar
edhe t' atyreve që pe edhe t ' atyreve me të cllat do të
të dëftenem ty, duke të zgjedhur ty nga Ilauzi e nga kombet
ndër të cilët ndashti do të dërgonj, që të hapç sytë e atyre, që
kështe të këthenenë nga errësira ndë dritëtë, edhe nga pushteti
i Satanajt te Perëndija që të marrënë ndjesë fajesh edhe trashëgim ndër mes të të shënjtëruarvet, me anë të besës ndaj mua».
(P. e Ap. 26, 13-18). Edhe kështu prej Saulit, fariseut fanatik e
anmikut ma të madh të të Krishtenve, kje ba mbrojtës i tyne e
predikuesi i Idhes së Krishtenë. Të gjitha të maparëshmet tani
i largoi e në zemër pranoi Krishtin, Zotin Shpëtimtar (Karta e
I e Ap. Pavlit mbi Korinth 1.23). Mrekullija qi ndodhi me
Apostull Pavlin para se ky të shkonte në qytetin Damask, ia
ndërroi mënyrën e mendimit qi kishte ma përpara, edhe prej
Saulit të vjetër duel nji njeri i ri me emën Pavl, i cilli ma
vonë na mësoi këto fjalë: «Prandaj ndë është ndonjë me Kri
shtin, ky është ndërtesë e re (Karta II mbi Korinth 5,17). Mbas
këtij të çfaqunit qi i ndodhi Pavlit para se të arrinte në Damask,
prej nji të krishteni të quejtun Anania muer pagëzimin e shejtë
(P. e Ap. 9,8,18). Ma vonë prej Damasku qe largue në shkreti
t’ Arabisë, të pregatitej për Ungjillin e Shënjtë, ku sëmbramit

150

JETA KRISTIANE

prapë këtheu në Damask (Karta e Ap. Pav. mbi Gallatianët
I, 17), për të predikue lirisht e me shpresë: Jisuin Shpëtimtar si
Zot të vërtetë e si Bir të Perëndisë. (P. e Ap. 9,20-22). Kund
në shkreti t’Arabisë e kund në Damask kaluen tri vjet tue pre
dikue Jisuin e Ungjillin e Tij, ku ma vonë ebrejtë e këtij qyteti bajnë fjalë t’a mbysin Apostullin, por me nji mënyrë të
bindëshme shpëtoi edhe udhëtoi për në Jeruzalem bashkë me
nxansin e Apostujve, Varnavën, i cilli e paraqiti Pavlin te
Apostull Petri (P. e Ap. 9, 23,26); (Karta e II mbi Korinth
II, 32-33; Karta mbi Gallai 1,18). Të parën e herës të krishtenët
e Jeruzalemit kishin frigë prej Pavlit, pse e dijshin se tre vjet
para i kishte ndjekë e hedhë ndër burgje, por mbasi qi Varnava
u diftoi për mrekullin e Damaskut ku Pavli kishte pa Jisuin e
ndi fjalët e Tija, atëhere i besuenë. (P1 e Ap. 9,26-27). Mbas
15 ditësh të qindrimit të Apostoli Pavlit në Jeruzalem, kje këthye në qytet, në të cillin kishte lindë: në Tars të Qiliqisë
(P. e Ap. 9,30 e Karta mbi Gallai 1,18,21), ku mbas disa vjetve
prej këndej shkoi në Antiohi bashkë me nxansin e Apostujve,
Varnavën, në të cillin qytet kje themelue Kisha e Bashkija e
parë Krishtene. Këta të dy shërbëtorë të Jisuit në kët vënd
predikuenë si të palodhun me nji sukses të madh deri në vjetin 44 mb. Krishtit, kurse Irodh Agripa kje çue kundra të krishtenve për t'i mundue e burgosë. ku gjet dekën edhe Apos
tull Jakovi, vllau i Apostull Joanit (Punët e Ap. 11,19,30). Duket
se në Jeruzalem nuk takuan kurrnji prej Apostujve, perse
ndihmen ua dorëzuen: Prezviterve. Edhe bashkë me Joanin
(Markun) i dii ishte fis me Varnavën, nxansin e Apostujve, këthyen prej Jeruzalemit n’Antiohi kund kah vjeti 45 mbas Krishtit,
ku së mbramit të tre nisen për në:
Udhëtim i Pare Mirjonar
Prof. I. B.

(vazhdon)
MENDIME TË ARTA

Një i ditur thoshte: «O Zot, katër gjëra katn të cilat munt
f i parashtrojë përpara 7eje dhe të cilat nuk ndodhen midis
thezarëvet të Tua: Vogëlinë f ime të madhe, nevojat e mia,
mëkatat e mia, pendesën fime».

Thezare artistike në renditi e ditës

Muajin e kaluem fletoret jepnin lajmin e shëtitjes që bàni
në qarkun e Korçës i shquemi Prof. Sergio Bettini i Universitetit të Padovës, i cili — së bashku me Prof. Carlo Tagliavini-n
dhe të tjerë — ndenj ca kohë midis nesh me rastin e Kuvendit
të Studimeve Shqiptare që u zhvillue në Tiranë. Me qëllim
ndriçimi e thellimi, ky lavrues i njohun e kompetent i historis
së arteve të bukura shkoi enkas me radhë në Voskopojë, Mborje,
Boboshticë e Vithkuq dhe u interesue në mënyrë të posaçme
me ardhë në kontakt me mbeturinat e çmueshme artistike të
këtyne vendeve, tue qenë i shoqnuem nga udhëheqësa. Këta na
sigurojnë (shif flet. «Liktori» të Korçës, datë 20 prill 1940-XVIII
Nr. 81) se në mbarimin e vizitës dijetari u shfaq i kënaqun dhe,
tue qenë kësaj radhe në pamundësi qëndrimi ma të gjatë, theksoi dëshirin për me u këthye përsëri me i pa ma hollësisht
thezaret artistike që i pëlqyen për së tepërti.
Edhe këtu në Tiranë Prof. Bettini pati fjalë të mira rreth
përshtypjeve që kishte marrë me vehte sidomos prej Voskopoje,
sikurse ka me vu vetë në dukë të veçantë me anë përshkrimesh
që mendon të bajë me kohë në lidhje me sa ka.vëzhgue; në
fakt, qysh kësaj radhe, ka marrë shënimet e duhuna. «Asht nji
fat — tha — që këto thezare mundnë me shpëtuem në kohna
tallazi e rreziku që fshini e shduku shumë gjurmë, por ka me
qënë nji fat edhe ma i madh e bile për t'u urue ay i konservimit të tyne për me ua kalue breznive të ardhëshme për të cilat
ka me qënë arësye dhe objekt krenarije sa dhe pikë referimi e
dokumentimi për nji periudhë që ka me inspirue shumë dijetarë e shkrimtarë të çdo dege e prirjeje.»
* *
*
Thezaret artistike që i kanë ranë kaqë në sy Prof. Bettini-t
në shumicë përmblidhen ndër Kishat e Monastiret e vjetra orthodhokse të ngeluna sidomos prej shekullit të XVIII kur Voskopoja — me nji popullsl gati të barabartë sa sot kjo e Tiranës —
pat arrijtë kulmin e zhvillimit, të vet dhe i la atëhere botës nji
dishmi pune përparimtare e qytetnimi, që përfaqëson sigurisht.
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në Shqipni gjithë nji epokë të lavdishme sado të shkurtë e të
kufizueme kur edhe artet e bukura; ndërtimet arqitektonike,
botimet e të tjera shfaqje fisnike të mendjes, shpirtit e krahut,
nuk liheshin ma mbas dorè. Në fakt, konizmat; afreskot alegorike dhe veprat e tjera arti të stilizueme e kuptimplote, sado
që janë të rrenueme, ruejnë edhe sot pa tjatër nji vlerë të madhe
e të pamohueshme. Kjo gja ka fillue të kuptohet e te theksohet
dendun prej të gjithëve, vendas e të huej; ma me interesim se
kurrë përpara. Nevojitet pra nji kujdesje e posaçme për t'i
meremetue siç duhet dhe me i reparue me mjeshtëri për t' i
mbajtë në gjendje sa ma të mirë, për të ruejtë në t' ardhmen
frymën e paraqitjen e tyne originale, pikërisht si kanë dashtun
me i lanë mjeshtrit e vjetër, të cilët kanë kushtue nji pjesë të
madhe të jetës e të talenteve të tyne për të na lanë tempuj të
bukur e të denjë si këta. Natyrisht për të krye nji punë kaqë
delikate duhet studimi e dora e kompetentëve; duhet gjithashtu
që këto masa të gjejnë zbatimin sa ma të shpejtë e të përpiktë
me kohë e të mos pritet deri sa të jetë tepër vonë.
Shërbimet që do të rrithnin prej kësaj nisiative kishin për
të qënë të shumta e ma të mëdhaja nga sa mund të mendojë
nji lokalist. Sçpse gjithë sa vizitojnë qarkun e Korçës me qëllim
studimi — sikurse atë të Qjinokastrës — gjejnë plot demente
inspirimi për të shkrue mbi othodhoksizmin që gjatë etapave
të zhvillimit të vet në këto vise ka lanë gjurmë të nji qytetnimi
që meriton konsideratë e mirënjohje dhe ka lidhje me zhvillimin
e vendit nga të tana pikëpamjet. Dihet se janë shkrue vepra
të numurta në gjuhët ballkanike, shpesh herë të citueme si pika
referimi nga studjozë e shkrimtarë bashkohatarë, por vihet re
se tani këto studime janë tue gjetë vend dhe ushtimë në shtypin
perëndimor, ndër botime me vlerë, e kryesisht n' Itali, ku njerzit e letrave e t'arteve janë tue sigurue dita ditës ma shumë e
ma meritueshëm nji primat të ri deçisiv në lamën e albanologjis
e të çdo ditunije që ka lidhje me jetën shqiptare, të kalueme
e të tashme.
Sot, mbas bashkimit të lumnueshëm italo-shqiptar, s; ka
dyshim se do t;i jepet nji hov i madh kujdesjes për veprat që
fofmojnë themën e këtij artikulli informativ: shenjat paraqiten
fare enkurajuese e shpresëdhanëse. Nga nji anë Ministrija e
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Arsimit dhe nga tjetra Drejtorija e Përgjithëshme e Shtypit,
Propagandës e Turizmit janë tue dhanë, me anë t' organeve të
tyne, provat dashamirëse e bindëse të nji bashkëpunimi të dobishëm drejt qëllimit, për të mos përmendun para kohe Qendrat
■e Studimeve Shqiptare në Tiranë e Romë, që sigurisht, bashkë
me atë pranë Akademis Mbretnore t' Italis, do të kenë përmbledhur nji aktivitet të tillë në programin e gjanë të vepërimtarive
të tyne. Veç këtyne, në forme private por jo ma pak të çmueshme, dijetarë e gazetarë janë tue dhanë edhe ata përkrahjen e
tyne morale me anën e njohjes e të propagandës me shkrime e
iotim e. Asht pikërisht në këtë fazë ku qëndron e pasqyruar
nji nga pjesët ma të bukura të bashkëpunimit të ngushtë midis
të dy popujve, t' atij bashkëpunimi që me të vërtet leu gjurmë
të pashlyeshme e të paharrueshme.
* *
*
Para se të jemi në gjendje të merremi ma gjatë me vrejtjet dhe përshtypjet që premton të na japi Prof. Bettini, asht
aktuale me iu kujtue lexuesve t' anë efektet e dukëshme të vizitës së nji gazetari të njodun italjan Dr. Fernando Oori, i dërguem i posaçëm i fletores «Giornale d 'Italia» (Romë) dhe
«Corriere della Sera» (Milano), i cili qe pritë nga Kryetari i
Kishës Orthodhokse Autoqefale K. H. T. Imz. Kisi. Artikujt e
tij, që panë dritën kësaj vere i ka përmbledhun tash në nji vëllim
që jep nji përshkrim të plotë të njiqind ditëve kalue prej tij
në Shpipni, veprë e cila ndodhet në pregatitje me u shtypë
edhe në gjuhën shqipe.
Edhe z. Er. Fernando Gori, gjatë reportazheve të tija interasante, ka tregue nji kurreshtje të veçantë në lidhje me të
shkuemen e të tashmen e Kishave dhe Monastireve orthodhokse
të qarkut të Korçës, për të cilat ushqen nji përçmim të madh,
mbas udhëtimit të bamë nëpër Shqipnin e jugut. I<a vizitue nji
numur faltoresh, ka pa s'afërmi jetën që zh-villohet ndër to.dhe
ka bamë nji skic që, me gjithëse paraqitet i shpejtuem e i thjeshtë,
për publikun këndonjës ve në dukë disa merita që formojnë
nder për komunitetin orthodhoks.
«Monastiret orthodhokse — shkruen midis të tjerash —
kanë arësye të plotë qënieje, për shkak të mikpritjes që u japin
udhëtarëve e turistëve të cilët. përndryshe gjetkë nëpër male
a’ mund të gjejnë kurrfarë strehe a përkrahje.»
E nuk mungon nji tjetër përmendje e z. Dr. Fernando
Gori-t për udhëheqsat e fes orthodhokse në Shqipni.
«Nga pikëkamja e randësis numerike, në Shqipni, mbas
Myslimanëve, vijnë Orthodhoksët. Këta janë shumë aktivë dhe
t'udhëhequn nga nji kler inteligjent,»
N. N.

Përshtypje dhe mendime
Nga të kremtet e mëdha
Me një kënaqësi të veçantë vumë re, se kët vit gjatë
Javës së Madhe dhe të Pashkëvet kisha kathedrale e Tiranës
mbushej për ditë me një shumicë besimtarësh e shprestarësh aqë të madhe, sa që shpesh herë detyroheshin shumë
njerës të dalin prej kishe, ose që të mos pësojnë nga asfiksia, ose pse nuk kish vënt, ku të qëndronin. Kjo verejtje na
mbushi, sikundër thamë, me një kënaqësi të veçantë, sepse
na dha të kiiptojmë, se populli orthodhoks i atdheut t’ onë,
me gjithë që jetojmë në një kohë që çquhet për mentirne
dhe veprime materialistike të dobëta, nuk ësht larguar nga
feja e nga kisha, po përkundrazi është pushtuar fellë prej
ndjenjavet fetare e kishëtare.
Nga kjo gjendje psikologjike dhe nga kjo fushë të
favorëshme duhet të përfitojë kisha e jonë dhe autoritetet
kishëtare, dyke u-përpjekur që këtë ndjenjë fetare të besimtarëve f a forcojnë edhe më tepër dhe f a mbajnë gjithënjë të gjallë me anë predikimesh të përshtatëshme e të
rregullshme, me botime librash të posaçme, me mësime
katehetike dhe me përmirësimin e klerit të ulët, në mënyrë
që ky të mund të plotësojë nevojën dhe etjen e besimtarëve
për ushqim shpirtëror nga barrimi i pashtëruar i Ungjillit.
Përveç kësaj, edhe kisha duhet të smadhohet, në mënyrë që të mundë të përmbledhë një sasi besimtarësh më
të madhe. U-provua në një mënyrë të qartë, se kisha orthodhokse e Tiranës është e vogël dhe, sidomos në festat e
mëdha, nuk munt f i nxerë te gjithë orthodhoksët që banojnë
në kryeqytet. Kjo u-konstatua gjatë Javës së Madhe, si edhe
në ditët e Pashkëvet të këtij viti. Shumë nga shpresëtarët
nuk gjenin dot vend, ku të qëndronin, e prandaj dilnin me një
herë nga kisha me një hidhërim shpirtëror të math; disa
të tjerë prapë shtrëngoheshin të Senë në mes ceremoninë
dhe të largohen nga kisha, mbasi ishin në rrezik të pësojnë
nga asfiksia për shkak të ngushticës së vëndit.
Prandaj jemi të mentimit që këtë çestje, d.m.th. zmadhimin e kishës, duhet fa marrë në studim serioz pleqësia
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kishëtare e komunitetit orthodhoks të Tiranës. Është nevojë
e domosdoshme që kisha të bëhet m’e madhe; si do të bëhet kjo, me anë ndihmash ose me mënyra të tjera, i përket
pleqësisë në fjalë f a studijojë dhe t’a gjejë- Në një kohë
kur populli ka etje për të vajtur në kishë e për të dëgjuar
fjalën e Zotit, do t'ishte një punë fori e keqe, sikur të mos i
jepnim këtij populli mundësinë, që të shuajë këtë etje fisnike
dhe të plotësojë këtë deshirë hyjnore, që ka për të sjellë
përfundime të mira e të dobishme, si për besimtarët vetë,
si edhe për kishëti përgjithësisht.

Përmbushja e një mungese kryesore
Botimi i katër volumevet nënë titullin “Mësime Fetare
për fëmijt orthodhoksë,, prej Drejtorit aktif të Seminarit
të këtushëm z. Dh. Beduli, dùhet sallutuar me një gëzim e
një enthusiazmë të vërtetë. Sepse botimi në fjalë mbush
një mungesë të madhe dhe plotëson një nga nevojat më
kryesore që ka kisha e jonë. Me të vërtet literatyra e kishës
s'onë është krejt e vobekët dhe kisha — pse f a fshehim? —
gjer sot nuk ka bërë nonjë veprim me rëndësi në fushën e
rolit të saj shpirtëror, q'është siç kujtojmë, detyra dhe misioni kryesor i saj.
“Shkrimi i Shenjtë, ka thënë një i ditur, ësht libri m’ i
vlefshëm i botës,,. Po që të bëhet i këtillë dhe që të sjellë
pemët e dëshëruara, ësht nevojë të përkëthehet ky libër
dhe të botohet e të paraqitet përpara popullit shpresëtar i
hartuar në një mënyrë të këndëshme e të kuptuarshme.
Këtij qëllimi i arrin mjaft bukur auktori i këtyre botimevet.
Me një gjuhë të thjeshtë, të bukur e të kuptuarshme, me
lëndë të zgjedhur e të përshtatëshme, dhe me një rjeshtini
methodhik të lëndës, me tërë këto, thomi, u paraqit fëmijëvet orthodhoksë faqe te zgjedhura nga Shkrimi i Shenjtë,
në mënyrë që këta me njërën anë të marrin njoftimet e p a ra
të parimevet themelore të fesë, e m’ anën tjatër ië pajosen
me dijeni morale e fetare f afta që të çvillojnë karakterin
e tyre, si edhe ndjenjat e shpirtin e tyre.
Prandaj e përgëzojm ë auktorin punëtor dhe urojmë që
të vazhdojë punën e tlj dobi-prurëse, rne bsndje të piotë se
ka p ër të fituar m irënjojtjen e prindërvet orthodhoksë, si
edhe bekimin e ndihmën e të madbit Zot.

N G A F L E T ftT
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Kryqi në kohën e të krishterëve të parë - Përfigurimi i parë i Kryqit - historia e të kryqyzuarëvet
KRYQI ësht kryesisht shenja e Krishtit dhe e të Krishterëvet. Por zakoni i të bërit kryq me një lëvizje të dorës rrjedh
nga traditat apostolike. Të Krishterët e parë druanin t'a çfaqin
shenjën më të madhe të besës së tyre, se kishin frikë nga ndjekjet dhe nga përqeshjet. E prandaj pikërisht shumë rrallë gjejmë
në varret e monumentet e ndryshmë, para mbretërimit të Konstandinit të Math, shenjën e Kryqit.
Çdo kryqëzim vijash mjaftonte për t'u a kujtuar besnikëvet.
Në këtë mënyrë pëlqenin përfigurimin e një ankure ose shenjash
të tjera të përngjajshme.
Me hyrjen e Konstandinit të Mathnë Kristianizmin, jo vetëm që
u.hoq nga mesi çdo ndalim për adhurimin e lirë të Krishtit, por
sidomos iu-dha më tepër rëndësi Kryqit dhe u-bë ky simbol
fitoreje. Sido qoftë, në fillim, në përfigurimet grafike, shikojmë
se gjindet gjithënjë Kryqi bashkë me labarin e Konstandinit
të Math ose me monogramën e Krishtit.

Kryqet e parë
Në se të Krishterët druanin t’a përfiguronin Kryqin, këjo
vinte nga frika që kishin, se mos tregonin kundrejt këtij më
pak nderim se sa duhej. Por pak nga pak u-çduknë dyshimet,
e kështu shohim pastaj përfigurime triumfale të Kryqit në një
sarkofagë të vjetëve të parë të Krishtërimit, i cili ndodhet sot
në Muzeun Laterano, n' Itali.

Në këtë sarkofàgé Kryqi ka për sipër një kurorë, e cila
përmban monogramën e Krishtit. Të dy pëllumbat që gjenden
për anë të Kryqit përfigurojnë shpirtrat e besnikëvet dhe të dy
ushtarët që janë në bazën e tij, i pari i fjetur dhe i dyti zgjuar
përfigurojnë, i pari të gjithë ata që qëndrojnë të verbër përpara
dritës së të vërtetës dhe i dyti krye-qindarin e shokët e tij, të
cilët i hapnë syt’ e tyre për të vërtetën, në Oolgothanë.
Tashi së fundi u-bë një zbulim mjaft me rëndësi në një shtëpi të Pompejës: u-gjend një kryq i pikturuar mbi një mur dhe
përpara tij ish një prak (fron i vogël) mbi të cilin binin më
gjunjë të krishterët që të faleshin.
Po shkuan shumë shekuj gj.er sa të vihet mbi Kryqin
fytyra e Krishtit.

Të Kryqëzuarët
Të Kryqëzuarët më të vjetër janë të shekullit të 6-të. Por
edhe n'atë kohë nuk e përfiguronin Jesunë të mbërthyer mbi
Kryq. E zografisnin sikur qe n’ orën e ngjalljes përmbi Kryqin.
Edhe format e Kryqit ndryslionin në fillim: dikur ish si
një X e dikur si një T. Mbishkrimi i Kryqit, ku Krishti shpallet
mbret, paraqitte një liri të madhe deri në shekullin e 16-të. Por
q'atëhere mbeti mbishkrimi i vjetër INBI (shkronja greqishte),
që ësht shkurtim i frazës përkatëse të Ungjillorit Joan: «Jesuj
Nazaretasi Mbret i Judhejvet».
Në kohërat e para Krishti përfytyrohej mbi Kryq si i gjallë
me kokën përpjetë, trupin drejt dhe duart të hapura sikur donte
të pushtojë tërë botën. Kështu vazhdoj po-thuaj deri në shekullin
e 13-të e pastaj filloj fë përfigurohet në formën më reale, si i
vdekur (i kryqëzuar).
Kryqi, shenj’ e shpëtimit të të Krishterëvet, ësht gjith’ashtu
edhe simboli i të gjithave sa na ësht zotuar Krishti-Shpëtimtar.
Kryqi, fundit, ësht shenja e rilindjes së botës me anën e
Krishtërimit.
Përmbl, Xh. V.

feti sì i-te i kris
( RRËFENJ Ë)
(Vazhdon p r e j num rit t'è mëparshëm)

Në vëndin e caktuar ndenja bashkë me shumë njerës të tjerë;
po isha aqë i turbulluar, sa nuk munda për disa minuta t'i hap
sytë dhe të shoh reth meje. Më dukej sikur kisha bërë nonjë
krim të vërtetë, së guxova të hyj në kishë të krishterë, e ky
mentim më solli një çqetësim shpirtëror të jashtëzakonëshëm.
Isha i sigurt se aty nuk ndodhej nonjë nga bashkëfetarët
e mi, e prandaj nuk isht' e mundur të merret vesh, se unë
kisha hyrë në faltore kristiane. Asnjë frikë pra e këtillë nuk më
turbullonte. Po ndërgjegja ebraike ishte ajo që më kritikonte e
më qërtonte me një rreptësi të pamëshirëshme. Një zë mysterioz i brëndëshëm më goditte pa pushim me këto fjalë: «Doktor Rosballi, çkërkon ti këtu? Mos ke nonjë dyshim për fenë
tënde dhe për Jehovan t’ ënd? Mos ke ndërmënt të çkëmbesh
Sinagogën me Kishën? Ti ke Moisinë dhe Profetët; ç'punë ke
pra këtu me besnikët e Nazoreut?»
Nënë influencën e këtyre fjalëvet zemra e ime rrihte me
forcë e pa rregull, kur se kryet më dhemte e më buçiste në një
mënyrë të inërzitur e të paduruarshmë. I mbylla atëhere sytë.
dhe vendosa të mos shoh as gjë nga ato që do të ngjisnin
brenda në kishë, dyke kujtuar se kështu lehtësonja fajin dhe i
jipnja kënaqësi ndërgjegjes s'ime ebraike.
Me gjithë këtë nuk gjenja dot qetësi; përkundrazi heshtja
e çuditëshme, që mbretëronte reth e rrotull meje, m’a shtonte
edhe më shumë mërzitjen. «C' është kjo heshtje aqë e madhe?»
thoshnja me vete; «me qindra njerës ndodhen këtu dhe të mos
bëhet as m' e vogël poterë e zhurmë? Aqë e madhe është
shpresëtarija e këtyre njerësvet? Aqë e fortë qënka influenca
dhe fuqija e Krishtit?»

Në këto e sipër filluan hymnet; një harmoni e ëmbël dhe
madhështore e mbushi kishën; melodija që dilte nga organi
kishëtar dhe nga zërat e një korrit të zgjedhur preknin zemrëri
fellë dhe shpirtin e ngrinin në sfera të lartëra. Po mua në fillim
tërë kjo harmoni qjellore m'u-duk si një zë i egër dhe satanik,
që dilte nga fellësirat e skëterës dhe që kishte për qëllim të
gënjejë shpirtin firn dhe fa tërheqë në fen’ e urrejtur. Vendosa
pra të kundërshtoj, dyke e dëgjuar këtë muzikë si një ulërim e
një bërtitje magjike të pregatitur prej fuqisë infernale të Satanajit.
Mirë po kjo kryengritje shpirtërore nuk vazhdoj shumë
kohë; në pak minuta e sipër filloj tëzb u tet e të ulet. Muzika
po vazhdonte gjithënjë e ëmbël dhe e butë, madhështore dhe e
këndëshme; tingujt e saj zunë të hyjnë fellë në zemrën f ime, e
cila pak nga pak filloj të mbushet me një butësi e një ngushëllim të pa treguar.
Po nuk kaloj shumë kohë, dhe përsëri më pushtoj turbullimi i mëparëshëm; kuptimi dhe përmbajtja e hymnevet më
binte në vesh e rendë dhe e fortë; objekti i tyre ishte gjithënjë
Jesui; me këtë kishin të bënin, prej këtij frymëzoheshin, reth
këtij silleshin; e hymnonin si të vërtetën vetë, e quanin dritë, e
quanin ngjallje, e quanin jetë......; e kërkonin si mbështetje të
sigurtë në jetën e tyre, si liman të qetë, si ngushëllim në fatkeqësitë dhe si strehë në rreziqet e tyre.
O Zot! thoshnja me vete, nuk ësht Jesui ay, të cilin
atërit e popullit f judhejvet e vranë si shkelës e si përmbysës
të ligjit? Nuk ësht’ ay q'e ndoqnë dhe e kryqëzuan, se pati
kuximin e paturpëshëm të quajë vetën bir të Perendisë?
Çudi e madhe! Një fe e këtillë, një fe e predikuar prej
një njeriu të këtillë, si mundi vallë të çpallet sheshit në Jerusalim, të përhapet nëpër aqë popuj, të tregojë një fuqi e një
durim aqë të madh, të çkatërojë fef e vjetra, të ngrerë faltore
të panumërta për nder e lavdi të birit të Marisë, dhe më në
funt, të bëhet e të mbetet fe e botës së qytetëruar, e cila fa
nderojë Krishtin e t'adhurojë si Perendi e si shpëtimtar të saj?
Dhe ja tashi unë vetë që jam një Israilit i kulluar, një besnik i
patundur në traditat e atërvet të mij dhe shpresëtar fanatik që
nuk dëshëron të njohë tjatër Zot përveç Jehovasë, ja pra dhe
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unë tashi arriva në një gjendje, që të mos munt të gjej qetësi
nga fantazma e Jesuit! Herën e parë ay daullxhiu i vogël i çuditëshëm! Pastaj ay berberi.... !
Me të zënë në'gojë këto emra, m’ erdhi të qesh e të tallem. Oh! sa mësonjës të çkëlqyer këta dhe të lartër përpara
një Israiliti shkencëtar dhe dijetar të shkrimevet! E ç'më thanë
këta mësonjës të famëshmë, që të më bindin për Jesun e tyre?
Asgjë. Se mos bisedova me ata? E si munt të pranonja bisedim
me njerës të këtillë?
Njerës të paditur si këta nuk munt të paraqitin tjatër gjë,
përveç se vetëm një besim të verbër e të mërzitur. Për Zotin,
mentohesha me vete — kur po vazhdonin edhe hymnet e të
krishterëvet >— për Zotin, do t'ishte një nder i math për doktorin Rosballi, Israilitin besnik, sikur të turbullohej ky e të
çqetësohej nga një djal'i vogël dhe nga një berber të paditur,
të cilëvet. do t'ua mbyllte me një herë gojën vetëm me disa
pyetje, që do t’u bënte nga theollogjia dhe nga shkrimet e shenjta!
«Të tijohësh Jesunë! Të vijsh tek Jesuih Ç’gjë tjatër munt
të presësh nga njerës me një mendje fare naive dhe foshnjarake?
Ësht e vërtetë se këta të dy kishin një besim të math në
fen’ e tyre dhe një interes të gjallë për përhapjen saj. Po ç' del
nga kjo? A nuk gjen njeriu të këtilla fytyra në çdo fe?
Me këto mentirne i mbylla përsëri sytë, po pa kaluar një
minut, më dolli përpara hija e daullxhiut të vogël dhe m'u-duk
sikur më vështronte me një dhembje të madhe, me dhembje
të përzjerë me një lloj ankimi e qarjeje.
Pikërisht atëhere pushuan edhe hymnet. I çela sytë me një
herë dhe pashë mbi tribunën një burrë mesatar nga mosha.
(vazhdon)

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI

J ETA KRISTIANE
REVISTË FETARE E PËRMUAJSHME
Organ i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë
VIT i I-rë

KORRIK 1940 - XVIII
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L ANDA : Parimet themeltare të qytetërimit, prej H. Tij Im. PANDELEIMONIT. — Feja dhe njeriu. — Mos përfolni kurré. — Ngjallja e
Krishtit — Nga kryeveprat e Shén-Joan Gojartit. — Jeta dhe veprat e
Apostoli Pavlit. — Ngushéllimtari. — Né bashkéfjalim me afetarét. —
Pérshtypje dhe mendime. — Mjeku Israilit Rosbali tregon veté se si u-bé
i kreshter.

«UNQJ1LLI SI BAZE E JETES»

Parim et th em eltare të qytetërim it
Faqitë dhe idealet që kanë shtyrë njtrëzinë në çvillimin
dhe përpari min e saj graduai.
(Në botën pagane greko-romake : shqarim i misterit që
fshen bota e jashtme, Natyra dhe bota e vogël, Njeriu,
me anën e një racionalizmi primitif.— Fillosofët e Jonisë
dhe Sokrath— Adhurimi i bukurisë trupore.— Admirimi i
fuqisë trupore).

Ay që pason me vërejtje çvillimin e jetës së botës në
sferat dhe manifestimet e saj të ndryshme, konstaton se ajo
paraqitet si pasojë e një lëvrimi fuqirash të ngadalshme, por
graduale, fuqirash që ekzistojnë në gjirin e natyrës përgjithësisht. Sikundër përmi krerët Fona, në hapësirën e pakufishme
ajrore, në vend të djellëvet që janë shuar dhe çdukur, riçfaqen
djellë të rinj, kështu ngjet dhe me zemrën e njeriut, në thellësirat e së cilës vendin e qëllimevet dhe të idealevet, që janë
realizuar dhe plakur, e zënë ideale dhe qëllime të rinj. Tendem
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cat e ulëta dhe personale të njerësvet zëvendësohen me një
shpejtësi të çuditçme, prej tendencash me karakter universaliteti.
Sepse përmi nevojat dhe kujdesjet partikulare të përditëshme,
njerëzia; në çdo etapë të çvillimit të saj, ndjek dhe objektiva
universale, përpjekja për realizimin e të cilavet i mban fuqit e
saj intense, në mënyrë që, në kalimin e shekujvet, objektivat
universale në fjalë, ose me fjalë të tjera idealet e njeriut, bëhen
më të gjëra, më të larta, rnë universale.
Që sa po fillon njeriu të kuptojë dhe të ndjejë jetën dhe;
ekzistencën e tij, i pari send që i tërheq vërejtjen tërësisht ësht:
natyra, bota e jashtme. Shpirti fillozofik i popujvet, në fillimini
e zgjimit dhe të çvillimit të tij, siç është i ngarkuar me për-;
shtypje të shumta të mara se jashtmi, nuk çquan vetveten prej
natyrës që e rrethon, pikërisht sikundër njeriu, në moshën etij:
mendore, nuk njeh entitetin dhe personalitetin e tij. E tërë fuqia e mendjes i dirizhohét zgjidhjes së misterit të ekzistencës
së botës. Fillosofia greke, që në kohën e Thaliut e deri në atë
të Sokratit, mundohet të zgjidhë çeshtjen e esencës së botës.
Objekti esencial i kozmotheorisë së vjetër ka qenë ky: Prej
ç' elementash kompozohet tërësia, prej ngah rrjeth dhe në
ç' ndryshime përfundon. Mbas shumë kohë dhe passi e analizoi dhe e studioi çeshtjen nga të gjitha anët, mendimi filozofik
ju përvesh një problemi tjetër, njeriut. «Mendja fillozofike, thotë
Bauer-i; vetëm ahernaj këthehet në botën e brendëshme dhe
fillon të merret me studimin e çudirave, që janë realizuar në
sferën e jetës spirituale, passi syri i saj mundi të studiojë lëvizjen e njëshme të botave që vërtiten përmi krerët t' ona, si dhe
ndryshimin e përditëshmë të botës fizike, që na rrethon.»
Sokrati i pari gëzon lavdinë që çeli një epokë të re në
historin e s'hpirtit të njeriut. Në kundrështim me fillozofët e mëparëshmë, e drejtoi fillozofinë prej botës fizike, në orizontin
spiritual. Ata predikonin: «njih botën e jashtme që të rrethon»,
ay tha: «njih veten tënde» Drejtim>i tij ishte një hap kollosal
përparimi, por nuk ishte e mundur me njëherë t ' a shqaronte
mjaftësisht problemin që proponoi për studim. Çvillimi vjen
gradualisht. Çdo gjë ka kohën e saj. Edhe zhenia më e madhe
fillozofuëse nuk shkon me të hedhura, ose si thotë fjala karak-
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teristike popullore «me goxhdanozhdi», por me çape të matura
dhe graduale.
Në studimin e thellë që bëri mi veterì e tij të brendëshme;
Sokrati, mundi të vëzhgojë vetëm një pamje të natyrës spirituale
të njeriut, dijen (gnosis). Jetën perplekse dhe apokrife të zemrës
së njeriut, duket që nuk e kishte para sysh, me qenë që besonte se njerzit janë të liq dhe gënjeshtarë nga padituria. «Ay,
që me të vërtet kuptoiy cila gjë ësht e bukur, pa fjalë që do
vepërojë mir e bukur», thotë Soklrati. Mendimi do ishte krejt i
pëlqyer, po t'i përshtateshe realitetit; por një eksperiencë e
idhur na shtrëngon të pranojmë, se midis dijes dhe virtutës,
dhe një jete konforme me atë, ekziston një hapësirë e madhe.
Udhëtari për t'u ngjitur majë një mali, nuk mjafton të dij rrugën'vetëm , por duhet të ketë dhë dëshirën e patronditur të
"kapërxejë të gjitha vështirësit e rrugës dhe të ketë organizmë të
stërvitur dhe të aftë për udhëtim. Mungesa e njerës prej syresh
e mban udhëtarin të palëvizur rëzë malit, ose nëpër llucat e
fushës. Kjo ngjet dhe me përpjekjet për të hypur mi majat e
larta të virtutës. Nuk mjaftontë ketë kurkush idhe të larta dhe
kuptim të qartë të së mirës, por mi
këto duhet dhe dëshirë
mjaftësisht e stervitur për realizimin e idealeve të tij. Virtuta
për Sokratin ishte diçka e përjashtme, relativisht me njeriun.
Besonte se virtuta mësohet, sikundër dhe arithmetika, këndimi
dhe shkrimi. Oabim që justifikohet, me qenë se çeshtja në
fjalë paraqiteshe për herën e parë për studim, kështu që Sokrati
s'mundte të kuptonte me të parën, sevirtuta ësht produkt i
një pune të brendëshme, pasojë e një lufte intense, kiindër
instinkteve të egërta dhe të lidhura.me natyrën e njeriut. Kaluan shumë shekuj deri sa njerëzia mundi të kuptojë fjalët, që
kanë dalë prej gojës së Apostoli Pavlit: «Kënaqem me ligjin e
Perëndisë shpirtërisht (simbas njeriut që rron përbrenda meje),
por shëkoj një tjetër ligj në trupin t' im, i cili kundrështon li
gjin e mendjes s’ ime.-»
A4e qenë pra, se mendjq. e botës së vjetër i ishte kushtuar
botës së jashtme posaçërisht dhe kuptim' i lartë i personalitetit
édhe s 'ishte ndjehur, idealet e larta të popujve të vjetër dhe
të qytetëruar relativisht me njerinë, kishin një karakter të përjashtmë. Përfaqësonjësit më të çquar të kohës së vjetër isbin
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Greqia dhe Roma, bota e vjetër sikundër që kalifikohet. Për
atë botë, pothuaj se nuk ekzistonte një orizont i gjerë interesash spirituale. Çeshtjet mi vleftën e njeriut, mi të dr^jtat e
personalitetit, mi vëllazërimin e popujve dhe të tjera analloge,
çiken përcipërisht dhe si me të haruar, po që të bëhen objekte
të një studimi të posaçmë dhe të thellë, jo. .Qëllimi dhe objekti i
botës së vjetër ka qenë adhurimi i bukurisë natyrore dhe i fuqisë trupore. Greku sentimental, që të gjitha fuqit e tij ja kushtoj së parës, dhe Romaku ngadhënues i botës kryelarte përqafoi të dytën. Grekërit adhuronin, nderonin dhe i përunjeshin
vetëm bukurisë së trupit. Në mithologjinë greke do të gjeni një
seri të gjatë peripetirash të Perëndive të Olimbit të pështira e
skandalloze por m'anë tjetër dhe një shumicë pikturash, të cilat
tërheqin me perfeksionin e formavet kllasike. Skulptorët Grekë,
si Fidhia, Praksiteli dhe Polikliti, me radiasionet e shpirtit të
tyre arritnë në kulmin më të lartë të bukurisë, të cilin, të pasmit u-munduan fi afrohen, por as që e arritnë, as që mundnë
f a kalojnë deri sot.
Romaku, në periudhat e para të histoiisë së tij dhe para
pushtimit të Greqisë, nuk ishte artist në kuptimin e vërtetë të
fjalës, prandaj dhe artin e konsideronte si mjet për zbukurimin
e jetës së tij të përditëshme. Si i fuqishmë që ishte, e ngriti
idealin e fuqisë për mi atë të bukurisë artistike. Më pas dhe
pikërisht pas krijimit të Imperatorisë mi të gjithë, pothuaj se,
botën e vjetër, i kushtoi dhe artit në gjithë manifestimet e tij,
vëmendjen dhe diligjencën e tij kreative. Por në essencë, madhëria dhe fuqia ishin idealet me të cilat ronte dhe vepëronte
Romaku i moçmë.
Por që të dy këto ideale: bukuria trupore e mbaruar dhe
triumfi i fuqisë trupore, më në fund u realizuan. Mi Akropojën
shkëlqeu bukuria ideale shembëllore dhe fjala e Romës ishte
ligj, që dëgjoheshe dhe zbatoheshe deri në kufitë më të largëta
të dheut. Me se do f ushqeheshe paskëtaj njerëzia e botës së
vjetër? Nonjë idheollogji e re nuk çfaqeshe për të pushtuar
shoqërinë njerëzore, kur se ajo e vjetra e mbaroi misionin e saj.
Pa një ideal ngjallëzuës, sado i ulët që të jetë ky, njeriu nuk mundef të rojë, fuqia popullore dërmohet, dhe shoqëria njerëzore
çkatërohet. Dekadenca pra vjen si një pasojë e paevituarshme e
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një shterpësie idealiztni të përkohëshmë, që ka humbur fuqinë
jetëdhënëse, që i ka shteruar vlaga për sulmime ngadhënuese
të ra. Për ringjalljen e organizmit të motuar duhesh intervenimi
fuqirash të ra. Duhesh të çpikeshin parirqe të ra inspiruese për
jetën spirituale të njerëzisë. Mi gërmadhat e botës së vjetër
ishte e rnundur të rimbinte dhe të riçelesh një qytetërim i ri,
por duhesh t’i proponoheshin për bazë ideale të ra. Bota e vjetër përgjerohesh për bukurinë trupore dhe përunjeshe përpara**
fuqisë natyrore. Njerëzit e epokës së re kërkojnë bukurinë spi
rituale, dhe i përunjen fuqisë morale. Pika e rëndësisë trasmetohet së jashtmi, përbrenda njeriut, në shpirtin e tij, i cili më
në fund konsiderohet si burim jete shoqërore, politike dhe kombëtare. Lartësimi i zemrës së njeriut, perfeksionimi moral, madhështia spirituale e personalitetit, çfaqen si problem i parë dhe
imponent i shoqërisë njerëzore. Të gjitha problemet e tjera
bien në radhuan e dorës së dytë. Ideale të tillë, jo të përkoheshmë, por me një vlerë eterne, i dhuroi botës me ardhjen e tij
Kristianizmi autentik dhe ngjallëzonjës, jo me theorira vetëm,
por me vepra. Mi këto ideale do bëjmë fjalë në një artikull
tjetër në numurin e artlimë të rivistës s' onë.
Episkop’ i Ojinokastrës
PANDELEIMON

MENDIME TË ARTA

Sa c ndryshme do t ’ishte gjendja e shoqërisë dhe e çdo
njeriu, në qoftë se sejcili prej nesh do të pushonte të kritikojë
e t ’akuzojë t ’afërmin e tij, e në vënt të këtyre t'i përvishej
detyrës së shenjtë të vëllazërimit e të dashurisë dyke u-munduar
gjithënjë të lehtësojë rëndësiren e f afermit dhe t ’ ia largojë
hidhërimet e vuajtjet!
* *
*

Nuk ëshV e mandar të kaptosh fellë të vërtetën e krlshterë
dhe të kënaqesh me atë, në qoftë se nak kajdesohesh më përpara
të rregallosh jetën dhe sjelljen tënde simbas ardhëravet dhe porosiravet të kësaj të vërtete.

V.

{etaA£- e ifud^eólkm e. Sue. e itacdukèó^m e
Ay që guxon të sulmojë e të luftojë krishtërimin, bën një krirn të math kundër qytetërimit
e kundër njerëzimit.
(MACAULAY)

Po fati dhe shorti i së vërtetës është, si duket, të luftohet
kjo herë pas herë dhe të ndiqet prej fuqivet infernale të gënjeshtrës e të ligësisë. Është e vërtetë, se në përpjekjen e përherëshme e në. luftimin e pafuntmë midis shpirtit e lëndës,
midis pjesës hyjnore të njeriut dhe t'instiktevet shtazore të tij,
në këtë përleshje; thomi, të pamëshirëshme, shpirti është ay që
më në funt dominon e triumfon dhe lënda është ajo që përulet,
që rrëzohet e që mundet. Po është një rrëzim ky jo definitif
dhe jo për vdekje; sepse kuçedra e ligësisë herë pas herë ngreh
kryet dhe jep shënja gjallërie, dyke filluar përëri e përsëri
sulmimet e saj kundër shpirtit e kundër fuqivet shpirtërore. Ky
fenomen historik nuk na duket se bëhet pa dëshirën e pa ndërhyrjen e Providencës Hyjnore; e dëshëron kjo si duket, këtë
luftë dhe e aprovon, mbasi nga kjo përpjekje del m' e çkëlqyer
pjesa fitonjëse, çkëlqen më tepër virtuti dhe e vërteta, ësht m'e
fortë drita e pjesës shpirtërore dhe imponohet e përhapet më
shumë e në redhe më të gjëra. Është vënë re bile, se sa m1 e
çkëlqyer është një e vërtetë dhe sa më të dartëra janë parimet
e një doktrine, aqë më të forta janë sulmimet dhe aqë më të
egëra janë luftimet, që çpallen kundër saj prej bijvet të ligësisë. Se vetëm me një luftim të këtillë munt të çkëlqejë më shumë, sikundër u-tha, e vërteta dhe doktrina e lartër.
*
*

*

Kjo pikërisht ka ngjarë dhe ngjet me doktrinën e krishterë çkëlqimi i saj i jashtëzakonëshëm dhe lartësia e parimevet të saj tërheq mërjn’ e adhuronjësvet t’ errësirës dhe shka-
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këton herë pas herë vërsuljen e tyre të çmëndur e të tërbuar.
Nuk ishin mjaft, si duket, sulmimet e shpeshta dhe luftimet e
shumta që janë çpallur kundër saj prej fuqivet të ndryshme
gjatë një kohe prej njëzet shekujsh; nuk ishte mjaft gjaku i
martirëvet, q'u-derdh pa masë e pa pikë mëshire gjatë kësaj
kohe; kërkon gjak e gjithënjë gjak kuçedra e skëterrës, që të^
kërcejë e të kënaqë dëshirat e saj gjakpirëse dhe të panginjura;
gjak kërkon shum' e më shumë, me qëllimin satanik që të mbytë me anën e këtij ndjenjën fetare përgjithësisht e të shuajë e
çdukë veçanërisht fen’ e krishterë dhe parimet e saj hyjnore.
Nuk vonoj të gjëndet organi dhe mjeti i gjakderdhjes së
re; u-gjet pa nonjë vështirësi të madhe vegla ekzekutonjëse e
planevet satanike dhe infernale ; dolli xhelati dhe i shekullit
tonë, shekullit që krenohet e që mburet për qytetërimin e math (!)
dhe për zbulimet e çpikjet madhështore që janë bërë. Këtë radhë sulmonjësi dhe luftonjësi nuk duhet kërkuar midis popujsh
paganë dhe idololatrë; nuk u-çfaq ndër shtete afetare, që luftojnë parimet fetare të shtyrë prej arësyesh e interesah të ndry
shme; mos kujto se është flamurtar’ i nonjë shoqërie pseudofilozofesh, që sulmojnë ndjenjën fetare n’ emër të shkencës e të
diturisë. Jo. Lufta e re kundër krishtërimit u-çpall në gjirin
dhe n’ emër të popullit rus gjoja, të këtij populli, i cili prej
shekujsh të tërë është konsideruar si një nga popujt më fetarë
dhe më besimtarë; i cili është qojtur me të drejtë «ruajtës i
flaktë dhe mprojtës fanatik i parimevet dhe i traditavet orthodhokse», dhe i cili shpesh herë nuk pat drojtje të rëmbejë dhe
armët e të luftojë kundër ndjekësvet e shtypësvet të ndjenjavet
fetare të popujvet, -që jetonin nënë sundimin e perandorisë
otomane. Në «Rusin’ e Shënjtë» dolli armiku i ri i doktrinës
së Krishtit, në atë Rusi ku më tepër se në çdo vënt tjatër pati
rast të çvillohet për një kohë të gjatë e në një mënyrë të çkëlqyer filologjia e letërsia theologjike, arti kishëtar dhe muzika
kishëtare, ajo muzikë që të prek shpirtin fellë e të shpije në
sfera të lartëra e në botën e një lumtërie të pa-imagjinuarshme...
Në dhjetvjetorin e dytë të shekullit të njëzettë regjimi
shekullor i Rusisë Cariste u-rrëzua në mes të tymit e të gërmadhavet, që kishte shkakëtuar lufta e madhe (1914-1918), dhe
në vendin e tij pas një kryengritjeje të përgjakëshme u-theme

168

JETA KRISTIANE

lua regjimi bolshevik. Nisiatorët dhe themelonjësit e këtij regjimi, dyke dashur të venë në veprim e të realizojnë theoritë
matèrialiste dhe utopike të Marks-it, vendosnë të • çdukin çdo
ndalim, që munt t’ u dilte përpara e që munt t'i pengonte iië
zbatimin e në përhapjen e këtyre theorivet. Me predikime pra
e me premtime demagogjike pasi e ndeznë një pjesë të popullit, — të cilit i përgëdhelnë pa as një kursim deshirat dhe kërkimet fantastike — e muarnë me vete dhe të gjithë bashkë u-vërsulnë së pari kundër klaSës aristokratike e të mesme, d. m. th.
kundër atyre klasavet shoqërore, të cilat qëndronin në vijën e
parë dhe mbanin skeptrat e përparimit dhe të lulëzimit si në
fushën e veprimit mendor, si edhe n' atë lëndor e material.
Skena atëhere çnjerëzore dhe të tmershme u-çvilluan, skena t’egëra dhe plot me bandalizma, si ato të kryengritjes frënge, kur
pushteti dhe fuqia ishin rrëmbyer prej Rovespier-it me shokë.
Pasuria e klasavet në fjalë u-grabit dhe u-çpërnda në një mënyrë të pamëshirëshme ; nderi familjar u-shkel dhe u-satirizua
me tërë mënyrat e mjetet e dobëta, që munt të çpikte fantazia
satanike dhe shtazore e njerëzvet që predikonin parimet e drejtësisë dhe të njëjësisë (!) ; njerëzit vetë — që nuk muntnë t’ ikin e të shpëtojnë nga thonjt e bolshevikëvet — u-burgosnë,
u-internuan dhe u-vranë bashkë me familjet e tyre në një mënyrë t' egër e barbare . . . I dridhen mishërët njeriut, kur këndon fletoret e asaj kohe dhe përshkrimet e hollësishme të ngjarjevet tragjike, që çvilloheshin në Rusin' e shkretë përpara syvet
të botës së qytetëruar e të krishtere dhe (terribile dictu) në
shekullin që mburet për zbulimet, për çpikjet shkencore dhe
për qytetërimin e math! Me mijëra njerës të pafajshëm u-çduknë egërsisht, tym dhe flagë përshkonte an' e mb' anë vëndin e
mjerë, gjaku derdhej si lumë në tërë krahinat dhe hekatombe
të pa-numurta shënoheshin dit’ e natë, për të kënaqur shpirtin
e njerëzvet që kërkonin gjak, që kënaqeshin me gjak !
*
* *
Dhe nuk u-mjaftuan me aqë, as qëndruan gjer këtu ndjelcjet e egëra dhe të pamëshiiëshme ; drejtonjë^sit e Rusisë Sovjetike n' errësirën e tyre mendore e shpirtërore u-kthyen dhe
kundër fesë, dyke e qojtur këtë si një faktor e si një pengim
të math, që munt t' u kundërshtonte në zbatimin e planevet të
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tyre. U-vërsulnë pra si të tërbuar kundër kishës dhe klerit, dyke mobilizuar tërë fuqif e tyre dhe dyke vënë në veprim çdo
mënyrë e çdo mjet, që munt'të' gjente zgjuarësia e tyre çkatërronjëse dhe keqbërëse. Nga kishat e shumta, ca u-doqnë dhe
u-bënë hi e pluhurë, ca u-rënuan, ca u-hodhnë në erë me bom
ba e me dinamit dhe shumë nga ato që mbetnë, u-transformuan
në muze e në qendra të tjera defrimesh e talljësh të fesë dhe
të ceremonivet fetare. Kora dhe lipsane të shenjta rrëmbeheshin, hidheshin nëpër rrugët e shkeleshin me një paturpësi të
pakufishme; ungjij, libra të shenjta dhe enë të hirëshme kishëtare digjeshin nëpër rrugët, thyeshin në mes të bulevardevet e
satirizoheshin ndër sy të popullit me shprehje e sjellje krejt
barbare e brutale; atheistë fanatikë e të çmëndur shkonin në
për rrugët e qytetevet me veshje episkopale, për të satirizuar
e për të përqeshur Perëndinë, Krishtin, Shën Marinë ! ! ! Me
mijëra klerikë u-burgosnë, u-internuan dhe u-vranë ; ata që shpëtuan nga burgu e nga vdekja me anën e shpatës, u-ndoqnë pa
pikë mëshire; u-shtrënguan të përballojnë rreziqet e urisë dhe
të së ftohtës e më në funt muarnë kurorën e martirit pikërisht
si dëshmorët e shekujvet të parë të krishtërimit . . .
«Pak janë ata; thoshte në.një mbledhje lordi Englez Berutford, pak janë ata që munt të kuptojnë se ç' bëhet n' atë
vënt të shkretë; ku të krishterët vuajnë dhe ndiqen si ne kohën
e ndjekjevet të perandorëvet Romanë. .. Numuri i martirëvet
është i math dhe gjaku i të pafajshmëvet bërtet, bërtet, dyke
kërkuar hakmarrje... Kanë çpallur luftë kundër Perëndisë dhe
kundër Biblës, të cilën nuk muntnë fa çdukin as Volter-i^ as
antifetarët e tjerë f Evropës.... Në muajin Qusht të këtij viti
(të vitit ,1930) një nga ministrat e Rusisë Sovietike tha përpara
rlnisë Ruse; midis të tjeravet; dhe këto: «Këto shkolla duhet të
luftojnë fenë. Rinia duhet të bëhet pararoja në luftën f onë
kundër fesë dhe kundër Perendisë». «Duhet të zgjedhim, thotë
Abetarj'a e Komunizmìt, duhet të zgjedhim midis Perendisë dhe
Lenin-it. Nuk është fjala për ndryshim e për riformim të fesë,
po për çdukjen e saj. Urrejmë krishtërimin dhe të krishterët.

dhe mëshira! Ne kemi nevojë për urrejtjen, se vetëm me anën
e kësaj do të mundim të pushtojmë botën. Besimi në Perendi
është një gjë qesharake dhe foshnjarake....„. Komunizmi nuk
pajtohet me fenë. Duhet të zgjedhim midis Perendisë dhe
Lenin-it.....».
Në një nga numurat e gazetës «Atheist-i» Ministri i Arësimit Lunacarski shkruante midis të tjeravet dhe këto: «I dërgoj
«Atheist-it» urime të nxehta; e uronj nga zemra për luftën që
ka filluar kundër hijes (fantazmës) s' urejtëshme të Perendisë, e
cila i ka shkakëtuar botës një fatkeqësi të madhe gjatë historisë
së saj të gjatë!!!».
Po diktatorët e Moskës, dyke parë se masat e tyre t'egëra
dhe barbare nuk sillnin përfundimet që shpresonin, dyfishuan
sulmimet e tyre kundër fesë dhe përpiqesliin kush e kush të.
kalojë tjatrin në forcën e në tërbimin e ndjekjevet që përdornin
ose me anën e shpatës, ose me anën e penës. «Është detyra e
jonë, shkruante rivista bolshevike «Antifetari», të ndreqim gabimet që bëri Dioklitian-i dhe ndjekësit e tjerë të krishtërimit».
«Feja dhe besimi në Perëndi — shkruante Buharin-i, një
nga kryetarët e bollshevizmit — janë mjeti m’ i fortë, për koruptìmin e ndërgjegjës së popullit. Partia e komunistëvet është
armik i fesë..... Edhe Zinovief-i, një nga drejtonjësit atheistë
të komunizmit botoj në vitin 1924 këtë çpallje të çmëndur:
«Do të vërsulemi kundër Perendisë. Do. t'a rrëzoimë e do f a
zbresim nga qjelli i la rtë r.ku e kanë vënë. Ku do që të shkoië.
do t’a J<apim të përulur e të mundurHL
Le të mos zgjatemi; thomi shkurt se mënyrat dhe mjetet
që përdori regjimi bollshevik, për të çdukur fenë dhe ndjenjën
fetare nga shpirti i popullit rus, munt të krahasohen vetëm me
ato të ndjekjevet të shekujvet të para të krishtërimit, dhe janë
aqë shumë, sa përshkrimi i tyre i hollësishëm do të mbushte
volume të tëra. Për këtë arësye mjaftohemi të paraqitim këtu
një shkurtim të «planit pesëvjeçor» të qeverisë Sovietike, i cili
pian na jep të kuptojmë, se me çfarë masash qeveria në fjalë
mundohet të luftojë parimet fetare dhe t'i shuajë këto e t’i
çdukë nga faqja e dheut.
Shpresëtari

Në kalimin e jetës s’ uaj

Mos përfolni kurrë
„Ca prej Farlsejvet thoshin : ky njeri nuk
është nga Perëndia, sepse nuk ruan të Shtunën„
(Joan 9, 16)

Një ditë shpëtimtari — na thotë Ungjilli — shëroi një
njeri që qe lindur i verbër. Këjo ngjarje e mrekulluarshme vajti dhe në vesh të farisejvet, të cilët filluan me një herë hetimet. I mbar populli, në të cilin këjo ngjarje kish lënë një përshtypje të thellë, besonte se ay që i dhuroi dritën e syvet të
verbërit të ngratë, duhesh të kishte një fuqi më të lartë. Por
farisenjt, të cilëvet nuk u interesonte fama e madhe dhe popullariteti për dita më i math i Krishtit, të cilët deshironin që
t' ushtrojnë influencën e tyre mbi popullin për t' a spekulluar,
duke e mbajtur n' errësirë dhe në padije, me gjithë që e dinin,
them, fort bukur se kritikonjësi i tyre i rept kishte një fuqi më të
lartë, ata nuk pushonin së kërkuari çdo mënyrë për t’ a ekspozuar. Edhe filluan me shpirtë-ligësi përfoljen. Duke gjetur si
argument të hëpërhëshëm që shërimi u-bë të Shtunën, ditë pushimi, thanë : S’ ësht e mundur që ky njeri të jetë nga Perëndia, mbassi nuk ruan ato që parashikon ligji hyjnor për ditën
e pushimit. Kështu që, këta demagogë të famëshëm, këta të
parët të dobët, që nuk respektonin asgjë të shenjtë dhe të hijëshme, zbuluan, se rrezikojnë gjoja traditat !
Duke mos patur atë qëndrim moral për të lavdëruar një
vepër fisnike dhe mirëbërëse, siç ishte shërimi i të verbërit,
armatosnë gjuhën e përfoljes dhe derdhën tërë helmin e hidhur
të shpirtit të tyre të zi dhe plot me çmirë, për të ulur vlerën
e sajë. Por ç'është përfolja? Një përkufizim të shkurtë dhe të
qartë të sajë, këndonjës i dashur, na e jep një shkrimtar i vjetërsis në kara'kterët e tij të famëshmë i quajtur Theofrast. Përfolja
ësht — thotë — ay pasion i shpirtit që qëndron në të fyerit
e të tjerëvet.

Dhe duke vazhduar anatomi i vjetër i ndjenjavet njerëzore
shton : Përfolësi kënaqet që të zërë në gojë për të keq të - tjerët. Po të pyetet, ç' njeri ësht filani, do të përgjigjet ekzakt si
ata që bëjnë gjeneologji ; do të fillojë nga i ati dhe e ëma, do
t’ i ekspozojë ata që pastaj të përfundojë: kurse ky pra ësht bir'
i tyre, s’ mund të jetë ndryshe, veç se njeri i lig dhe i dobët.
«Po qe se të gjithë — vazhdon Theofrasti — flasin keq
kundër ndonjërit, përfolësi mer edhe ay pjesë e shton : Un, atë
njeri e kam urrejtur dhe e urrej më tepër se çdo tjetër nga jur
mbassi dhe nga fytyra duket se ësht i lig, bile i lig pa shoq».
“Përfolje ësht të folurit keq kundër çdo njeriu, me qëllim
diskretitimi,,
Dhe Theofrasti e vazhdon karakterizimin e tij duke e
mbyllur kështu : Njeriu i përfoljes nuk ndjen turp të ihotë fjalë
të këqija dhe kundër far' e fisit të vet. Bile dhe të vdekurit i
zë në gojë për të keq. Dhe këtë sjellje të tij, që përbën kënaqësin 'më të madhe të jetës së vet, e quan sinqeritet, shpirt
demokratik dhe liri. Ky ngacmim i përfoljes i bën njërëzit maniakë dhe i demoralizon».
Edhe vërtet, njeriu i pushtuar nga përfolja vuan nga sëmundja më e ligë shpirtërore. Arrin n' atë shkallë sa të përfolurit t’a quaj si një nevojë të domosdoshme. S’ munt të rojë,
po të kaloj një dite pa mar nëpër gojë të tjerët.
Këtë ves të lig e kanë dënuar të gjith lëvronjësit, të vjetër
dhe të rinj, të çështjevet shoqërore. Por ajo që u-tha prej atit
të pavdekëshëm të filosofisë morale për përfoljen, na jep ikonën më të madhe të kuptimit të sajë dhe të përfundimeve të
liga në të cilat e shpie gjuha e ç’ thurur njeriun : Përfolësi —
thotë Sokrati — vret nderin e njeriut dhe krimineli jetën ; por,
mbasi nderi ësht më i math se jeta, përfolja ësht një fàj me i
math se vrasja, se vrasësi vret me shtijesë dhe me rezik të vetvetës vetëm të gjallët, por përfolësi, vetëm me një fjalë dhe
duke e patur veten të sigurtë, vret jo vetëm të gjallë por edhe
të vdekur».
I till ësht njeriu që vuan nga këjo sëmundje e dobët të
përfoljes. «Përfolje — thotë Shën-Vasili i Math — ësht të marurit në gojë të të tjerëvet me qëllim diskretitimi».
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U-vënë fakua syvet për të parë vetëm mungesat e të
tjerëvet, kurse të metat e tyre i harrojnë.
Çdo njeri sigurisht ka edhe të meta por ka edhe virtyte.
Cili mund të pretendojë se ësht i përsosur? Në ka njerës që
kujtojnë se janë të zbritur nga qielli; se janë të përsosur dhe
se kanë mençurin e botës për të kritikuar të tjerët dhe për t'u
vënë syvet të tyre fakua madhëronjës qe të shohin vetëm të
metat e të tjerëvet, pa kuptuar të metat e tyre, këta type janë
vetëm egoistët. Edhe kaq e madhe ësht egomania e tyre, sa që
nuk i japin kohë vetes së tyre të kdptojnë se cilët janë me të
vërtet dhe si i konsideron kritika e pagabuarshme shoqërore.
Egoistët nuk mund të kenë atë «njih vet-veten» të Sokratit, atë
virtytin shpëtimtar të vet-njojtjes. Type të këtillë, që pretendojnë se janë të përsosur, që janë lindur për të parë vetëm ç'bëjnë të tjerët, type të këtillë them, qenë dhe farisenjt; të cilët,
siç na thotë Ungjilli, e kishin si për detyrë të kritikojnë e të
diskretitojnë Krishtin, që bënte mirësira ditën e Shtunë, se prisheshin gjoja zakonët dhe urdhërimet e ligjit. Këta type që s'u
kujdesuan të mirren me studimin e vet-vetes dhe të mësojnë
se ç; ësht vet-njoftja dhe që shikonin vetëm të metat e të tjerëvet, deshnë një herë na thotë Ungjilli të vrasin me gurë një
grua, e cila kish shkelur besën familjare. Ësht e vërtet se ligji
i Moisiut në të tilla çeshtje ishte shum i reptë. Urdhëronte që
një person i këtillë të vritet me gurë. Por, kur u-mblodhën
këta njerës që shëkonin vetëm fajet e të tjerëvet kurse të tyret
i harronin, kur u-mbloddën pra që të vrasin me gurë një krijesë fajtore, u-ndoth atje edhe Krishti. i veshtroi një herë të
gjithë mirë-mirë, studjoi si zëmër-njohës fytyrat e tyre dhe uthotë: Urdhëroni Zotërinj, ay që kujton se ësht i pafajshëm, le
të vijë këtu e le të hedhë i pari gurin mbi këtë grua. Edhe i
tha këto fialë Krishti me prestigj dhe me ton qërtonjës si një
autoritet. Porsa dëgjuan këtë urdhër qërtonjës, akuzonjësit e
asaj gruaje të mjerë, nuk guxuan fafrohen e të kryejnë veprën
e tyre vdekje-prurëse. Ikën një-një edhe e lanë.
Të këtillë janë përfolësit. Shohin vetëm — siç thotë Un
gjilli — kashtën në syrin e të vllaut të tyre, por nuk ndjejnë
trarin që kanë në syt e tyre. Dhe kërkojnë të ndreqin të tjerët,
■kurse ata vet kanë nevojë për ndreqje dhe për shërim.
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Në shoqërl e shkojnë kohën ose duke luajtur bixhoz,
ose duke mar nëpër gojë të tjerët.
Përfolja fatkeqësisht ësht përhapur mjaft edhe ndër ne.
Edhe përfolin' jo vetëm gratë por edhe burrat. Kur mblidhen
mbë ndonjë vend, në vend që të bisedojnë gjera të bukura dhe
t ' a bëjnë ambientili me të vërtet një shijim shpirtëror, të këndëshëm dhe të kënaqëshëm dhe të dalë nga një bashkim i këtillë ndonjë dobi për të mirën e përgjithëshme, ata dy gjëra
bëjnë : ose e vrasin kohën me bixhozin që zgjatet shumë herë
deri në orët e para të mëngjezit — edhe këjo ngjet sidomos
nëpër qytetet — ose e kalojnë kohën duke përfolur njerin dhe
tjetrin. Edhe shikon atëhere të kalojnë si mbë ndonjë film cinemaje tërë ngjarjet e ditës, të rat edhe të vjetrat, persona dhe
ndodhira. Oratë do të zënë nëpër gojë grat' e tjera që nuk
janë atje. Do të analizojnë jetën e tyre, do të hyjnë në çështjet
e tyre familjare dhe do të thonë — simbas një fjale popullore
— «çka heq e nuk heq fshesa».
Shakespeare-i tha se përfolja. ngjet me një thikë vrasëse, që vret më mirë dhe më përfundimisht se thika.
Ku vete filani osé filanka, si vishet, ç’ha, me cilin shoqërohet, sa merr burri dhe a ka barazim në shpenzimet me t' ardhurat, me cilin u-takua dhe përgjithësisht çdo gjë që i përket jetës private, familjare dhe shoqërore të gjithsecilit do të
hetohet me imtësi, do të vihet në veprim imagjinata, do të
nxirren përfundime shumë herë pa ndonjë bazë dhe do të
shtohet një pjesë mjaft e madhe çpifjeje dhe ligësije që të krijohet kështu një përshtypje fiktive në kurris t’ atyreve që mirren nëpër gojë, të cilët, sigurisht, që të mirren nëpër gojë duhet të kenë me doernos ndonjë vlerë. Thamë më sipër se përfolin jo vetëm gratë, por edhe burrat. Bile disa nga këta të
fundit, i kalojnë dhe gratë. Kurrë s'mund të dëgjoni një herë
ndonjë fjalë të mirë nga goja e këtyre. Dhe në këtë ves të lig
bien sidomos ata që s' kanë edukatë, që janë shpirt-liq dhe të
koruptuar shpirtërisht. Përkundrazi, njerëzit me karakter, ata.që
kanë marr një edukatë familjare dhe shoqërore, ata që ndjejnë
prestigjin e tyre, janë të matur në bisedimet. Nuk hapin gojën
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kot dhe më çdo orë për të kritikuar të tjerët. Njeriu fisnik dhe
me kulturë dhe edukatë njërëzore e di fort bukur se përfolja,
x siç e tha dhe një shkrimtar i kohës s' onë, ësht «zgjebja e shoqërisë».
Edhe jo vetëm zgjebe, por diçka më keq se këjo sëmun/ dje e qelbur. Ësht diçka që mund të, barazohet me vrasjen mo
rale, kur përfolësi mer nëpër gojë persona të një vlere dhe
virtyti më të lartë dhe thotë çpifje për t’ i diskredituar përpara
botës. Atëhere përfolja ngjet siç thotë Shakespeare-i me një
thikë vrasëse, që vret më përfundimisht dhe se thika. Sa vrasje
morale të këtilla nuk bëhen sot në shoqërinë t' onë ! Një nga
etërit e kishës s' onë, më duket se Oojarti, duke bërë fjalë për
vrasjen morale që shkakëton përfolja, thotë këto fjalë plot-kuptim që na kujtojnë çka kish thënë më përpara Sokrati : «Që të
kryej njeriu një vrasje, duhet të ruhet shumë; se çdo kohë
s'ësht e favorëshme për një gjë të këtillë; se çdo vend s' ësht
i përshtatshëm për kryerjen e vrasjes; se as mjetet vrasëse të
gjitha s’ janë të sigurta, as të gjitha plagat nuk sjellin përfundirriin e dëshiruar dhe as të gjitha goditjet nuk janë vdekjeprurëse. Por që të dëmtojë njeriu nderin e tjetrit, mjafton të
thotë vetëm një fjalë ; as joër shumë kohë s’ ka nevojë, se ifijafton vetëm një minutë ; porsa t' a vërë ndër mend për të përfolur, dhe puna mbarohet».
, “Atë që dëshironi t’ u bëjnë njerëzit e tjerë juve, atë
bëni dhe juve të tjerëvet,,.
Kështu që, ata që përfolin, ata që janë pushtuar nga këjo
sëmundje e dobët dhe çkatërimtare, qofshin burra, qofshin gra,
janë personat më të fëlliqura, qenëjet më të ulëta të shoqërisë.
Njerëzit me karakter dhe me edukatë, njerëzit që kanë
dije të gjeravet të botës, kur shëkojnë të këtilla qenëje të mjeruara, i vetmi qellim i të cilavet ësht që të diskretitojnë të
tjerët, i urrejnë dhe s'duan t' i shohin me sy. Edhe kanë të
drejtë, se mejtojnë që nesër ose pas nesër do të vijë dhe radha
e tyre që të mirren nëpër gojë.
Ka natyrisht raste kur duhet me doemos të themi dhe
fjalë të hidhura dhe të kritikojmë veprime të jasht-ligjëshme.
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Por, duhet që qëllimi i ynë të mos jetë kurrë për të diskretituar persona, për t’ i paraqitur ata si të dyshimtë para shoqërisë, ose për të prishur punën e tyre.
Ay që interesohet për ndreqjen e një fajtori, s’ ësht nevojë që të qiti fajin në shesh duke e bërë të njohur në të gjithë, por, shkon si një mik i mirë dhe i tregon të metat, i
shpjegon me frymë deshire të sinqertë ndreqjen e tij, i jep
këshillat e duhura dhe i flet me dashuri si njeri i ndersihëm
dhe i sinqertë. Një gjest i till me mendime të kulluara, jo vetëm që çmohet gjithëmon dhe pranohet me mirënjojtje, por
sjell dhe përfundime të mira. S’ ka njeri pa faj në
këtë botë. Të gjithë kemi të mirat dhe të metat t' ona. Duke
rojtur në shoqëri dhe duke parë të metat e të tjerëvet nuk du
het të bëhemi trumbeta diskretitimi. Do të na vinte vali mirë
neve sikur të thoshin të tjerët për ne ç’ ka themi ne për ta?
Sigurisht, jo. Qoja hyjnore e Krishtit tha, se : «ato që dëshironi
t’ u bëjnë juve njerëzit, bënu-a dhe juve atyreve». Ësht kanuni
i artë, i cili po të mbahet, siguron bazën e respektimit të njëritjetrit, të dashurisë së përbotëshme, të vllezërimit dhe të bashkëpunimit. Ky kanun i artë ka po atë kuptim me thënëjen e
pavdekëshme: «çka urren ti, mos i a bën tjetrit».
Këndonjës të dashur, që këndoni këto rrjeshta. Mos përfolni kurrë. Mos zëni nëpër gojë t' afërmin t’ uaj. Mos gërmoni
punët e tij. Mos pranoni të hithni sy të lig në lumtërin e tje
trit. Përfolja dhe kritikimi, sjell çkatërrimin, kurse bashkëpunimi përbën fuqin krijonjëse, q' e shtyn njerëzinë në përparim.
Mos kritikoni kollaj, mos përfolni, as mos përhapni fjalë pa
vend kundër të tjerëvet. Në jetën t’ uaj kini gjithmon parasysh
fjalët e pavdekëshme të Shpëtimtarit t’ onë : «Mos gjykoni që të
mos gjykoheni, sepse me atë gjykim që do të gjykoni, do të
gjykoheni edhe ju, dhe me atë masë që do të maini, do t'ju
matet edhe juve».
B.
MENDIME TË ARTA

Drejtësia dhe interesi i ynë i vërtetë kërkojnë prej nesh
këtë: Gabimet e të tjerëvet f i ndjejmë gjithënjë, po ato f onat
kurrë nuk duhet f i ndjejmë.

Skicë apollogjetike

N G JA L L JA E KRISHTIT
I. Ipotheza e vjedhjes
Simbas kësaj ipotheze, e dia për të parën herë u-vu në
qarkullim prej kryepriftërinjvet Judhaikë me një herë pas ngjalljes dhe që në shekujt e parë të Krishtërimit u-përdor prej
Celsus-it, Porfirius-it dhe Julian Apostatit dhe tani në shekujt e
fundit dhe prej theollogut gjerman Reimarus, Krishti nuk qenka
ngjallur, por apostujt e Tij i a vuadhën trupin dhe thanë pasta]
se u-ngjall.
Rëzimi i kësaj ipotheze provohet nga sa pasojnë:
1.
— Piksëpari apostujt e shenjtë s’ munt t' a vithnin trupin
e Zotit edhe po të donin. Nuk munt t’ a vithnin, se varri ruhesh prej ushtarësh romakë, të vënë nga armiqt e Shpëtimtarit,
ekzakt që të mos vinin apostujt e t ' a vithnin. Nënë t' atilla rethana pra, kushdo tjetër mund fi afrohesh varrit, por apostujt
jo. Përpikmënia me të cilën ushtarët romakë kryenin detyrën e
tyre nuk na lejón që të pranojmë se ata kanë fjetur kur po
bënin roje, duke u-dhënë kështu rast appstujve ose ndonjë njeriu tjetër për të vjedhur trupin e Zotit. Që të ngjante një gjë
e këtillë do të nevojitesh që ushtarët të flinin gati si të vdekur,
se për ndryshe ishte e pamundur të mos ndjenin poterën
që do të shkakëtohcsh nga rrukullisja e gurit prej derës së va
rrit dhe të mos zgjoheshin e të ndalonin një veprim të këtill.
2.
— Në qoftë se ushtarët roje kanë fjetur me të vërtet,
dhe gjat gjumit u-voth trupi i Zotit, atëhere ata do të duhesh
të dënoheshin reptësisht për mosplotësimin e detyrës së tyre.
Por, në vend që të dënohen, përkundrazi ata paguhen që të
thonë se, kur po flinin, ërdhën apostujt dhe e vuadhën trupin.
Këjo tregon se ushtarët e kanë kryer detyrën ashtu siç duhesh,
se nuk kanë fjetur por e panë Zotin që u-ngjall dhe se priftërinjt e Judhenjve, për të mbyllur gojën e këtyre dëshmimtarëve
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të vërtetë të ngjalljes, i blenë me të holla dhe i.fnësuan të gënjejnë duke thënë se Krishti nuk u-ngjall, por u-voth nga varri.
Por, edhe sikur të pranonim që ushtarët me të vërtet kanë
fjetur, ç' rëndësi mund të kenë atëhere thënëjet e tyre për një
ngjarje që u-bë në kohën kur, ata po flinin? Dëshmimi i ùshtarëvet për vjedhjen e trupit, s' mund të ketë asnjë vleftë, mbassi:
ose ata s' kanë fjetur duke bërë detyrën e tyre ashtu siç duhet
dhe duke mos lënë që të vidhet trupi, ose kanë fjetur dhe atëhere s; kanë se si të dijnë që u-voth trupi. Ajo që vihet re si
.në rastin e parë ashtu dhe në të dytin, ësht që varri pas tri
ditësh u-gjet bosh edhe se këtë e dëshmuan ata vet. Dhe mbassi
trupi s; ishte e mundur që të vidhesh, natyrisht ay s' mund të
çdukesh ndryshe nga varri, veç se duke u-ngjallur.
3.
— Kryepriftërinjt nuk marrin asnjë masë dhe a s!që: i
kërkojnë Pillatit të marrë masa kundër apostujvet për arësye
se ata do të kenë vjedhur trupin e Krishtit dhe as që më vonë
nuk u-përmendin gjëkafsh atyre. Përkundrazi, dilemà e famëshme
(V. Apost. 5,38) në të cilën Gamaliel-i vë antarët e Këshillës së
Madhe, provon se, të paktën ay vet, në mos edhe të tjerë,
kishte një lloj besimi mbi mundësin e ngjalljes së vërtetë të
Krishtit dhe se asnjë nga antarët e Këshillës nuk i besonte
pretekstit që gjoja apostujt e kanë vjedhur trupin e Shpëtimtarit, mbassi atëhere Gamaliel-i nuk do të kishte guximin të
mirte një qëndrim të till mbrojtjeje në favor t ' apostujvet, ose
të paktën fjalimi i tij do të shkakëtonte proteste të forta nga
ana e antarve të tjerë të Këshillës së madhe Judhaike.
4.
— Esht një pamundësi psykollogjike të .pranojmë se
apostujt e shenjtë e kanë vjedhur trupin e Krishtit, mbassi ata:
Ose besonin që Shpëtimtari pas tri ditësh kishte për t’ u
ngjallur dhe atëljere s 'kishin pèrse f i a vithnin trupin, por
vetëm të prisnin tre ditë që të realizohesh besimi tyre,
Ose nuk besonin qè Ay do të ngjallesh dhe atëhere do
të duhesh që ata të bindeshin se te gjitha shpresat e tyre uvarrosën bashkë me Mësuesin,i cili i paslp1 gënjyer me premtime të kota dhe nuk u-mbetesh tjetër gjë të bënin veç se të
iknin nga ay vend për të shpëtuar të paldën nga talljet e kryepriftërinjvet, ose në mos edhe këtë, të paraqiteshin para atyre
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dhe te deklaronin gabimin në të cilin kishin rënë duke thënë
urbi et orbi që Jisuj nga Nazareti ka qenë një gënjeshtar i math
një Pseudo-Mesias, dhe jo të shkonin e të vithnin trupin e Tij,
i cili nuk u hynte në asnjë punë,
Ose, më në fund, edhe në rast se ata nuk do t' ishin të
sigurtë në se Krishti do të ngjallësh me të vërtet a po jo,
s' kishin pèrse t'i a vithnin trupin, por duhesh vetëm të prisnin
kohën e caktuar për të parë. Në qoftë se ay kishte për t’ u
ngjallur me të vërtet t’i besonin, ose po të mos ngjallesh t ' a
mohonin.
Mirpo, guximi dhe enthusiasmi i papërshkruarshëm me të
cilin apostujt e shenjtë predikuan mësimin dhe veprat e Zotit,
pika kryesore e të cilëvet ishte mrekullia e ngjalljes, përbëjnë
provën më të shkëlqyeshme se ngjallja e Krishtit nuk ësht një
gënjeshtër, por e vërteta më e lartë dhe më jetëdhënëse. Se,
ç'do t'i shtynte apostujt t'i predikojnë botës që Krishti u-ngjall,
po të mos ish ngjallur me të vërtet? Ç 'do t’ i shtynte ata të
vënë një mrekulli në vendin e një gënjeshtre ordinere? Dashuria kundrejt mësuesit të tyre? Jo, se sado e madhe që të munt
të ketë qenë kjo kur Ay ronte, pas vdekjes së Tij pas së cilës
prerntimet e ngjalljes do të përgënjeshtroheshin, ajo do të shuhesh krejt dhe do të kthehesh në urrejtje të tmerëshme kundër
Krishtit. Përfitimet materjale? Jo. Se, po të leçitnin ngjalljen e
Krishtit, sidomos kurse ajo nuk do t ' ish e vërtetë, e
dinin fort bukur se e venin vetën në rezilt të math dhe në
ndjekje të rreptë nga ana e Judhenjvet. E vetmja punë që u-mbetesh
atyre të bënin pra, po të kishin qëllime përfitimi materjal, ishte
të shkonin te priftërinjt dhe të deklaronin që Mësuesi i tyre
nuk ishte ngjallur me të vërtetë, dhe atëhere sigurisht priftërinjt
nuk do t'i lënin apostujt pa i çpërblyer.
Por në vënd të kësaj ç' shohim? Apostujt e shenjtë, qysh
prej ditës së parë të Pesdhjetores bile, fillojnë t'u predikojnë
Judhenjvet që kishin ardhur nga të gjitha anët e botës në Jerusalem me rastin e kësaj së kremtës, për Jisun e kryqëzuar nga
priftërinjt dhe kryepriftërinjt e tyre dhe të ngallur pas tri ditësh
me fuqin e Yet hyjnore. Kaq fuqi bindëse kishte predimmi i
tyre, sa që vetëm Shën-Pjetri, pas dy fjalimesh të mbajtura po
atë ditë, ktheu afro 5.000 veta në krishtërimin, nërmjet të cilë-
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vet sigurisht do të kenë qenë dhe priftërinj. Antarët e Këshillës
së Madhe, të turbulluar nga këto suksese të papritura të apostujve, mblidhen me ngutësi dhe bisedojnë mbi masat që duhen
marrë për të perigliar përhapjen e mësimit Krishtënor dhe leçitjen e ngjalljes së Krishtit. I thërresin shpesh herë apostujt, i
frikësojnë, i burgosin, i rahin, por ata në vend që të tremben,
marrin më shum guxim, në vend që të dëshpërohen nga burgimet dhe nga rahjet, aq më tepër ndien të lumtur që vuajnë
për Zotin, në vend që të pushojnë së predikuari, aq me më shum
zeli dhe kurajë vazhdojnë punën e tyre (V. Apost. IV, 18; V,
18-41; 57-60 XII, 2). Ndjekjet shtohen, gjaku i apostujve të
shenjtë dhe i të krishterëvet të parë derdhet si rrëke, por ata
nuk prapsen. Në mes të mundimeve dhe vdekjes, nuk e mohojnë Atë, për emrin e të cilit vuajnë, por e falënderojnë me
fytyrë të çelur që i vlerësoi të derdhin gjakun è tyre për ndjesë
të fajevet, ashtu siç e derdhi edhe Ay për pastrimin nga fajet
të të gjithë njerëzisë. Ç’ ndryshim nërmjet apostujvet të pas ditës
së Pesdhjetorës dhe apostujvet të kohës së Pësimeve dhe të
Ngjalljes, deri më ditën e Pesdhjetorës! Kur ushtarët dhe të
dërguarit e kryepriftërinjve vijnë natën dhe e arestojnë Jisun
në kopshtin Gethsimani, të gjithë apostujt ikin, e lënë Mësuesin
e tyre. Vetëm Pjetri bën një rezistencë të vogël, por edhe
ay, po atë natë, para se të këndojë këndesi, e mohon tri
herë me be duke thënë: <-nuk e njoh këtë njerh. Ditën e ngjall
jes, djijet nga ata rijnë të mbyllur në një shtëpi me dyert të
siguruara mirë, dhe kur Zoti, i ngjallur nga të vdekurit, hyn
nga dyert e mbyllura në dhomë, ata tremben dhe nuk besojnë
menjëherë. Po kështu ngjau dhe kur u-çfaq nër ta anës së liqenit të Tiberiadhës: deri sa nuk ha bashkë me ta, nuk besojnë
se ësht Zoti. Por tani? Nga kaq guxim? Nga kaq sigurim dhe
bindje për ngjalljen e vërtetë të Tij? Shën-Pjetri, nga i frikshëm
që ka qenë më parë, bëhet tani hero i konviksionevet të tij
dhe asgjë s’ mund t'a frikësojë e t’a prapsë nga lëçitja. Në oborin e kryepriftit, prej frikës së sherbëtorëvet e mohon trijherë
Krishtin duke thënë se nuk e njeh, por tani plot me guxim
deklaron para të gjithë Këshillës së Madhe Judhaike duke thënë:
«në ësht e udhës para Perëndisë f u dëgjojmë juve tnë tepër se
Perendtnë, gjykoni. Sepse ne nuk munditn të mos fldsim për sa
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pamë dhe dëgjuam» (V. Apost. IV, 19-20). Atëhere kishte frikë
mos e rahin si Mësuesin e tij; por tani u-kërkon xhelatëvet që
të mos t'a kryqëzojnë me kryet lart, si Shpëtimtarin, por me
kryet poshtë, dhe vdes i kënaqur se morri po atë vdekje me
Zotin dhe Perëndin e tij. Edhe jo vetëm ky, por dhe të gjithë
apostiijt e tjerë, të cilët, për të përhapur në të gjithë botën
jetën dhe mësimin e Atij që ii-kryqëzua dhe u-ngjall për të
ringjallur njerëzinë, u-bënë ball me guxim të pakufishëm
të gjitha pengesavet, reziqevet dhe torturavet duke pranuar më
në fund dhe vdekje dëshmori.
Edhe një herë po pyesim: nga pra kaq guxim? Nga kaq
vet-mohim dhe vet-sakrificë fisnike? Nga kaq zeli për leçitjen e
Ungjillit, po të qe se Zoti të mos ish ngjallur me të vërtetë,
po të qe se apostujt të kishin vjedhur trupin e Tij? Esht e
mundur që njeriu të vërë veten në kaq reziqe të mëdha, siç e
vunë apostujt e Krishtit, për një gënjeshtër? Mund të enthusiazmohet njeriu nga një djallëzi? Esht e mundur që një gënjeshtër
të ketë përfundime aq të dobishme dhe mirëbërëse për njerëzinë dhe një jetë aq të gjatë? Ç'do njeri që gjykon seriozisht
do të përgjigjet: jo.
Disa kundërshtarë të tjerë të mrekullisë së ngjalljes së
Krishtit, duke kuptuar dobësin e kësaj ipotheze, siç u-paraqit
dhe u-përgënjështrua deri këtu, e kanë kthyer fletën duke thënë
se trupi i Zotit nuk u muar nga apostujt e shenjtë, por nga
vet Këshilla e madhe Judhaike. Mirpo, dhe nënë këtë formë
kjo ipothezë bëhet dhe më e dobët. Piksëpari nuk gjendet asnjë
tekst, asnjë fakt ose aluzion në Ungjijtë, ose në shkrimtarët
bashkëkohas me Shpëtimtarin, ose një dëshmi të paktën nga
shekujt e parë të Krishtërimit, e cila të mundet t'i shërbejë si
bazë, ose si pikënisje kësaj ipotheze. Nga ana tjetër nuk mund
të kuptohet qëllimi, për të cilin antaret e Këshillës në fjalë do
të bënin një veprim të këtill. Përkundrazi, interesi i tyre ishte
që trupi i Krishtit të mbetesh në varr, që të mundnin pastaj
me lehtësi të përgënjeshtronin predikimet e apostujve mbi
ngjalljen e Krishtit.
Por edhe sikur të pranojmë që antarët e Këshillës e kanë
marë trupin e Krishtit, ata duhesh me doemos t’a nxirnin në
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shesh, të thonë se ku ësht, ose te deklarojnë se e kanë ‘çdukur
— po'te kishin bërë'një gjë të këtillë — që kështu të mundnin
t‘i vrnin një pengesë të pakapëfcyershme leçitjes s’ apostujve
dhe kalimit me shumicë të judhenjvet në fenë Krishtënore.
Një gjë e këtillë as nuk u-shkon të paktën nga mendja atyreve,
se po t’u kishte shkuar, sigurisht që ata, të cilët përdorën të .
gjitha mjetet për çdukjen e Krishtërimit, do të përdornin dhe këtë
mjet që ishte aq i lehtë dhe që mund të kishte, ndofta, një
lloj përfundimi.
Nga të gjitha këto sa u-thanë deri tani, i dashur këndonjës, .kuptohet, besojmë, qartazi pathemelshmënia e kësaj ipotheze. Në numurin e arthmë do të miremi me ipothezën e dytë.
B.

P OHIME
T ë rb im i tr is h tim it p ë r sen d e të k o ta ,
p ë r j e t ë n e s h k u a r m e h ir n ë m en d im e,
la r g o ju p r e j m e je , p r e j ze m ë r ë s s ' im e,
të k a p u r p r e j s h p re sa sh , q ë s ’i k u p to n bota.
S i v rer i n e p e rk ë s k a r s h tih e t n ë d e ll
d he d h ë m b je të f o r t a n ë m is h s h k a k ë to n ,
s i g je m b i d r a g o n jë s s ë d e tit, k a fs h o n
d he v re t p a m ë s h ir ë të s h p ir tit çdo zeli.
A t j e k u ta n i h ir i Z o t i t k a h y rë,
s i r r e z e t e D je llit, s i m u s h k tr e n d a fili,
s i k ë tig ë q ë deh, p o s i k ë n g ë b Ubili,
ti 's ’k e veni, o v re r F e rri, se n u k u k e m y rrë ,
se ti sh em b , se ti m p i, se ti v re t çdo dëshirë,
a tje k u s y r 'i Z o t i t n u k a n d r it p o s i Y lli.
*

E . G j. P .

Nga kryevepral e Shën-loan Goiartit
Zakoni i betimevet
Njeriu e ka për detyrë, që të mundohet të çkulë prej vetès së tij veset e liga dhe të metat që munt të ketë. Për këtë
qëllim duhet të caktojë për veten e tij ligje .dhe rregulla mo
rale, me anën e të cilavet të përpiqet çdo ditë të çdukë ligësitë që ka, dyke filluar nga më të lehtat e dyke shkuar në më
të veshtirat, gjer sa t'i lkrgojë të gjitha.
Cdhe unë pra sot do të filloj me luftimin e një zakoni
të.k’eq, q’ është përhapur për fat të keq në tërë klàsat e shoqërisë s' onë : dua të thom për zakonin që kemi të betohemi
or’ e çast dhe të zetnë në gojë emrim e Zotit ose të shenjtorëvet
pa nonjë shkak e pa nonjë nevojë. Do të thotë dikush nofta se
ky zakon nuk është nonjë ligësi aqë e madhe, sà që të bëhet
fjalë ë luftë për çdukjen e tij. As pak nukLësht’ e vërtetë kjo.
Është vënë re se një ligësi e vogël, po të mos luftohet e të,
çduket, munt të sjellë ligësi më të mëdha. Gjithashtu është
vënë re, se luftimi i një vesi ose i një zakoni të keq, qoftë
dhe i vogël ky, e stërvit njerinë dhe e bën këtë të zotin që të
sulmojë dhe të metat e ligësitë më të mëdha e më të vështira.
Prandaj pra çdc/ njeri prej nesh le të mundohet t' i verë
fre gjuhës së tij dhe të mos betohet, dyke zënë në gojë emrin
e shenjtë të Perëndisë ose të Krishtit. Është një punë kjo që
nuk kërkon as spenxime, as mundime, as kohë, as studime.
Mjafton një vullnet i mirë, dhe ju siguroj se kini për t'i arrirë
qëllimit me shpejtësi e me lehtësi të madhe. Sepse ky ves i
keq i betimit nuk ka tjatër shkak, po vetëm zakonin. Po, të
dashur vëllezër, ju lutem shumë që të punojmë të gjithë me
mish e me shpirt, për të çdukur . këtë zakon të keq. Në qoftë.
se përtoni t'a bëni këtë përpjekje për vetën t’uaj, atëhere më
jipni lejë t'ju lutem qe t'a bëni për mua dhe për shpëtimin
tim nga një rrezik të math. Nuk më thoni: po t'ju kërkonja të
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holla për një qëllim të mirë, nuk do të më jipte secili prej
ysh sipas fuqisë së tij? Gjithashtu po të ndodhesha unë në
mes rreziqesh të mëdhenj, a nuk do të vraponit të më zgjatnit
dorë për të më shpëtuar nga këto rreziqe? E pra, ja ku po ju
thom se unë ndodhem në një rrezik të math, e prandaj kam
nevojë për ndihmën t' uaj. Ju siguroj bile se rreziku që ndodhem
unë tashi më bën të vuaj e të pësoj më tepër, se sa do të
vuanja, po t' isha në burg ose po të kisha marrë nonjë plagë
të madhe në trup dhe të pa shëruarshme. Nemëni pra shpejt
ndihmën t' uaj dhe shpëtomëni nga rreziku, në të cilin ndodhem
i mjeri unë.
Do të doni sigurisht të mësoni, se cili është ky rrezik që
po më turet. Po ju a thom me një herë : E dini, o të dashurit
e mij, se unë jam me pëlqimin e Zotit episkopi dhe bariu
t'uaj; si i këtillë kam detyrë t' ju këshilloj; t'ju mësoj rrugën e
drejtë dhe t'ju largoj nga ajo e shtrembëra, dyke u-përkujdesur
dit' e natë që të dboj prej zemrës s' uaj çdo të ligë e ç'do të
metë. Në qoftë pra se unë nuk do të jem i zoti që t' i arrij
këtij qëllimi (d.m.th. që të çduk të metat që kini); atëhere jam
përgjigjës përpara Gjykatësit të lartër dhe kur të çfaqem përpara Tij do të jap llogari për sjelljen e për veprimin tim në
këtë botë dhe do të dënohem për jetë prej drejtësisë hyjnore.
Tashi pra le të vijmë në themën tonë: në qoftë se unë nuk do
të mund të luftoj e të çduk nga shpirti t' uaj një të metë të
vogël, siç është zakoni i betimit, atëhere çdo të më thotë vallë
Gjykatësi i Math atje sipër? Nuk do të më vërsulet me këto
fjalë?: «Pse nuk e bëre detyrën tènde? Pse nuk i këshillove që
të heqin dorë nga zakoni i keq i betimevet? Pse nuk i urdhërove? Pse nuk i qërtove? Më në funt pse nuk vure ligj dhe
n.uk kbove nga kisha e ime ata që nuk t'u-bindnë?»
L. k u përgjigjem i shkreti unë këtyre qortimevet të drejta
të Zotit? T i thom se unë e bëra detyrën t; ime, mbasi u kam
dhënë vëllezërvet të mij këshillat e duhurd? Po kjo nuk më
shpëton, se këshilla vetëm nuk mjafton. Si pas Shkrimit, pas
këshillës duhet të vijë, në rast nevoje, qërtimi dhe i fortë bile.
Mos harroni se dhe Eliu i këshillonte bukur e mirë fëmijët e
tij, me gjithë që nuk dua f ju krahasoj ju me fëmijët e atij.
As pak. Elin rra u jepte këshilla dhe u thoshte: «bijt e mij,
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mos bëni kështu, ato që dëgjoj për ju; s'janë të mira..... ». Me
gjithë këtë Shkrimi thotë, se nuk i këshillonte. Pse vallë? Sepse
mjaftoheshe në këshilla vetëm dhe nuk i shoqëronte këto me
urdhëra e me qërtime të rrepta. Ju e dini se nëpër sinagoget e
P Judhenjvet predikonjësi ka të drejtë fi qërtojë rreptësisht dë! gjonësit, sa herë sheh se këshillat e tij nuk zenë vënd dhe nuk
I vihen në zbatim prej tyre. Pse të mos bëhet kjo dhe për kishat
I f ona? A po mos janë këto më të dobëta e më t'ulëta nga
7 sinagoget?
S' ka ditë që të mos thres dhe të mos u këshilloj
/
me tërë fuqinë time, po ju nuk doni f i dëgjoni e fi zbatoni
/
këto këshilla; e nofta kjo vjen; që unë nuk e përdor edhe qërtimin bashkë me këshillën, e nga që sillem tepër i urtë dhe i
butë. Mirë po kjo butësi kam frikë se do të më kushtojë shumë;'
do të më rëndojë tepër, kur do të çfaqem përpara Ojykatësit
të botës tjatër, për të dhënë llogari të veprimevet të mia në
\ __ këtë botë.
Prandaj pra, që të shpëtoj shpirtin tim nga dënimi i përjetëshëm; po marrë këtë orë një vendim të prerë e të rëndësishëm; po e thom përpara jush me zë të fortë, me zë Stendor-i
se që sot e tutje ata që nuk do të heqin dorë nga zakoni i
shejtanit {se betimi ësht pema e këtijj), do të ndalohen me urdhërin tim, që të shkelin këmbë në kishë çdo të djelë ose çdo të
kremte. E di fort mirë, se shumë njerës do të qeshin me këtë
urdhër; po unë nga ana ime dua më shumë të qeshem e të
përqeshem këtu në këtë botë, se sa të qaj e të vajtoj në botën
e në jetën e amëshuar. Pastaj e në qeshçin; do të qeshin sigurisht ata njerës që janë të lehtë nga mëndja dhe maniakë.
Sepse cili njer. me mënt do të kuxojë të qeshë e të përqeshë,
për arësyen se jepet një urdhër dhe kërkohet zbatimi i tij? Pas
taj le të marrin parasysh, se nuk më përqeshin mua; po Krishtin vetë. U-trondittë me këtë q' ju thom? Po shpjegohem. Cili
e ka vënë ligjin kundër betimevet? Cili ka dhënë urdhër që të
mos betohemi? A nuk është Krishti vetë? E pra të qeshurat
nuk kanë të bëjnë as pak me mua — se unë nuk jam ligjëvënesi — po me Krishtin, i cili e ka vënë këtë ligj dhe i cili
kërkon që të ruhet ky ligj dhe të zbatohet nga nxënësit e nga
pasonjësit e tij.
Po e thom pra edhe një herë dhe thëres me sa fuqi kam:
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në qoftë se dikush — qofië i vogël ky, qoftë i math, qoftë dhe
mbreti vetë — nuk dëgjon të veprojë si pas këtij urdhëri, këtë
anë e ndaloj me fuqinë Urne që të shkelë pragun e kishës dhe
të marrë pjesë në meshimet e rië ceremonitë fetare. Se unë kam
vendosur të bëjë një nga të dyja: ose të qëndroj në këtë fron
si episkop dhe t'a përdor këtë fuqi për të mirën e kishës dhe
për të mirën t' uaj; ose të jap dorëheqjen e të largohem nga
kjo detyrë' e shenjtë e kështu të shpëtoj shpirtin tim prej rreziq’ëve të mëdhenj që po më rrethojnë. Nuk pranoj n' asnjë
mënyrë që të ngjitem në këtë fron, pa bërë gjëra të mëdha
dhe pa kryer detyrën ashtu si duhet; për ndryshe preferoj të
ndodhetn lark këtij froni. Se s'ka gjë m’e keqe dhe m'e dobët
për një kryetar, i cili nuk e përdor fuqinë dhe autoritetin e tij
për të mirën e atyrevet që kryeson dhe që udhëheq.
Munt të thotë dikush, se shumë njerës nuk do t’i binden
këtij urdhëri dhe kështu do të largohen nga kisha e do të
svoglohet rrethi i besimtarëvet. «Po më mirë është të jetë një
zbatonjës i dëshirës isë Zotit, se sa shumë kundërvajtës» thotë
Sirah-u. Kjo pikërisht është ajo q’i ka ngatërruar dhe q’i ka përmbysur të gjitha ndër ne : d.m.th. se të gjithë duam që të vijë
një shumicë njerëzish si në kishë, si dhe në theatrot, dhe nuk
marrim para sysh se ç’njerës e përbëjnë këtë shumicë, të mirë
apo të liq. Nuk më thua, o vëlla i dashur: ç’dobi munt të vijë
nga një shumicë, që nuk përbëhet prej njerëzish të mirë e të
zgjedhur? Shumica, kur nuk sillet è vepron si pas dëshirës së
Zotit, është barabar me zero. Sa për mua, dëshëroj me gjithë
zemër dhe jam munduar e po mundohem, që si e si t'a stolisë
kishën me shumë e më shumë besimtarë, po besimtarë të provuar në besën dhe të zgjedhur. Po në qoftë se kjo ësht’ e pamundur, t’ u thom të vërtetën, unë preferoj të kem në kishë
pa'k njerës, po të mirë e të biridur. Nuk shihni se ësht më mirè të ketë njeriu një dele të shëndoshë, se sa shumë e të sëmura? Nuk shihni se është më mirë të ketë njeriu pak fëmij e
të mira, se sa shumë e për lumë? Ç’ rëndësi munt të ketë një
shumicë e keqe dhe ç’dobi munt të sjellë? Asnjë. Dhe jo vetëm
nonjë të mirë nuk sjell, po përkundrazi edhe na dëmton; pik
së pari bëhet shkakëtare me ligësin’ e saj, që të dënohemi ne
dhe të vuajmë në jetën e ardhme; na çnderon pastaj e na tur-
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përon perpara! botës’ së idololatrëvet. Këta të fundit, sa herë né
thomi me mburje, se «jemi shumë», na përgjigjen me një lloj
ironie: «Jini shumë, po të liq».
Ja pra pse ngul këmbë dhe urdhëroj, që të hiqni dorè e
të largoheni nga ky zakon i keq, që na sjell aqë dëme. Ju thom
edhe një herë, se gjer sa jam në këtë fron, s' kam për të lënë
as gjë, Pa e përdorur jo aqë për të mirën time, se sa për të
mirën t' uaj e për shpëtimin t'uaj.
Sepse deshira e ime m' e flagtë është kjo :
Shpëtimi t' uaj ; për këtë mundohem unë dit’ e natë ; për
këtë vuaj e pësoj; për këtë bëhem fli dhe do të bëhem gjer
në mi.nutën.e fundit.
Përkth. prej Shpresët.
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Sikundër për jetën e trupit ëshf e domosdoshme buka, ashtu
jeta shpirtërore ka nevojë për bukë. Cila është kjo bukë? Është
dashuria ndaj Zoti dhe dashuria ndaj t' afërmin. Duhet pra dhe
këtë bukë të kërkojmë në lutjet fona si «bukë të përditëshme».
* *
«Eshtë më mirë të fitosh emër të mirë, se sa pasuri të
madhe» thotë Shkrimi i Shenjtë. Dhe është një lumtëri e madhe
që emrin e mirë mant Va fitojë çdo i krishterë, kur se pasuria
e madhe është vetëm për një pakicë njerëzish.
* *
Zemërimi dhe inati është si ajo thikë që hap shumë plagë
tië zemrat e të tjervet. Kar se përkundrazi dashuria është si
ay balsami dhe melemiy që zbut dhe që shëron çdo plagë, sa do
e madhe që të jetë kjo.
* *
*
Sa herë sheh ndonjë njeri që të bjerë në gabimey në vënt që
Va qërtosh e V a kritikoshf do V ishte më mirë të pyesësh vetën
Vénde: «Mos jam dhe unë si ky?».

Udhëtimi i Pare Misionar
Prej Antiohije në Selevqi lundruen n' ishullin Qypër, prej
kah ishte Varnava me fis (P. e Ap. 4,36). Ma së parit predikuenë në Salaminë në sinagogë të judhenjve (përse Apostulli
përherë fillonte të mësonte nëpër sinagogjina) e ma vonë nëpër
qytete të tjera, dhe së mbramit në kryeqytet të këtij ishullit në
Paf, ku Apostull Pavli shtyri sytë me nji farë magjistarit a
profitit të rrejshëm judhé qi e quanin: Var-jisu, edhe guvernatorin Sergji, të cilin e këtheu në Besën e Krishtene. Edhe mbasi u
ngritën me anije nga Pafa erdhën në Perget të Pampylisë, ku
edhe Joani (Marku) u nda nga ata edhe u këthye në Jeruzalem.
Por Apostoli Pavli, bashkë me Varnavën, erdhën rnë Antiohi të
Pisidhisë, e me nji sukses të math predikuenë në sinagogë. Tue
qënë se zemrat e ebrejve nuk pranuen Krishtin e Besimin e Tij,
atëhere Apostujt u suellën kah idhujtarët prej të cillëve nji
shumicë e madhe pranuenë Besimin e Krishtenë.
Të ndjekun prej kundërshtarëve ebrej, Apostulli len Antiohmë edhe shkon n’ Ikoni, predikon në sinagogë e mandej udhëton në qytetin Lystrë, ku shëroi nji njeri të dobët nga kambët,
i cilli kurrë s’kishte ecun. Kjo mrekulli bani nji përshtypje të
madhe në popull tue mendue se ndër Apostuj kishin zdrypë
zotat; prandej Varnavën e mbajtën për Zeusin e Pavlin për
Hermesin (Mërkurin) edhe prifti i Zeusit donte t'i barite nji fli
për nderë të tyne, por Apostujt nuk e lanë tue i thanë: «Na
jemi si çdo iij .: 3 të tjerë edhe mrekullinat i bajmë me ndihmën e Jisuit Nazareas». Ebrejt e Antiohisë e të Ikonisë erdhën
në Lystrë edhe çuen popullin peshë kundra Apostoli Pavlit e
përcjellsave të tij edhe kështu Apostollin e Jisujt e qëlluen me
gurë tue e qit përjashta qytetit, sepse kujtuen se kishte vdek.
Ky fakt i mjeroj aq fort Apostujt sa kjenë të shtërnguem me
lanë qytetin e Lystrës edhe vajtën në Dervë. Edhe mbasi predikuenë Ungjillin në kët qytet, u këthyen përsëri nëpër Lystër
e Ikoni në Antiohi tue forcue shpresëtarët e nxehtë në Besën e
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Krishtenë me këto fjalë: «se me shumë slitërngime duhet të
hyjmë në Mbretni të Perëndisë. (P. e Ap. 13-14). Mbas katërmbëdhjetë vjetëve të këthimit prej besimit të judhenjëve i quejtuni Saul në Besimin e Krishtit e si Apostull me emnin Pavël,
kah vjeti 48-49 mb. Kr. Apostulli udhëtoi simbas vullnesës të
Perëndisë si dhe mbas dëshirit të Kishës së Antiohis, i shoqnuem prej Varnavës e Titos edhe prej disa të-ijerve të Krishtenë, hyni në Jeruzalem, ku do të mbahesh Konçili i Parë Apostulluer për t’u zgjidhë nji çashtje me randësi për besimin e
Krishtenë: «Se a ka shpëtim pa rrethpremje, edhe ata prej
kombeve (idhujtarve) qi pranojshin Besimin e Krishtenë a ishte
nevoja qi të bajshin rrethpremjen po kje se dishrojshin shpëtimin e shpirtit». Ata judhenj qi kishin pranue Besimin e Krishtenë u quejshin judheo-krishtenë, të cillët mësojshin se çdo
njeri qi dishron të pranojë Besimin e Krishtenë lypej të bante
rrethpremjen, me fjalë të tjera dishrojshin qi Krishtianizmin t’ a
bajshin si nji sekt të judhaizmit. Por fuqija, ditunija dhe urtija
e Apostull Pavlit si edhe shndritja e mëndjes së pjestarve të
tjerë prej Frymës së Shënjtnueme në kët rasë triumfuen edhe
Apostull Pjetri e Jakovi (vëllau i Apostoli Joanit dhe Episkop i
parë i Kishës së Jeruzalemit) vendosnë: Ay i cilli vjen prej
idhujtarve në Besimin e Krishtenë mos të rregullohet me ligjë
e rregullore të thata të Nomit të Moisiut, ku asnji prej ebrejve
nuk ishte i aftë t’i mbajnë por vetërn si për respekt të Moisiut,
le të ruhen prej idhujve, jetës seksuale e prej gjakut të sendeve
të cofuna. Edhe kështu vendimi i këtyne Apostujve kje pranue,
me fjalë të tjera kje pranue Ungjilli qi predikonte Apostull
Pavli se për shpëtimin e shpirtit mjafton: Shpresa në Krishtin e
e veprat e mira të njeriut, tue mos pasë kurrfarë nevoje tjetër
për rregulla të Nomit të Moisiut, edhe në kët mënyrë Kristianizmi shpëtoi pa u-ba sekt i judhaizmit. Prej Konçilit të Parë
Apostolluer qi kje mbajtë në Jeruzalem, Apostull Pavli kje këthye bashkë me Varnavën ku me vedi muer edhe Judhën qi
përmbiquhej Varsava, si edhe Sillënë e kështu udhëtuen të
gjithë në Antiohì tue prue me vedi edhe vëndimin e Konçilit
Apostulluer, të cillin Kisha e Antiohisë e pranoi me andje. (P.
e Ap. 15,1-13); (Karta mbi Gallai 2,1-10). Me gjith këtë judheokrishtenët vijuen propagandën e tyne tue predikue ndër kisha
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kundra vendimeve t'Apostujve. Por n’Antiohì iu desht Pavlit
të çohet kundra judheo-krishtenve si edhe kundra Apostoli
Pjetrit, i cilli i u rubante krah këtyne propagandistëve tue Ur
shmangë prej atyne qi ma para ishin idhujtarë e tani pranuenë
Besën Krishtene në rasë kur hajshin bukë: «Sepse pa ardhur
,ca veta nga Jakovi (domethanë prej Jeruzalemit, pèrse si episkop
ishte Apostoli Jakovi), hante bashkë me kornbet (me idhujtarë
që kishin pranue Besën Krishtene); po kur erdhën hiqej edhe
e ndante vehten e tij; sepse kishte frigë nga ata që ishin prej
rrethpresjesë. (Karta mbë Gallai 2,11, etj.)
Mbas ndodhjes së kësaj çashtjeje Apostull Pavli i proponoi Varnavës qi së bashku të shkojnë të vizitojnë Kishat e themelueme prej sish në udhëtimin e parë misionar. Por Varnava,
tue dashtë të marrë me vehte Joanin (Markun), qi të parën e
herës ishte da prej tyne e këthye në Jeruzalem, Apostull Pavli
nuk e pëlqej këtë, edhe kështu Varnava u largue prej Pavlit,
ku bashkë me Markun shkuen në ishullin Qypër e Apostull
Pavli bashkë me Sillënë u nisën për kah:

Udhëtimi i Dytë Misionar
Dhe shkuenë nëpër Syrie e Qiliqì tue forcue Kishët e
themelueme. Prej Dervës erdhën në Lystër, ku takuenë nji
nxanës qi quheshe: Timothé, i cilli e shoqnoi Apostullin n'udhtim qi ma vonë për punë të judhenjve dha lejë të kryhet mbi
Timothenë rrethpremja, ndonse i ati ishte me kombsì greke.
Mandej shkuen nëpër Frygji e nëpër dhé të Gallatisë, sepse u
ndaluen nga Fryma e Shënjtënueme të predikojnë Ungjillin
n'Azi; sëmbramit erdhën në Mysi edhe kërkuenë të shkojnë në
Vithini, por Fryma nuk i là. Këtu në Mysi, Apostulli pat qindrue shum kohë për shkak të sëmundjes, ku ma vonë prej
Mysis zbriti në Troadh. Edhe këtu Pavlit iu duk natën nji të
dukun si nji njeri maqedhonas qi i rrinte përpara tue u lutun
e tue i thanë Apostullit:
«Shko në Maqedhonì e ndihmo-na.»
Apostulli këtu pa vullnesën e Perëndis edhe si u-takue në
Troadhë me Evangjelist Llukajnë zbriti n' Europë; drejtë për në
Samotrake e Neapoli; prej këpdej në Filippe ku ndenjën disa
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dite në kët qytet tue predikue fjalën e Perëndis. Këtu Apostulli
pagëzoi nji grue qi quhej: Lydhi nga qyteti i Thyatireses, në
shtëpi të së cilës ma vonë të Krishtenët mblidheshin për t’ u
falun. Përposë kësaj këtu shëroj edhe nji shërbëtore q' i kishte
hy fryma e djallit në trup të sajë dhe e cilla u epte shum fitim
zotnijve të saj tue u diftue njerzve fatin. Edhe zotnitë e sajë
kur panë se u humbi shpresa e fitimit, zunë Pavlin edhe Sillënë
,e i prunë para pretorve tue u thanë: «Këta njerz, tue kenë
judhenj, turbullojnë qytetin t' onë edhe mësojnë zakone qi janë
në kundërshtim me ligjet e Shtetit romak». Pretorët, si i ndk
gjuenë fjalët e këtyne zotnijve, dhanë urdhën qi Pavli e Siila
të rrihen me shkopìj. Edhe si i lanë me shumë plagë, i vunë
në burg tue porositë rojtarin që t'i ruente me siguri; e ky si e
muer kët urdhën, i vuni në burg të përmbrëndëshëm e u shtrën*
goi kambët me dru. Por në mes të natës Pavli e Siila faleshin
e kënduenë Iavdërime në Perëndinë, edhe në kët kohë u-ndi
nji tërmet i madh aq sa u-tundën themelet e burgut edhe
kështu të gjithve iu zgjidhën hekurat. Prej zhurmës së madhe
edhe rojtari u-zgjue edhe kur pa se dyertë e burgut ishin të
hapuna, kujtoi për Pavlin e Sillën se kishin ikë, prandej nxuer
thikën për të mbytë vedin. Por Pavli i lshoi nji za të madh
tue i thanë: «Mos i ban ndonjë të keqe vehtes s’ate se të gjithë jemi këtu».
Shërbëtori i tronditur prej kësaj mrekullije i ra Pavlit
ndër kambë tue e pyetë:
«Zotnij, ç'duhet të baj un qi të shpëtoj shpirtin?»
Apostull Pavli u përgjegj:
«Beso Jisuin, Zotin Krisht, edhe do të shpëtosh ti edhe
gjithë shtëpia e yte,»
Kështu edhe shërbëtori i burgut me gjithë të tijtë u-pagëzue prej Apostullit.
Në të nesërmen pretorët, tue mos dijtë kurgja për kët
mrekulli, dhanë urdhën qi Pavli e Siila të lëshohen prej burgut.
Apostull Pavli nuk ndigjoi të dali ay vetë sepse auktoriteti i
tij nuk permetonte në kët mënyrë; vetëm kërkoi qi të venm
vetë Pretorët t' a nxirrnin prej burgut, kështu të lanin gabimin
e tyne qi banë ndaj Apostulli, sepse i burgosën tue kenë këta
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si të pafaj e aq ma tepër nuk kishin pasë të drejtë mbasi qi
Pavli Apostull ishte shtetas romak. Pretorët erdhën edhe vepëruen si mbas dishirit t' Apostullit (P. e Ap. kreu i 16). Apostulli
e Siila, si u falën me të Krishtenët në shtëpi të Lydhisë, udhëtuen nëpër Ampifolë e nëpër Apolloni ku erdhën në Thessallonikë (Selanik) në shtëpi të nji farë Jasonit. Predikuenë në
sinagogë për të tri të shtunat, ku nji shumicë e popullit pranoi
Besën e Krishtene. Judhenjt, të hidhnuem për kët sukses t’Apo
stullit, kjenë çue kundra tij, tue e paditë si turbullues e trathtar kundra Qezarit, përse mëson për nji mbret tjetër qi quhej:
Jisu. Pavli me Sillën natën lanë qytetin të përcjellun prej të
Krishtenve edhe shkuenë në Verje ku patën nji sukses ma të
madh se në Thessallonikë. Por judhenjt e këtij qyteti erdhën
edhe në Verje për të çue popullin peshë kundra Apostullit.
Siila, si u takue me,Timothenë në Verje, qindruenë aty, e Apo
stull Pavli u nis n' udhëtim kah deti, ku kje ngarkue në nji
barkë edhe mërrijti në Athinë, e njiherit porositi përcjellsat që
e shoqnonin të lajmojnë Sillën e Timothenë të vijnë sa ma.
parë, ku Apostulli i priste në qytetin e arteve të bukura, të
shkencës, të kulturës e të filosofisë, në qytetin e Athinës. Judhenjve e proselitve Apostulli u predikonte në sinagogji e
njerzve të tjerë të mësuem u fliste e u takonte me ta nëpër
vënde të hapëta, të shënjueme për fjalime. Lajmi për Ditunin
e Ré (Besimin e Krishtenë) kje hapë në qytet t’ Athinës, ku
edhe shum të mësuem e të stërvitun në filosofi erdhën te Apo
stulli për t' a ndigjue këtë predikues. Nji herë para nji shumice
të madhe të filosofëve epikurej e stoikë, Apostulli mbroi parimin monotheist tue folë mbi: «Zotin e panjohun».
Kurse prej gojës së Apostullit ndigjuen për ngjalljen e të
vdekunve, disa filluen t’a përqeshin, por nji shumicë tjetër besuen edhe ndenjën për anë t' Apostollit. Në kët rasë me fjalime
të flakta e të vërteta, mbasi qi predikonte Zotin e vërtetë, Apo
stollit i shkoi për doret të sjelli në Besimin e Krishtenë edhe
nji anëtar t’ Aeropagut të qytetit të madh t’ Athinës qi quhej :
Dionis (P. e Ap. Kreu i 17).
Prej Athine Apostolli u nis për në Korinth, në kryeqytet:
të Akajes, ku me banim qindroi në shtëpi të nji ebreu me
emën: Aqilli, lindun në Pont e ardhun rishtazi nga Italija me
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gruen e tij qi ’ quhej: Prisqillë (sepse Mbreti Kllavdiu kishte
urdhnue ikjen e të gjith judhenjve nga Roma); me zeje Aqilli
qe si Apostull Pavli, ku punuenë së bashkut e në kohë të pushimit Pavli predikonte në sinagogji, kurse Siila e Timotheu
zbritën nga^ Maqedhonija. Shpirti i Apostull Pavlit kje ndezë
flagë e me nji oratori të pamasë predikoj se Jisui asht me të
vërtet Biri i Perëndisë. Me gjithkëtë judhenjt prap se prapë
nuk i pranuen fjalët e Apostullit edhe ky së mbramit i la me
këto fjalë: «Qjaku i juej kjoftë mbi krye t' uej, un jam i kulluem;
qi tash e tutje do të vete nëpër kombet (idhujtarët) për të predikue Ungjillin e Shënjtë. Edhe si u largue prej këndej shkoi
në shtëpi të nji njeriut qi u quente: Just, ku nji shumicë e popullit t' ultë pranuen Besën e Krishtenë. (Karta mbi Korinth
1,26 etj.) Përposë këtyne pagëzoi edhe kryetarin e sinagogjis:
Krispin, Qajin, si dhe sktëpin e Stefanajt (Karta mbë Korinth
1,14,14). Nji natë Perëndija i kje lajmue Apostullit për t'a forcue në nisjen e predikimit qi rubante në Korinth. Këtu judhenjtë
e këtij qyteti u munduenë t'a mbysin edhe e paditën para Prokonsullit Galileonit tue i thanë se Apostulli predikon nji dok-trinë të ré kundra Nomit të Moisiut, por me këto paditje nuk
i a arrijtën qëllimit. Galileoni iu tha judhenjve: «Po t' ishte
ndonji punë paudhësije e punë e keqe atëhere do të merrshe
masa kundra tij, por sa për çashtje të Nomit t’ uej, vështroeni
ju vetë, se unë s 'due të jem gjykatës i këtyne punëve (P. e
Ap. 18,12-16).
Mbas nji qëndrimi prej nji vjeti e gjysëm, Apostulli la
Korinthin e bashkë me Aqillin e Prisqillën shkoi në Syri. Prej
këndej arrijti në Efes edhe ata i la aty, së mbramit doli për tokë
në Cesari të Palestinës, hypi në Jeruzalem dhe si përshëndoshi
Kishën zbriti n'Antiohi kah mbarimi i vjetit 53 mb. Kr. (P. e
Ap. 18,18-22).
N’ Andiohì nuk qindroi shum, por u-nis të shkojë kah :
Udhëtimiti i Tretë Misionarë

(vazhdon)
Prof. I. B.

NGUSHELLIMTARI
Fryma e Dashurisë, Fryma e Fuqisë
Qëngji i panjollëshmë i therores së Golgothasë, Jesu Nazoreasi, ditën dramatike dhe plot mallëngjim që do të ndahesh
trupërisht prej Nxënësve të tij, që ishin tani njëmbëdhjetë, i
mblodhi rreth tij, dhe me zë të mallëngjyshmë, ju dha për herën e fundit porositë, që ju nevojiteshin për vazhdimin e idheollogjisë së tij shpëtimtare.
Ju përshkrojti edhe një lierë me ngjyra të zjarta bukurin
e porosisë së re, Dashurisë, dhe pretendimet e saj të domosdoshme, për ngadhënimin spiritual të njerëzisë. Por njëkohësisht
ju bëri të ditur që më përpara, trishtimet, martirizimet, që do
fa pasonin, dyke sjellë ndër ment agonin e tyre që do fi kapte
kur furtuna e dhemkës së madhe do të shkakëtonte në zemrat dhe
shpirtin e. tyre dyshimet për pasojat e së nesërmes.
Mësuesi i çudiçëm do të ikte dhe do të kthehesh pranë
Atit të tij, që e dërgoi. Por cili person, cila fuqi do f i shoqëronte për f i enkurajuar? Do të mbeteshin pa mprojtje, mbeturina të trishtuarshme të furtunave të jetës? Me butësin e tij të
zakonëshme ju zbulon përnjëherësh të fshehtën e dëshiruar, që
deri n'atë moment e kishte mbajtur në heshtje: ardhjen e Ngushëllimtarit. «Kur të vinjë Ngushëllimtari...» Dhe Ngushëllimtari
erdhi, i përcjellë me ngjarje të çudiçme.. Një zë imponent, si
fërshëllim ere të fortë, disa gjuhëra të zjarta, dhe erësirat ushpërndanë prej dritës së re. Urrejtja u-çduk dhe u-ndes Dashuria. Perendoi tani tmeri i frikës dhe zbardhëlloi shpresa e fuqisë, ardhi Fuqia vetë. Sepse Ngushëllimtari, ngushëllonjësi i
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papërshkruar për momentet e errëta të dhemkës së madhe, është
Fryma e dashurisë edhe Fryma e Fuqisë.
Fryma e Dashurisë! Por akujt si male të egoizmit vërsulen të tmerëshme prej oqeanevet të errëta të shpirtit të njeriut, më tepër se kurdoherë në kohën t' onë; me qëllim që të
dërmojnë lundrën e Dashurisë, që po vazhdon të përshkojë e
palodhur për mes sFekujve. Predikimi i urrejtjes së njeriut
kundër njeriut ndodhet në kulmin e tij. Se i cilli popull'dhe
se i cilli njeri i ngjet iriqit që ri i mbyllur në roben e tij plot
me gjëmba; 'dyke rojtur një jetë pa interesim për jetën që
çvillohet rreth e rrotull. Por jo! Shekujt do të kalojnë njeri
pas tjetrit, të bijt e dheut do të hanë pa mëshirë njeri tjetrin,
por më në fund; pas çdo gjakderdhjeje, do këthejnë syt e tyre
të përgjakëshmë mi majat e Golgothasë dhe do pohojnë me
pendimi që s’ eksiston në botë gjë m'e lartër se Fryma e Dashurisë.
Fryma e Fuqisë! Fuqia është cilësi e lëndës; ose më mirë,
fuqia dhe lënda janë dy fenomene të pagjurmuar të një entiteti.
Por këjo theori matèrialiste nuk e ngjinj shpirtin e njeriut. Në
thellësirat e njeriut ekzistojnë fuqira, të cilat s' kanë as një lidhje
ose gjini me lëndën. Janë format e ndryshme të vullnetit, që
rregullojnë veprimet dhe ndërtojnë virtutin. Por shumë herë
fuqitë në fjalë veniten dhe hapet tona për të arijtur nër majat
e larta të detyrës tronditen. Atëhere ësht koha kur shpirti i ynë
ndjen nevojën t;i adresohet frymës së Fuqisë. Prej saj do të
thithnjë fuqinë mystike të paluftuarshme, që të çfarosë të gjitha
ndalesat dhe të arrijë në triumfin e tij përfundimtar.
Le të vinjë përsëri dhe le të rikthehet në dheun t' onë të
mjeruar dhe në shpirtin t' onë të shkretë Ngushëllimtari.
Shumë mundime ka për të zbutur, lotë si lumë të fshijë dhe të
shterojë, buzëqeshje të përmbibotëshme të ringjallë në buzët e
dhemkës, të çdukij pafuqësitë dhe të ringjallnjë fuqit e venitura!
Le të vinjë përsëri.
FOT

GREKA

Predikatori

Theollog

i Dioqezës së Gjirokastrës

Në bashkëfjalim me afetarët
i.

Pas pasioneve, të cilat ne njerëzit dijmë t' i fshehim gjithmon nën shkaqe disa herë jo dhe aq të lejuarshme, ndjenja, e
cila më duket se ka luajtur rolin më kryesor në këtë zhvillim
të parë të idherave të mija fetare, ësht një trazirë kryelartësie
djaloshare me një shpirt kryengritës kundër të gjitha autoritetevet: dy ndjenja të mbjellura te njeriu, të cilat mund të mos
jenë në vet-vete krejt të dëmëshme dhe të cilat kanë anët e tyre
të mira dhe të këqija, por kanë një nevojë të madhe për
udhëzim ose përmbajtje.
Egoismi i ynë natyral na bën të kujtojmë se përbëjmë
qendrën e gjithësisë. Mendja e jonë kryelarte do që të gjitha
t'i binden. Duam të hyjmë në të gjitha. Besojmë se i dijmë të
gjitha dhe kjo ngjet pas studimesh të gjata dhe të rènda për
ata që studjojne dhe pas shumë deçepsionesh të cilat s’i mnngojnë asnjë njeriut, dhe përfundojmë në bindjen që ose s' dijmë
gjë, ose dijmë fare pakë. Atëhere disa pyesin vet-veten: mos
këto tradita, këto dhogma dhe mystere të Fesë kundër të cilavet ngrihet gjykimi, mos nuk përfshijnë ndonjë kuptim të fshehtë?
Në kë'të gjykim arrijnë sidomos mendjet seriqze. Por mendjet
e kufizuara, të cilat janë lindur vetëm për të mohuar çdo gjë
që s’janë në gjendje të kuptojnë, lihen në detin e dyshimit
dhe të injorancës, duke mos u-këshilluar as me faktet dhe as
me mësimet e historisë.
Para se t’ arrij në këtë kthim psykologjik, kam qenë kundër krishtërimit, por jo atheist. Duke takuar në jetën t’ ime idhen
e Perëndisë, mendja e ime e lirë nuk e kuptoi veç se për gjysmë.
Në të gjitha çeshtjet që duhen studjuar, për kthjelltim,
mendja metodike kërkon të hetojë, të rezumojë, ose të sintetizojë.
Kështu e paraqita çështjen e qenëjes së Perëndis, si një mishë-

rim të mysterevet të botës, X-in e math, që duhet gjetur prej
gjithsejcilit me fuqin e mendjes së tij. Dhe ishja gjithëmon i
mendjes, që athéismi i vërtet ësht diçka pa kuptim, diçka që
s' mundet të jetë, duke u-aplikuar njerës ose tjetrës formë nënë
të cilën mendja e jonë kërkon të përfytyrojë Perëndin, dhe se
idheja e Perëndis qendron krejtësisht mbi këto, mbassi në fakt
ësht një myster që paraqitet kudo, dhe në shpirtin t' onë si
përsosje e mendimevet t’ ona më ideale.
Disa nga ata që u-përpoqën të largojnë idhen e një Zoti
duke mos qenë në gjendje t’i japin shpirtit të njeriut si çkëmbim asgjë serioze, ranë në këtë gabim: U-përpoqëm të largojmë
1idhen e një Perëndie, thanë, mbassi atë idhe nuk e kuptojnë të gjitha
mendjet njerëzore, pa marrë parasysh të ngratët, që ata s’mund
të kuptojnë më mirë as gjërat më elementare siç janë nxehtësija,
elektriciteti ose drita etj. duke u-kënaqur t’i quajnë fakte, mbassi
janë çfaqje të disa fuqive të panj&jtura. Por, me që nuk kemi
një përkufizim të saktë të këtyre fuqive të panjojtura, nuk ësht
vali një gjë foshnjarake të largojmë emrin, i cili, nga pikëpamja
filosofike, ësht sinteza e të gjitha madhështivet dhe të të gjitha
fuqive të panjojtura të kësaj bote?....
Atheismi pra ësht një përfundim që provon një tronditje
të pafalëshme morale dhe intelektuale. Se, a ka vali ndonjë njeri
që të insistojë ndonjëherë që një orë u-duk pa qenë bërë nga ndonjë
orëndreqës?... Dhe bota ësht egzakt një vepër e mrekulluarshme
arti, plot me gjëra të pakuptuarshme, në të cilën nga ana tjetër,
shkëlqen një armoni dhe një rregull i mahnitshëm, dhe shumë
më me vështirësi për t'u-ujdisur se një orë. Dhe kurse e quajmë
për të çmendur atë njeri që mund të thotë se ësht e mundur
që një sahat të bëhet pa sahatçi, si mund t'a quajmë atë njeri,
i cili thotë po atë gjë dhe për krijimin e botës, të këtij sahati
të mahnitëshëm dhe të pakuptuarshëm të gjithësisë?...
Kështu që, ësht një mjeshtër, i cili e ka krijuar këtë botë
të bukur. Ne e quajmë Perëndi ose Zot. ju mund t'i jipni tjetër emër, se kuptimi ësht po ay. Juve mundeni dhe t'a mohoni sa të
doni, por ky sahat i math dhe i mahnitshëm i gjithësis do të
flasë gjithëmon për qenëjen e mjeshtërit të tij, të cilin ne e
quajmë Perëndi.
Pa dyshim, ne nuk e kuptojmë, por pse atëhere qëndrojmë të

habitur kur vemë re infinitetin e tij madhështor dhe vogëlsin
t’ onë më të ulët?. A kemi ne të drejtë të dyshojmë ose të mohojmë qenëjen e Tij, sidomos kur, në çdo çap, ky entitet merafyzik i lartë qëndron para asgjësis së njerëzis, duke paraqitur
gjithmonë kaqë çeshtjë që mbeten të pazgjidhura pa idhen e
një Perëndije?.... Nga ana tjetër, afetarët po kështu bëjnë; ata
përdorin emra si këto: natyrë, fat, destiti, fuqi e sendevet etj.
t' atilla, që janë në kundërshtim me atheismin e tyre, mbassi
këto emra i përgjigjen ekzakt idhes themelore, të cilën të tjerët
e quajnë Perëndi.
Pantheismi, i cili nuk do që të pranojë qenëjen e një Perëndije personale dhe të dalluar nga lënda e gjithësisë dhe thotë
se bota ka qenë që prej jetes së jetëvet, më tepër e ngatëron
çështjen se e kthjellton. Duke lënë më një anë faktin që edhe
ndjenja më elementare s’ mundet të pajtohet me një të tillë sistem,
mundemi të pyesim veten në jemi më të përparuar ne sot se ata
të kohës kur Goethe i thoshte Eçkermam-it: «s' kam takuar ende
një persoli, i dii të dijë se çdomethën fjala pantheism».
Cilatdo qofshin tregimet dhe kërkimet e hollësishme, që
përdorin filosofët, shpirti i njeriut i shtytur prej një kurioziteti
të panginjur që të ngjitet nga një shkak në tjetër, nuk mundet
të jetë i kënaqur ndryshe, veç se po të përulet para një shkaku
syprem, të cilin ay, ësht e vërtetë, nuk e kupton, por i citi nën
vellon e tij mysterioze i përgjigjet idhesë së lindur në të, që
nuk ka efekt pa shkak.
Perëndia, e padukur për shqisat fona, ësht me gjithë këtë
e domosdoshme për shpirtin dhe jeta shpirtërore s’ mund të
jetë pa atë, sikundër s' mund të jetë dhe toka pa diell.
Astronomët na dëftojnë se dheu duke u-vërtitur rreth tij,
gjë që shkakëton ditën dhe natën, bën dhe një vërtitje tjetër
rreth diellit duke drejtuar tek ay të dy emisferët, gjë që shkakëton verën dhe dimrin për pjesat e ndryshme. Po kështu dhe
Perëndia ësht dielli intelektual edhe moral rreth të dlit vërtitet
njerëzia. Edhe njëri diell edhe tjetri na verbojnë me rezet e tyre
dhe nuk duhet të kërkojmë shumë kohë për të gjetur lidhjet
që janë ndërmjet kryengritjevet njerëzore edhe eklipsavet pjesore ose të kaluarshme të idhes hyjnore mbi planetin f onë.

Ja, perse, me gjithë gjykimin t'im liberal, e quajta si gjë
qesharake mohimin e Perëndisë.
Armiku i math i Perëndis në këtë botë të ngratë është i
çfaqur në këtë shaka ironike: Në fillim të botës Perëndia e bëri
njeriun pas korës së vet, por sot njeriu e shëmbëllen Perendin
pas vetes së tij.
Esht e vërtetë se edhe njerëzit më të mençëtn bien në
anthropomorfism. Për ditë e bëjmë Perëndinë njësoj me veten
t’onë, i japirrr me lehtësi dobësira njerëzore, idhera të gabuara
dhe e desfigurojnë kaqë, sa mendjet më të dobëta arrijnë të
thonë: nuk shikoni? Perëndia s’ mund të jetë kështu, pra ay
nuk ëksiston!....
Por, në qoft se Bibla i bën dfsa herë njerëzit të arrijnë
në anthropomorfism, Ungjilli përkundrazi duhet të na ngjitë
dhe të na ndihmojë për të kuptuar pak nga pak më mirë sublimitetin e kësaj qenëje.
Dhe duke ngjitur mendjen t ' ime mbi këto shkala të gjykimit, u-gjeta në rrugën që më shpuri te njojtja e Perëndisë.

D.
MENDIME TË ARTA

Sikundër zjarri e zbut qiririn, ashtu dhe dashuria i zbut
zemrat. Dëshëron të sjellësh një zbutje e një qetësim? K i dashuri. Dëshëron të shpërndash në të gjithë anët paqë? Dashuro.
Kërkon të shkakëtosh qëtësi, ngushëllim, gëzim? K i dashuri.
Dashuria është ajo që sjell përfundime të mbara e të mira.
Dashuria është ajo që të shtyn të durosh të gjitha për të mirën
e të tjerëvet.

S ’ ka as një dyshim, se stolia m’e madhe për njerinë është
nderimi që gëzon midis njerësvet të mënçur. Po i vetëmi mjet
për të fituar këtë stali, është formimi i një kàrakteri të ndershëm, të mirë e të krishterë.

Përshtypje dhe mendime
Fronat në Kishë
Këshilla kishëtare (Dhimogjerondia) e Korçës në një
nga mbledhjet që mbajti në muajin Maj të këtij viti,
vendosi që të vihen frona nëpër kishat e Korçës, në mënyrë
që besimtarët të mos shtrëngohen të qëndrojnë më këmbë
gjatë ceremonivet fetare, të cilat nga nonjë herë mbajnë
më tepër se dy orë.
Këtë vendim ne nga ana e jonë e pëlqejmë dhe e
duartrokitim, mbasi dhe ne besojmë, se mungesa e fronëvet nga kisha është një nga arësyet, për të cilat shumë
njerës fetarë nuk vijnë në kishë, mbasi nuk mundin të
qëndrojnë më këmbë gjatë meshimevet dhe ceremonivet
kishëtare. Bile një pjesë nga këta na kanë çfaqur habitjen
e tyre, pse kisha bëhet shkakëtare, që të largohen besitntarët nga gjiri i saj, dyke mos dashur ajo të bëj një reformë të vogël (installimin e fronëvet), që nuk ka të bëjë as
pak me dogmat e me rregullat themeiore të fesë.
Njeriu, siç dihet, është shpirt, po është dhe trup; ky
i fundit është mjeti dhe organi, me anën e të cilit zbatohen
dëshirat dhe urdhërat që jep shpirti. Ky organ, në rast se
qëndron dhe punon mirë, s’ka dyshim se dhe zbatimi i porosivet shpirtërore do të bëhet me rregull e me përftindime
të mira; po kur ësht’ i dobët, i sëmurë ose i lodhur, atëhere veprimi i tij është i metë, e prandaj edhe plotësimi
i vullnetit shpirtëror do të jet’ i vështirë dhe i metë. Është
kjo një e vërtetë që pranohet prej të gjithëvet dhe që as
kush nuk munt t’a mohojë ose t'a kiindërshtojë.
Kur pra ptina qëndron kështu, le të sbobini se ç'pëson
trupi i njeriut, që qëndron më këmbë dy orë me radhë. Sado i shëndoshë dhe i fortë që të jetë, do të ndjejë sigurisht një lodhje e një kapitje, e cila në fillim është çqetë-
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sonjëse, më pas bëhet e mërzitëshme dhe më në fund arrin
të bëhet e paduruarshtne. Një njeri pra i këtillë d.m.th. me
një trup të lodhur e të mërzitur, një njeri që nuk ka qetësi
në trupin e tij, si munt të jet’ i qetë shpirtërisht, në mënyrë
që t'a përmbledhë e t'a grumbullojë mëndjen e tij n’ ato
që këndohen e që veprohen në kishë? Si munt të ketë dëshirë e durim që të dëgjojë me kujdesin e duhur lutjet e
hymnet e bukura kishëtare, përmbajtjen e Ungjillit, përmbajtjen e Apostullit, shpjegimet e predikonjësit etj. etj.?
Të gjithë jemi ndodhur në një gjendje të këtillë dhe, kush
më pak, kush më shumë, kemi vënë re në vetën t’onë, se në
kohën kur jemi të lodhur e të mërzitur, nuk kemi atë qetësin’ e shpirtit, q’ është e domosdoshme për të përfituar diçka
nga ato që këndohen e predikohen në kishë.
Munt të thotë dikush: „ay që vete në kishë për t’u-falur, duhet të durojë mundimin e trupit dhe të përbuzë lodhjet e mërzitjet e tij, në se dëshëron me të vërtet shpëtimin
e shpirtit të tij, duhet të mos verë re se çbën trupi, po të
jepet i tërë pas ceremonisë fetare....
Eshtë e vërtetë se qëllimi, për të cilin verni në kishë,
është dhe duhet të jetë ky: të harrojmë nevojat dhe dëshirat lëndore e trupore, dhe të jetojmë një jetë krejt qjellore
e shpirtërore, të paktën për sa kohë zgjatet mesha e ceremonia kishëtare. Po pyesim: sa njerës vallë janë ata që
kanë një vullnet aqë të fortë, sa që të mundin të harrojnë
si me thënë, vetën e tyre, të përbuzin mërzitjet trupore dhe
t’i binden krejt zërit e urdhërit të shpirtit? Shumica e njerësvet në këtë botë nuk e kanë këtë vullnet ideal, në mënyrë
që të mundin të zotërojnë e të sundojnë krejt trupin e ne
vojat e tij, dhe të veprojnë pikërisht si pas porosivet e dëshiravet të shpirtit të tyre. Këta duhet të kenë tërë qetësinë
trupore, që të mundin të sigurojnë dhe atë të shpirtit, e
kështu pastaj të jenë në gjendje që të ndjekin me vëmendjen e duhur ato që këndohen në kishë gjatë një kohe prej
dy orësh. Mos kërkoni nga shumica e njerësvet një vetsundim e një vetmohim aqë të math; nuk do t’a gjeni dot. E
nuk do t’a gjeni, se nuk e kanë. Përjashtime janë ata njerës
që kanë arrirë në një shkallë vetsundimi aqë të lartër, sa
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që të harrojnë pothuaj se kanë trup e nevoja trupore, e të
jetojnë si pas urdhëravet të botës shpirtërore të tyre. Po,
siç dihet, përjashtimet e vërtetojnë rregullin, e rregulli
është ky: më të shumtët e njerësyet nuk kanë fuqi të veprojnë, dyke shkelur nevojat trupore; për këta atëhere është
nevojë të gjendet një mënyrë që të çduken pengimet që
sjell trupi në punën e vepërimevet shpirtërore, dhe të pajtohen në një mënyrë armonike veprimet shpirtërore me
nevojat e trupit, kur.— kjo kuptohet vetiu — ky pajtim nuk
sjell nonjë dëm shpirtëror.
Pse pra të ngulim këmbë dhe pse të mos pranojmë
t' u japim shpresëtarëvet që vijnë në kishë t ërë mjetet e
mundura, në mënyrë që t’u sigurojnë edhe qetësinë trupore
edhe atë shpirtërore? Ç’dëm shpirtëror ka për t ’ardhur, në
qoftë se besimtarit i japim mundësi të falet në Zoti dyke
ndenjur në fron — kur është për të ndenjur — dhe jo dyke
qëndruar më këmbë për një kohë të gjatë? Pikërisht atëhere i çlodhur dhe i qetë do të ndjejë dëshirë që të harrohet nga kjo botë dhe të jepet me mish e me shpirt pas
hymnevet e predikimevet kishëtare d m.th. pas plotësimit
të kërkimevet e nevojavet të tij shpirtërore, q’ është, siç utha dhe më sipër, qëllimi i ceremonivet kishëtare.
Një reformë e këtillë, me sa dimë ne, nuk ndalohet
prej rregullavet kishëtare, as nuk prek nonjë dogmë ose
nonjë vendim sinodhik. Këtë reformë e kanë bërë prej kohe
kishat e popujvet të tjerë orthodhoksë, e prandaj nuk shohim asnjë arësye, pse të mos bëhet dhe ndër kishat f ona,
për te çdukur kështu një nga shkaqet q’i largojnë shpresëtarët nga kisha.
ja pra pse e përgëzojmë këshillën kishëtare korçare
për nisiativën e bukur që mori, dhe lusim që edhe këshillat
kishëtare të tjera t’imitojnë këtë shëmbëll të dobishëm,
me bindje të plotë se i bëjnë një sherbim të math si kishës,
si edhe popullit orthodhoks përgjithësisht.

tropi ¥gt§ se si i*'tl i krishter
(RRËFENJË)
(Vazhdon prej numurit të méparshém)

Nuk m; u-desh shumë kohë, që të kuptoj, se ligjërata e
oratorit të krishterë që fliste përpara nesh, ishte e përsosur
nga pikpamja teknike, dhe se fama që gëzonte midis popullit
ishte e drejtë dhe e arësyeshme. Pik së pari; dyke ecur në
gjyrmat e oratorëvet të vjetër klasikë — të cilët me anën e një
zotësie e një talenti të rallë preknë kufif e pavdekësisë — ishte
krejt i qetë kur fliste, dhe nuk bënte • levizje të shpeshta e të
forta, ose zheste nervoze që. janë të përshtatëshme vetëm nëpër
çfaqjet theatrale. Sa herë e pushtonte enthusiasma ose deshira
e theksimit të një të vërtete Ungjillore, lëvizte pak duart vetëm,
po dhe këto levizje i bënte shumë rallë dhe në një mënyrë
të hijëshme e të përshtatëshme me personin që fliste; me
themën që çvillonie dhe me vëndin ku mbahej fjalimi. Sa
për zhestet dhe bërtitjet; që përdorin edhe sot disa oratorë
të krishterë, nga këto largohej me një kujdes të veçantë,
mbasi ay e dinte mirë; se këto lloj levizjesh nuk e ndriçojnë aspak dëgjonjësin, po e turbullojnë vetëm dhe i kallin një lloj habitjeje shpirtërore, pa shkakëtuar as një dobi të vërtetë. Siç munda të kuptoj, oratori i ynë tërë
fuqit' e tij mendore i përmblidhte në një pikë vetëm : si e si
të tërheqë vemendjen e dëgjonjësvet, t' influencojë shpirtërat e
tyre, të mallëngjejë zemrat e tyre dhe t; i largojë nga rruga e
keqe me anën e bindjes dhe me anën e> pendesës.
Fjala e tij ishte e rrjedhëshme dhe të pushtonte me një
herë ; nuk përdorte fraza e fjali të thata, fraza të cilat në fillim
nofta të bëjnë një lloj përshtypjeje; po pastaj çkrihen e çduken
pikërisht si fluskat e sapunit, pa lënë as një shënjë e gjyrmë
në shpirtin e tjatrit; nuk i pëlqente të zbukurojë fjalën me një
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shumicë sinonimesh dhe figurash oratorike, nga ato që përdo
rin demagogët e sofistët; as nuk e zgjatte fjalën dyke perdo
nar fjali e periudha të gjata ose mënyra shprehëse të shumëllojëshme, për të çfaqur një kuptim të lehtë e të thjeshtë. Përkundrazi; fjalët i kishte të pakëta, po të bukura e tërheqëse;
fjalitë dhe periudhat ishin të shkurtëra dhe të lidhura në mes
të tyre në një mënyrë logjike e armonike; zotëronte mirë mysteret e mjeshtërisë oratorike, po lakmonte vetëm ato methudha
e figura, të cilat kënaqnin veshin e dëgjonjësit, influenconin
shpirtin e tij, pushtonin zemrën e tij, sundonin vullnetin e tij
dhe e sillnin atje ku dëshëronte oratori. Që të thomi shkurt, fjala e oratorit tonë kishte për qëllim vetëm të ndriçojë, vetëm të
sjellë pemë, vetëm të zbutë zëmra, vetëm të luftojë të ligën.. .
Në fillim e dëgjonja këtë orator me një kurreshti vetëm
dhe pa u-influencuar as pak prej fjalëvet të tij ; interes’ i im
ishte më tepër për personin që fliste e për predikonjësin, se sa
për predikimin e për ato që fliste. Kështu pra ngushëllonja dhe
qetësonja ndërgjegjen time judaike, dyke thënë me vete, se isha
aty n' atë mbledhje jo si nxënës, po si një dëgjonjës i thjeshtë
e si një kritik.
Po dal nga dal ndjeva, se thema e konferencës kishte filluar të m’ influencojë e të më prekë. U-trondita dhe u-çqetësova. Po çqetësimi m’ u-shtua edhe më tepër, kur vura re se
oratori shpesh herë kthehej nga mua dhe më vështronte herë
pas here.
Ç'ngjiste vallë ? Mos më kishte njojtur nonjë herë më parë
dhe unë nuk mbanja mënt gjë ? A po mos më kuptoj nga fytyra, se unë isha Iudheas?
Fliste sidomos për ata që nuk besonin ne Krishti, dhe
thoshte se ndjente një hidhërim të fellë, jo aqë për padrejtësin
që bëjnë këta, sa për mjeritnin në të cilin kanë rënë dhe në të
cilin vazhdojnë të qëndrojnë. Dhe çvillonte me nxehtësi të madhe të mirat që solli në botë feja e krishterë, dhe me një mallëngjim të dukëshëm pershkruante e pikturonte shpirtërat e
atyre njerëzvet, q'u-ndeznë nga zjarri e nga flaga e dashurisë
së krishterë.
Tregoj gjendjen e vajtuarshme, në të cilën ndodhej bota
e vjetër para Krishtit, e sidomos në kohën e perandorëvet ro-
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manë, dhe numëroj e theksoj ndryshimet që solli feja e krishterë kudo q’ u-përhap, qoftë ndër popuj të mburur për një qytetërim të kalbur e të degjeneruar, qoftë ndër vënde të mbuluara prej errësirës dhe prej paditurisë. Zbriti pastaj dhe erdhi
në kohën e Iudhaizmit. Këtu unë me një herë e pa dashur utrondita dhe e prisha fytyrën, gjë të cilën oratori e vuri re,
si duket.
Në fillim oratori lavdëroj me fjalë të bukura racën tonë.
«Nuk duhet, tha, të harrojmë, se në mes të kataklizmës së përgjithëshme t' idololatrisë vetëm populli Israilit besonte në një
Perëndi e në një Zot të vërtetë, dhe se në gjirin e këtij popu
lli u-pregatit dhe u-realizua ardhja e Mesiasit».
Theksoj pastaj se Iudhenj kanë qënë apostujt e parë të
Krishtit, se këta sidomos bënë kishën e parë të krishterë, se kjo
mbi tokë judhaike, në Jerusalem, u-formua së pari, se prej këtej u-përhap në botën tjetër dhe se gjer më sot e gjithënjë
Dhjata e Vjetër do të jetë Bibla m’ e shenjtë dhe m'e vlefshme
për botën e krishterë, mbasi profetitë na japin një nga më të
fortat dhe më autentike prova të hyjnisë së Jesu Krishtit.
Me të dëgjuar këto fjalët e fundit, u-preka në shpirtin
fellë dhe një djersë e ftohtë më mbuloj. Oratori më hodhi atëheie një vështrim plot me shpirtmirësi e me dhëmçuri atnore,
dhe me një herë filloj të parashtrojë dëshmime të profetëvet
për Mesian, dyke kërkuar të bindë e të provojë, se tërë këto
dëshmime u-plotësuan dhe u-vërtetuan në personin e Krishtit,
në jetën, në pësimet e në ngjalljen e tij.
Nuk munt t' a mfshej, se tërë këto i dëgjova me një interes shumë të gjallë. Veçanërisht përshtypje të madhe më bëri
ajo profeti që thotë, se Mesia do të lindej jo prej gruaje, po
prej Virgjineshe, se foshnja e lindur do t’ ishte Perëndi e /«qishme, dhe se do t'ishte i përjetëshëm dhe i atnëshuar.
Më në funt paraqiti dhe shurnë vënde të tjera të Shkrimit
të Shenjtë, të cilët të sillnin herë turbullim, herë dritë e çkëlqim.
Pas këtyrevet Nazoreu më çfaqej tashi në një formë e fytyrë krejt të re e të ndryshme. Në vënt që t' a urej, zura tashi
të trembem dhe të kem frikë prej tij. S'kishte ardhur edhe ora,
që t' a dashuroj.
Oh! sikur t’ ishte ky Mesia! Me të vërtet; midis historisë

së Krishtit dhe pikturimit e përshkrimit që kanë bërë profetët
për Mesian, ishte një afrim e një përgjashmi e çuditëshme. Përpara këtij zbulimi nuk i mbajta dot lotet; derdha lote të shunti
la si për mua, si për kombin tim.
Konferenca mori funt me një epilog të bukur, në të cilin
oratori çfaqi shpresën e sigurtë, se raca Judhaike do të kthehej
shpejt ose vonë në fen’ e Krishtit si mbas një paragrafi të letrës së Pavlit te Romanët (XI! 25), i cili prapë mbështetet mbi
ato që thotë profeti Isajia (59 ! 20). «Se u-bë të verbuar mbë
një "pjesë t' Israelit, gjer sa të hyjë tërësia e kombevet, edhe
kështu gjithë Israeli do të shpëtojë».
Predikonjësi, ;para se të zbriste nga tribuna, ftoj mbledhjen të gjynjëzohen dhe t’ i luten Zotit për pendesën dhe kthimin. e shpejtë të Islail-it. Në se, shtoj, ndodhet midis nesh nonjë Judheas, i cili ka dyshime, le t' i lutet Perëndisë s' Avramit,
t’ Isaak-ut e t’ Jakob.it, që t' a ndriçojë për Mesian dhe t' i tregojë, në se në personin e Jesu Krishtit është Mesia i Vërtetë.
Të gjith’ atëherë ranë mbë gjynjë, e bashkë me këta dhe
unë. Ju luta Perëndisë me nxehtësinë më të madhe, që të më
zbulojë të vërtetën, e kështu t' u japë funt valëvet të forta që
kishin pushtuar shpirtin tim dhe që po e mundonin pa pushim.
Kur po dilnja dhe ndodhesha afër portës së kishës, m' uafrua një zonjë e shkuar nga mosha. Sikundër mora vesb më
' onë, Zonja në fjalë quhej «zonjë Jung». Ishte shumë shpresëtare dhe punonte pa pushim për Ungjillin. Kjo zonjë pra m’ardhi pranë dhe më tha:
— Më falni, zot, po shoh se jini mjek ushtërie. Gjatë
konferencës, q’ u-mbajt para pak kohe, ju vinja re dhe kuptova
se diç ngjet në shpirtin t'uaj. Ju, lutem prandaj të mos largoheni prej këtij vëndi, para se të merni një vendim të prerë.
Kini erdhur, në mos gabohem, të kërkoni e të gjeni Zotin e
vërtetë; do t’ isha e lumtur, si kur të më jipnit Ieje t'ju flas
pak për kët Zot dhe të bëj një lutje të nxehtë për ju.
— Zonjë, u->përgjegja, unë jam Israilit.
— Qofsh shëndoshë, tha; për mua, qoftë jini, qoftë jo,
është njësoj. Jesu Krishti vdiq për të gjithë. Qendroni, ju lutem
këtu pak minuta.
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Në fillim m’ erdhi të kundërshtoj; po më njerën anë fytyra
simpathike e zonjës, dhe m’ anën tjatër toni i ëmbël i saj më
shtrënguan e raë bindnë që të qëndroj. Shumica e njerësvet në
këtë kohë ishte larguar, dhe një pakicë vetëm kishin mbetur
ëdhe dyke u-falur në Zoti.
Zonja Jung atëhere më tha:
— Po të dëshironi të gjunjëzoheni, do të bëj një lutje
për ju.
Me një herë refyzova propozimin e zonjës me një lloj
zemërimi e hidhërimi.
Po ajo më hodhi një sy plot me dhembje e dashuri dhe
më tha:
— I dashur mik, në personin e Jesu Krishtit kam gjetur
një Shpëtimtar aqë të vyer dhe me aqë dashuni në zemër, sa
që besoj me gjithë shpirt se ay do të mundë të ndriçojë një
Israilit, qoftë ky qëndron më këmbë, qoftë bje më gjunjë; e
prandaj pra unë do t'i drejtoj një lutje për ju.
Me të mbaruar këto fjalë, ra më gjunjë dhe filloj të falet
në Shpëtimtari i saj me një mënyrë aqë të thjeshtë dhe aqë të
dhemçur, sa unë zura të zbutem e të ndjejë një respekt të
math për kët zonjë zemër-mirë. Përveç kësaj, m' erdhi dhe turp
nga vetja, kur shëkonja atë zonjë të nderuar, që po falej e
gjunjëzuar afër meje, i cili qëndronja më këmbë.
c
Pasi mbaroj lutjen dhe u-ngrit, më dha dorën e më 'tha
me një simpathi e dashuri nëne:
— Do t’ju jet’ e mundur, të bëni një lutje këtë natë ne
Jesu Krishti, para se të bini të flini?
— Zonjë, u-përgjegja, do t'i lutem Perëndisë s 'ime, Perendisë s’Avramit, t'Isaak-ut e t’Jakobit.
— Zoti e Perëndia ju bekoftë! tha. Perëndia e juaj është
Krishti i im dhe Mesia i juàj.
— Natën e mirë, zonjë, dhe ju falemnderit për mirësinë
dhe fisnikërinë shpirtërore që treguat kundrejt meje, i thashë ;
këtë mirësi nuk do t’ harroj kurrë dhe gjithënjë do të jem mirënjojtës. Me një herë pastaj u-largova dhe dolla jashtë.
Kur po shkonja udhës, sillnja ndërmënt tër’ato që më ki
shin ngjarë gjer tashi dhe thoshnja me vete:
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— Për se vallë këta të krishterët tregojnë një interes aqë
të math edhe për Israilitët etìhe për njerëzit paganë d. m. tll.
për njerës që nuk kanë as një Iidhje me ata dhe që janë fare
të huaj ?
Si është e mundur, që miliunët e njerësvet që kanë jetuar
e kanë vdekur me besimin te Krishti gjatë shekujsh të tërë, si
është e mundur që tërë këta të jenë gabuar, dhe të ndodhet
në rrugën e drejtë një grusht vetëm Judhenjsh të shpërndarë
në tërë anët e botës ? Për ç' arësye vallë aj duallxhiu i ri n’orën e vdekjes nuk mentonte tjatër gjë po vetëm shpirtin tim
të pa ndriçuar? Edhe ay berberi fisnik i New Yorkut pse tregoj për mua një interes aqë të fellë? Pse predikonjësi i kësaj
mbrëmjeje veçanërisht mua më vështronte, dyke më treguar
shpesh herë dhe me gjisht ? Po dhe ajo gruaja plot me zeli fetar e shpresëtari pse më ndoqi gjer në dera dhe më mbajti,
që të falet ne Zoti për mua me aqë dhemçuri të madhe ? Të
gjitha këto rjedhin, si duket, nga dashuria që kanë më Krishtin, të cilin Krisht un e urrenj dhe nuk dua t’i dëgjoj emrin.
(Vazhdon)
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Ay që plotëson detyrën bukur e mirë, do të qëndrojë i patrembur dhe do të përballojë me gjakftohtësi çdo ndryshim që
mutit të ngjasë në jetën e tij.
*

*

*
I krishteri i vërtet duhet të durojë pa nonjë ankim çdo
fatkeqësi që munt f i ngjasë në këtë botë.
*
* *
Pana e ndershme shkon krah për krah me detyrën, e providenca hyjnore të dyja këto i ka Lidhur dhe i ka bashkuar me
lumtërinë dhe fatbardhësinë.
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«UNGJILLI SI BAZE E JETES»

Parim et th em eltare të qytetërim it
III.) Realizimi i idealeve s ’ mundet të jetë pasojë i një devellopimi intelektual, por i një pèrparimi fetar.
(Mjetet e Shkencës për një të arthme të ndriçme,— Kotësia e
tyre e pohuar dhe e provuar prej realitetiE — Nitsche-ja dhe
filo so fia e tij shkencëtare mbi jetën.)

Me të vërtet, cilat janë mjetet që mund të përdorë shkenca,
përtd pregatitur njerëzisë një të arthme më të ndriçme dhe më
të këndëshme sigurisht që të ndjejë veten e saj të lumtur dhe
të gëzuar? Pa dyshim shkenca, dyke interpretuar ligjët; në konformitet me të cilët ecën dhe lëvis gjithësia (L; Univers), dhe
dyke zbuluar për dita mjetet e rezistencës kundër fuqive që
rezidojnë në lëndën, na jep një fuqi të madhe dhe zotëruese
mbi natyrën. Një koh e një herë dridheshe njeriu, duke u-ndodhur i habitur përpara çdo fenomeni të natyrës, kur se sot e
zotëron. «Shkenca shtrydhi fuqitë djegëse të djellit në përdorime
të dobishme të përditëshme, ju vuri fre dallgëve; lidhi errërat

e egëra, i vari në qafë rrufesë trastën e letërndarësit, me helle
si prej diamandi dyke çpuar shkëmbinjtë vaditi shkretëtira të
thata; me topore gjigandeske shëmbi male prej metàlesh; tele
grafi, telefoni, radiofoni, dylbia i çduknë distancat, analiza fazmatoskopike përcaktoi kompozimin e pllanetëve, mijra fabrihash, me një fuqi krejt të vogël të puntorit përfundojnë vepra,
që s'i kishin parë as në ëndërr titanët e mithollogjisë.» Sikur
të ishte e mundur, njerëzit e botës së moçme të shëkonin veprat titanike të çuditëshme të kohës s' onë, sigurisht do të pandehnin se arrijti shekutli i artë, që imagjinonin dhe profetizonin
në vjersha vjershëtorët e tyre.
Por me gjith këto ngadhënime kollosale të mëndjes, lumtëria e premtuar, sikundër dhe më parë ashtu dhe tani, na shqef
duke u larguar prej nesh, posi një fandasmagori e remë. Injorantizmi i trashë i popullit, të kapiturit në punët e rènda, vobe-'
kësia e tmerrëshme, paraleiisht me papunësinë dhe prodigaliteti, nuku janë më pak të ndjehëshme sot në shekullin e elektrikut dhe të avuliit, se në kohën e barbarizmit më brutal. Spitalet dhe burgjet janë shokë të pandarë dhe të zakonëshmë të
përparimit shkencëtar, sikundër dhe pallatef luksoze dhe magazinat madhështore. Nëpër kryeqytete plot zhurmë, dhe nëpër
rrugë të shtruara me asfalt e të ndritura me djellë prej elektriku
takojmë fytyra të këputura prej mjerimit dhe të vrojtura. Njerës
vdesin urije edhe atje ku pasuri kollosale shpënzohen në dëf~
rime të kota dhe çnjerëzore, dhe foshnja të dobëta, me shpirtin
në gojë, thëthijnë gjinjet e përtharë të nënave. Hetja për fitime
qoftë dhe ilegaie dhe adhurimi i pasurisë sido-kudo mbledhur,
tregojnë fuqinë e frikës që i ka kapur në përpjekjen e tyre për
të përballur nevojat jetës. Tragjedia e të pasurit dhe Lazarit të'
paravolisë evangjelike vazhdon të përsëritet edhe sot në kohën
t' onë me gjith shëmtimin e saj.
«Ç' fitoi Promitheu-njeri se rrëmbeu zjarin prej qiellit
dhe e bëri shërbëtor të ti, ose që shtrëngoi fuqit e dheut
dhe të atmosferës qët'u binden deshirave të tij, thotë një filosof kurse shqiponja e nevojës vazhdimisht dhe për gjithëmonë
është thënë se do t' i hajë zorët dhe zemrën e tij, pa mundur
ta shpëtoje nga katastrofa e sigurtë?.... Po të ishte e vërtetë se
s' mbetet më shpresë që të përmirësohet gjendja e pjesës më
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të madhe të njerëzisë, edhe se shtimi i diturisë me gjith fuqin
e saj do mos mundë të pakësojë mjerimin naturor dhe moral
të pjesës më të madhe të popullit, me gëzim të patreguar do
salutonja vërsuljen e një kometi, për t' i dhënë fundin e dëshëruar kësaj historie të trishtueshme.»
«Si të jenë të bashkuara kështu fatkeqësia dhe përparimi,
ve re Enr. George, është enigma e madhe e kohës s’ onë. Ësht
fakti kryesor dhe qëndror prej të cilit rrjedhin të gjitha vështirësitë industriale, shoqèrore dhe politike që po mërzitin botën
sado që burra politikanë, filanthropë dhe pedagogë përpiqen,
kot pa dyshim, t’ i çdukin. S' andejmi ngrihen rretë e zeza që
shtrijnë hijen e tyre mbi të arthmen e popujve më përparimtarë
dhe independentë. Ësht enigma, të cilën Sfinga e fatit ja propozon qytetërimit t' onë për shqaxim dhe për zgjidhje, pa dy
shim se moszgjidhja e saj do shkakëtojë katastrofa, si ato që
po shëkojmë të dërmojnë pa mëshirë botën e kohës s’ onë.
Gjer sa pasuria shpenzohet për grumbullim pasurirash kollosale,
për shtimin e lluksit dhe për keqësimin e antitezës që ekziston midis begatisë dhe vobekësisë, përparimi nuk munt të konsiderohet i vërtetë dhe i qëndrueshmë.» Duhet të vijë pra reaksioni. Duhet të përtëriten fuqitë, lëvizëse të qytetërimit dhe të
përdoren faktorë të rinj në jetën njerëzore, dhe jo fillthi vetëm
dituria dhe shkenca. Në qoftë pra se kjo përsëri mer përsipër
dhe vetëm, të realizojë mbretërinë e drejtësisë më të lartër mi
dhe, sigurisht duhet të dekllarohet e falimentuar. Deri sot njerëzit me flamurin e shkencës në dorè kanë luftuar dhe po luftojnë ëdhe, vetëm për interes, në vënt që, të bashkuar nënë
kryesin e qellit, t’i vërtiten armikut të përbashkët: mbretërisë
së errësirës dhe së gënjeshtrës. Emblema kryesore e jetës ka
qënë dhe është fuqia dhe forca e më të fuqishmit, siç shkruhet
në Shkronjat e Shënjta për Ismailin: «Duart e njerit mbi të gjithë,
dhe e të gjithëvet mbi njerin.» (Gjen. 16-11.) Cili-do për veten e
tij, d.m.th. armiqësi e përgjithëshme, mòsbesim në njeri-jatrin,
mëri, urrejtje. Të çduket prej kudo qetësia, drejtësia, simbathia,
dashuria. Bie poshtë kundrështari? Aqë më mirë, se përmirësohet raca njerëzore në luft e sipër. Mëshira është krim, se therorizon të fuqishmit në favor të pafuqishmëvet dhe të pasurit
nga mëndja në favor të atyre që janë të mpihtë dhe dembelë.
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Botën e lëvis, tliotë shkenca dhe e dominoli ligji i pamëshirëshmë
i luftës për jetën. Filosofia e Nietzsche-s rrjeth si pasojë e natyrëshme dhe e llogjikëshme e kësaj theorie mbi jetën.
Nietzsche-ja, filosof gjerman origjinal dhe i dëgjuar, ishte
i pajosur, me të vërtet, me talente dhe cilësi të mëdha dhe të
ndryshme: ishte kritik, vjershëtor, filolog dhe filozof. Baza
themelore e [aktivitetit të tij letrar dhe filozofik është luffa e
rreptë dhe e hapët kundër Kristianizmit. Nietzsche-ja pandehu,
se e keqja që shëmton jetën e kohës sonë si dhe mjerimet e
qytetërimit tonë, rrjedhin nga porosit e dashurisë, të butësisë
dhe të mëshirës të predikuara prej Ungjillit dhe të vuemjes të
njerësvet nën sundimin dhe zgjedhën e tij. Simbas mendimit të
Nietzsche-s, vetëm ahernaj bota do vejë përpara mir e bukur,
në qoftë se do çlirohet prej tërkuzave morale, me të cilat e ka
lidhur Isu Krishti dhe Kisha e tij. Jepni njeriut, thotë Nietzsche-ja
liri të plotë, çkarkoheni nga mjegullat e ndërgjegjës, të nderit,
të turpit, njihjani legalitetin e pasioneve të tij dhe do t'admironi
vlerën dhe dobinë të fuqive të tij. Ndofta në luftën e jetës do
të humbasin dhe do të dërmohen njerës me qindra dhe me
mijra. Por fituesi i dehur prej gjakut dhe dirsës së viktimave
dhe duke përdorur për shkallë kufomatdo të hipëj për mbi to,
që të shtjerë themelet e një gjenerate së re. Ahernaj do kemi
të bëjmë jo me njerin por me supernjeri (Urbermensch).
Filosofia e Nietzsche-s erdhi si një plotësim i theorisë së
Darvinit, zgjatim i saj në konformitet të përpiktë me principet
të pretenduara si shkencore. Simbas Darvinit, bota organike passi
përshkoi, me anën e një seleksioni naturel, format e papërsosura të organizmeve të gjallë, produktoj më së fundi formën
perfekte të njefiut. Theoria darviniste, edhe sikur të lihet më
njanë çështja, në se bazat e saj themeltare janë të vërteta ose
të gabuara, duket e metë. Nietzsche-ja mori përsipër mundimin
ta kompletojë. Në është e vërtet, tha, se njeriu fisiologjikisht
lidhet ngushtësisht me majmunin, pasi përshkoi nga format e
ndryshme të çdukura të botës organike (dhe ahernaj sigurisht
rrjeth prej majmunit), dhe majmuni m’ anë tjatër ësht i lidhur
dhe ay fisiologjikisht me organizmë më të ulët (dhe ahernaj
sigurisht rrjeth prej syresh), pèrse llogjikisht të mos pranohet
një evolysion dhe përtej njeriut por të mbetet ky gjithmonè
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njeri? Në mos sot ose nesër ose pas qindra vjetësh, por duhet
medoemos no një herë të riçfaqet një qënje më e aftë për jetë,
më e përsosur se njeriu. Që do f arinj njerëzia deri në një
gradë, sa të lindin titanë dhe gjysmë-perëndi, për Nietzsche-n
është diçka aqë me rendësi, sa të konsiderohet i tepërtë dhe i
pakuptuarshmë çqetësimi tonë prej pretendimev.et të Fesë; të Moralit, të Ndërgjegjës dhe të Detyrës. Sg jn e e madhe ësht^ e
keqja, aqë më e madhe çfaqet fuqia dhe aktivijeti, aqëjrie
shpejt do Pi qasemi supernjeriut . «Qëndroni të patrembur si
burra, ju thotë pasonjësve T:e~tij. Mos ju bindi mëshirës dhe
dashurisë, mos ju vijë keq: Duke shkelur mbi kufoma, ngjituni
më lart se jeni bijt e një gjenerate të fuqishme. Ideali tuaj le
të jetë «Super-njeriu.»
f/.r. Theori e pështirë! Triumfojnë jo më të mirët, por të fuqishmët dhe grabitësit. E Mira; Dashuria dhe e Vërteta duhet
të çduken dhe të zëvëndësohen prej Përdhunisë, Paturpësisë,
dhe së Ligës. Dhionis’i Sirakuzës, Irodh' i Math; Neroni, Attila,
Tamerlani dhe udhëheqësit e ordhivet orientale, këta janë përfaqësuesit e ideve të filosofisë të Nietzsche-s. Sa për lumtërinë të
‘premtuar prej shkencës për të gjithë antarët e familjes rijerëzore,
sa për triumfin e dashurisë dhe të së drejtës, mos u mundoni
fi gjeni në filosofin e Super-njeriut, se do të jetë gjë e kotë.
As solidaritetin universal, shkenca dhe filosofia shkencëtare, sikundër kjo vetëquhet, s' mundin të sjellin së bashku me për.parimin material dhe përmirësimin e moralit dhe të çkulin e të
çdukin të keqen prej kësaj bote, sepse s' ësht pun' e tyre. Shkaqet e së keqes janë prej natyre morale, dhe kundër së ligës
morale shkenca s'ka se ç bën. Mundet të ketë fuqi të dërmojë
shkëmbinj dhe të sheshojë male prej metali, por jo dhe të zbut-ë
zemrën e thatë dhe të ashpër. Që të gjitha çpikjet e famëshme,
që janë lavdia e shekullit tonë, s; kanë as më të vogëlën vlerë
për sa i përket misionit të tyre të brëndëshmë, si dhe qëllimevet që dëshirojnë të realizohen. Ato përdoren absolytisht për
shtimin e pasurisë materiale dhe të një mirëqënieje krejt të
jashtme. Por Apostujtë dhe filosofët duke predikuar vëllazërimin dhe të drejtat e njeriut, misionin e tyre të lartë e plotësuan me suksës pa konduktorë telegrafikë dhe telefonikë, dhe
pa radiostasione, kur se sot të gjitha këto mjete që mbështjellin
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posi vegël merimange tërë sipërfaqen e dheut i shërbejnë dinakërive të Bursës dhe bavardazhit të gazetavet mbi lodrat politike
të njerësvet, që moralisht janë me të vërtet nanë.
Me pak fjalë shkenca dhe dituria mundet të jenë mjete
shpëtimtare por dhe të dëmshme, simbas përdorimit. Shkenca
p. sh. gjeti barutin, por kurse Qinezi i përjashtuar prej botës
së jashtme me anën e murit të ti të famëshmë, e përdorte atë
shekuj me radhë për dëfrime duke bërë ruqeta, luftëtari Evropian, që prej majës së qytetërimit të tij, prej ngah e ka përbuzur Qinezin, barutit i shtoi dyfekët, mitralozat, topat, gjylet
dhe bombat, shpenzon për pregatitjen e tyre miliarde, dhe me
anën e çpikjeve të shumëllojëshme dhe me shumë emra të
teknikës militare, përpiqet të çfarosë dhe po çfaros, në një
kohë fare të shkurtër prej njëzet è pesë vjet me dy luftra të
tmerëshme, miliuna prej vëllezërvet e tij. Po të krahasonte njëri
sasinë e barutit, të dinamitit dhe të eksploziveve në forma të
ndryshme, që është përdorur dhe po përdoret me anë bombardimesh për gremisjen e godinavet të destinuara për banesa
paqësore të njeriut ose për industritë të vogla dhe të mëdha,
për fundosjen e vaporeve kollosë të tregëtisë ose të luftës, me
sasin e eksploziveve që janë shpenzuar, për përmirësimin e
komunikasioneve midis popujve, për të çelur tunele për të
zgjeruar ngushtica nëpër malet, për bonifikime e të tjera, nga
pikëpamja morale, një dipllomë e pështirë d o t’i kishte hije për
të dhënë Evropës së qytetëruar!
Vetëm kultura shkencëtare, çvillon vetëm trutë; por në ësht
vërtet se njeriu prej nature është grabitës dhe rrëmbenjës, kul
tura duket se i mpreh vetëm dhëmbët dhe i hollon thonjtë.
Mëndja ësht e dobishme për të pregatitur dhe për të lëvruar
toka të ngadhënuara me të tjera fuqi. Mëndja ësht zbatuese,
por pushtetin ligjëvuës që udhëheq për dorè njerinë, e mban
zemra. Ungjilli prej 19 shekujsh predikoi dhe po predikon,
se mendimet e mira ose të këqinj dalin prej zemrës. Vëzhguesi
i perëndishmë i zemrave, Isu Krishti, ay i pari i tregoi botës
se i vetmi burim dhe fuqi njëkohësisht për jetën shoqërore,
politike dhe përgjithësisht historike, është shpirti i njeriut, dhe
se sa më i përsosur ky bëhet, aqë më e përsosur do jetë çdo
gjë që rrjeth prej tij. Në dëshëroni, thotë Kristianizmi, që t’u
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ndryshohet jeta në rrethin tuaj, edukoni dhe zbutni zemrën.
Jeta plot dashuri, jeta vëllazënore, Mbretëria e Perëndisë, ësht
e realizueshme mi dhé, mjafton t'a kërkojmë jo jashtë dhe lark,
në një objekt të përjashtmë, por brenda nesh, në zemrat tona.
Sepse zemra nukështë shesh për influenca shkencëtare, po përkundrazi për mbretërin e Fesë. Me mjete mekanike të jashtme
nuk ësht e mundur ti shtihet fuqi jetës morale të njeriut. Shkenca
nuk rnunt ta shtrëngojë njerinë, t'i ndryshojë vullnetin. Me anën
e frikës ose të përdhunisë munt të ndalohet vepërimi vetëm,
por jo, dhe dëshira e keqe, e cila është një lëvizje e brëndëshme
e pa prekur prej çdo fuqie të jashtme. Rilindja morale e njeriut
dipendohet prej bindjes me dashje në një fuqi aqë tërheqëse,
sa të mundej të imponohet, të mallëngjejë dhe të shtyjë në
vepërim çdo gjë që ësht e mirë dhe të sigurojë triumfin e
tendencave të larta të njeriut. Por një e.tillë fuqi është vetëm
Feja evangjelike. Kur na flet Ungjilli për Perëndinë, për dashurin perfekte, për drejtësinë absolute, për relasionet e saj me
botën, dhe për detyrat tona kundrejt saj, e mbush shpirtin me
adhurim shpresëtar për Atë, dhe shkakëton tendencën ndër ne
për t'u treguar të denjë të dashurisë së tij, provokon bindje në
porosit e tij, si në një ligj moral të pa kundërshtuarshmë. Kristianizmi, ky vetëm, me anën e shënjtërisë d.m.th. të Perëndisë, e
shtyn njerinë përpara, në përparime morale.
Konkluzioni vjen vetiu, por ky do përmblidhet në një
numur tjatër të Rivistës sonë.
Episkop’ i Ojinokastrës
PANDELE1MON

MEND1ME T' ARTA

Çastet, dhe ato më të shkurtërat, kanë vleftën dhe rëndësin’e tyre; sepse përdorimi i mirë i tyre ndihmon shpesh herë
në realizimin qëllimesh të lartëra.
* *
*
Puno me drejtësi e me nder; ushtro detyrën f ënde me
kujdes, e sa për të tjerat ler-ja përkujdesjen Atij, i d ii kujdesohet për të gjitha.

VI.

/hd{m{<L {etaJie e ^aJÀ^edùne dde e itacduJkëdAme
Jam Israilit, po fytyra e çkëlqyer e Nazoreut më
ka bërë përshtypje shumë të fortë. As një njeri i
drejtë dhe shpirtërisht normal nuk mund të kërkojë
çkatërrimin dhe çdakjen e Krishtërimit.
(EINSTEIN)
Këndoje tërë Shkrimin e Shenjtë. Ke për të gjetur, se njerëzia as nuk ka, as nuk munt të ketë dhe
të fitojë nonjë libër tjetër me vleftë të barabartë.
(Th. DOSTOJEFSKI)
Feja e Krishterë nuk triumfoj në një ditë vetëm,
as në një betejë vetëm. Jo! Eshtë një luftë e gjatë,
një luftë shumë shekujsh, e cilla filloj me Apostujt
dhe vazhdon me anën e trashëgimtarëvet të tyre e
të rrymës së brezëvet të krishterë, q' erdhën dhe që
vijnë më pas.
(NAPOLONI I MATH)

Plani pra satanik që është frymëzuar prej kryetarit t' errësirës, paravështron ndjekje sistematike të fesë për një kohë prej
pesë vjetesh d.m.th. prej vitit 1932 deri më 1 Maj të vitit
1937. Si mbas këtij plani do të çvillohet çdo përpjekje «që të
shuhen parimet fetare dhe të ndiqen e të çduken komunitetet
dhe sektet e ndryshme fetare, që ndodhen në për republikat
sovietike; pa marre fare parasysh qëndrimin që do të mbajnë
këto kundrejt qeverisë». Në vitin e parë do të mbyllen kishat
dhe faltoret e qyteteve më me rëndësi, si dhe pasurit e tyre
do të konfiskohen për dobi të shtetit. Pastaj dal nga dal do të
mbyllen dhe ato të qyteteve më të vegjël e të katundevet, në
mënyrë që më 1 Maj të vitit 1937 të mos mbetet në Rusi as
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një kishë ose ndërtesë fetare. «Kuptimi dhe besimi në Perendia
— thotë dekreti rellatif — duhet të çduket krejt gjer në datën
e sipërme nga toka e bashkimevet sovietike». Në vitin e dytë
do të vihet tërë fuqia dhe do të lëshohet një fushatë e madhe,
për të luftuar jetën fetare të familjes si dhe çdo ceremoni fe
tare nga ato që bëhen nëpër shtëpitë. Ojithashtu në këtë vit
do të ndalohet rreptësisht botimi librasti ose fletoresh fetare,
si edhe fabrikimi korash, kryqesh e sendesh të tjera kishëtare.
Në vitin e tretë organizatat antifetare dhe atheistike do të çvillojnë veprimin e tyre me një fuqi e një përpjekje të jashtëzakonëshme. Në vitin e katërt kishat dhe faltoret do të lihen në
dispozicion t’ institutevet shtetnore, për t' i përdorur si theatro,
si klube e si qendra dëfrimesh. Në vitin e pestë e të fundit
lufta do të shtrihet mbi tërë frontin antifetar me forcën më të
madhe që mund të bëhet, e për veç kësaj do të pastrohen e
do të çduken tërë gjyrmat fetare, që mund të kenë mbetur në
republikat sovietike».
Kështu pra Krishtërimi pas njëzet shekujsh përballoj përsëri një luftë t' egër e një rrezik të math pikërisht në shekullin
që mburet se ka arrirë në një shkallë të lartër përparimi, qytetërimi, kulture dhe njerëzimi. Lufta dhe sulmimi kundër fesë
ka qenë i gjatë dhe i tmerrshëm; ndjekësit e kuq, dyke dashur
të tregojnë, se luftimi që çpalinë kundër ndjenjës fetare, munt.
të krahasohet në pikpamjç t' egërsisë e të forcës vetiim me ato
të shekujvet të para të krishtërimit, nuk kursyen asnjë mjet për
t’arrirë qëllimin e tyre satanik- Po edhe mprojtja e durimi i
besimtarëve ka qenë jashtëzakonisht e fortë dhe e admirueshme:
u-munduan dhe u-torturizuan, po nuk mohuan parimet e tyre
të shenjta; u-dënuan si kriminelë dhe u burgosnë, po dhe aty
në mes t’ errësirës e t' hrisë nuk pushuan së faluri te Zoti;
u-internuan në vënde, ku i priste sigurisht humbja dhe vdekja;
po edhe këtu kuximi dhe besimi nuk i la as një minut; me
mijëra u-gjetën nënë kërcënimin e shpatës së xhelatevej të pamëshirëshëm, po e përballuan këtë me gjakftohtësi e kënaqësi,
të gëzuar se vdesin për emrin e Krishtit dhe se me gjakun e
tyre — ashtu siç kishte ngjarë dhe në ndjekjet e para të krishtërimit — vadifnin tokën e atdheut të tyre të shumëvojtur, në
mënyrë që të rrënjoset përsëri e të rritet në shpirtrat e brezit
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të ri ndjenja fetare dhe feja, e cila ka qenë një nga karakteristikat më kryesore të popullit rus, dhe e cila ka qenë lidhur
ngushtë me ditë lumtërije dhe triumfi për Rusin e shkre'ë.
Në sulmimet e në Iuftimet, që janë çvilluar gjatë shekujvet
midis doktrinës së Nazoreut dhe fuqivet infernale t' errësirës e
të ligësisë, janë vënë re disa të vërteta historike, që nuk pranojnë as më të vogëlin kundrështim dhe që provohen në një
mënyrë eksperimentale, munt të thomi, dhe krejt mathematike :
se d.m.th. përfundimi i këtyre luftimevet ka qenë gjithënjë fitore e
çkëlqyer dhe triumf i plotë i krishtërimit; se pasonjësit e fesë
së ndjekur, në vënd që të tremben nga armët e tmerëshme
t' armikut, në vënd që -të dëshpërohen e t ' a lenë fushën e betejës, përkundrazi forcohen më tepër, armatosen me një kuxim
e një durim të pabesuarshëm, përballojnë me gjakftohtësi të
çuditëshme mjetet dhe torturai çnjerëzore të ndjekësvet, dorëzohen me buzëqeshje në duart e xhelatëvet dhe marrin kurorën
e dëshmorit, duke ndjerë një kënaqësi e një .gëzim shpirtëror,
se vdesin për emrin e Dëshmorit të Math të së vërtetës e të
së drejtës; se gjaku i dëshmorëvet në vënd që të mbytë, siç
shpresonin ndjekësit, doktrinën e sulmuar, përkundrazi i vadit
rrënjët e saj, i forcon dhe i zgjëron........; se më në fund ndjekësit dhe armiqtë vetë, dyke parë çkëlqimin e parimevet të
lartëra të fesë së ndjekur, e m'anën tjetër të habitur nga virtutat, me të cilat janë pajosur pasonjësit e Krishtit, peqdohen për
sjelljeri e tyre të gjertanishme, pohojnë krimin që kanë bërë,
dyke luftuar të vërtetën vetë, pushojnë ndjekjet, i liedhin armët
poshtë dhe nga ndjekës e armiq q’ ishin, bëhen nxënës të Mësonjësit Hyjnor, pasonjës të tij të vërtetë dhe predikonjës të
zellshëm e të foçtë të doktrinës së tij të pashoqtë........
*

*

Pikërisht ky fenomen i çuditshëm u-përsërit dhe gjatë
ndjekjeve sovietike kundër fesë së krishterë. Me mijra kisha
dhe faltore u-doqnë dhe u-çkatërruan; me mijra u-grabitnë,
u-deformuan dhe u-këthyen në qendra dëfrimesh, në qendra
propagandësh- atheistike dhe në muze antifetare!!! Me gjithë
këtë u-gjent véndi i ceremonivet fetare dhe i lutjevë te Zoti:
këtu u-përdcrnë si faltore dhoma private të errëta; të fshehta
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dhe të siguruara nga syri vëzhgonjës i Gepeus-ë Bolshevike;
aty në për vénde të nënëdheshme; në për katakombet e shekullit të njëzettë mblidheshin shpresëtarët nga çdo moshë e nga
çdo klasë shoqërore, për t' u falur te Zoti dhe për të plotësuar
detyrat, që kërkonte feja e ndjekur dhe e luftuar; gjetiu prap,
duke mos mundur të gjejnë siguri e qetësi nga gjyrmimet e
pa prera t’ organevet të policisë nëpër qyletet e nëpër katundet,
shkonin nëpër pyjet e nëpër spilet e malevët, ku zelli i klerikëvet të shumëvojtur kishte gjetur e kishte pregatitur një faltore provizore, për t'i bekuar besnikët e shkretë, që po derdheshin këtu me grat e me fëmijët e tyre, pa ndjerë lodhje
e mërzitje, pa ndjerë drojtje e frikë, pa marrë parasysh as pak
rrezikun q'u turreshe or; e çast.
Me mijra klerikë u-burgosnë; u-internuan dhe u-vranë
prej ndjekësvet, dyke shpresuar se me largimin ose me çdukjen
e këtyre, feja do të humbiste një nga faktorët e shtyllat më
kryesore të qenjës e të fonksionimit të saj; po këto shpresa
u-provuan të kota dhe u-përgënjeshtruan me një herë: vendin e
priftërinjvet f internuar e të çdukur e zinin pa vonesë e pa
pikë drojtjeje shpresëtarë të' rinj plot me zeli fetar e me vetmohim; këta, dyke përbuzur çdo rrezik; dorëzoheshin me një
herë; mërnin me një mënyrë të fshehtë hirin e Zotit, dhe i
përvisheshin detyrës së shenjtë, dyke plotësuar heroikisht misionin e tyre dhe dyke ecur pikërisht mbi gjyrmat e klerikëvet
martirë; që po dergjeshin nëpër burgjet ose që pos veniteshin e
shuheshin nëpër vendei e shkreta të Siberisë....
Me mijra besnikë e shpresëtarë shkuan nënë shpatën e
pamëshirëshme të ndjekësvet V egër; po gjaku i këtyre dëshmorëvet; në vënd që të përthajë rrënjën e ndjenjavet fetare, përkundrazi e vaditi këtë dhe e forcoi më tepër; ashtu siç ngjavi
pikërisht në kohën e ndjekjevet antikristiane të çpallura prej
Dipklektianit me shokë; radhët e ushtarëve të Krishtit, që zbrazeshin herë pas here, i mbushnin dhe i plotësonin me një herë
besnikë të rinj, që rekrutoheshin pa pushim nga çdo klasë e
popullit rus të mjerë. Dhe s’ ishte kjo vetëm: shumë nga ndjekësit e nga xhelatët, të habitur nga durimi e nga vetmohimi i
viktimavet, mohonin parimet e tyre komuniste dhe antifetare,
pohonin se kishin veprùar nënë influencën e organëvet të Sata-
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nasë, mallkonin kryetarët e frymëzonjësit e tyre, braktisnin rrugën e shtrembër dhe predikimet utopike të Marksizmit, dhe bëheshin nxënës të nxehtë e pasonjës zelltarë të fesë së Jesujt,
me gjithë protestimet e frikësimet, me të cilat kërcënoheshin
prej drejtonjësvet të luftës antifetare.......
Këndonjësit e kësaj reviste le të mos kujtojnë, se këto^që
shkruhen këtu më sipër, janë pjell' e një fanatazmi fetar ose të
një paragjykimi të verbër kundër parimevet e kundër*regjimit
sovietik, as nuk janë ekzazherime që rrjedhin prej një urrejtjeje
kundër ndjekësvet të së vërtetës ose prej një enthusiazmi të
tepruar, që munt të ketë shkronjësi i këtyre artikujvet për personin e shenjtë të Shpëtimtarit e për doktrinën e lartër të tij.
As pak. Përkundrazi janë fakte që vërtetohen prej korespondentësh e gazetarësh të paanëshëm, që kanë jetuar një kohë të
gjatë në Rusinë Sovietike dhe që kanë mundur të kqyrin e të
studijojnë sine invidia et ira çdo gjë që ngjet në këtë.vënd
fatkeq dhe t’ ia njoftojnë botës me anën e gazetavet të tyre ose
me anën librasti e trajtesash të veçanta; për veç kësaj, vërtetohen dhe prej shkrimtarësh e sosiollogësh të ndryshëm, të cilët
kanë shkuar në Rusi si miq të diktatorëvet të Moskës e si
adhuronjës së sistemit bolshevik; këta, me gjithë simpathin’ e
madhe që ndjenm për regjimin sovietik, nuk muntnë dot të
fshehin ose të shtrembërojnë të vërtetën, po me një paanësi të
lavdëruarshme treguan dhe shpjeguan në libra të botuara prej
tyre, se sa e fortë ka qënë dhe është lufta kundër tese dhe sa
vuajnë ata që kuxojnë të qëndrojnë të patundur në parimet e
tyre fetare dhe në traditat e ceremonitë kishëta^e. Vërtetohen
më në fund edhe prej bollshevikëvet vetë, të cilët me hidhërim
pohojnë, se lufta dhe plani antifetar nuk ka sjellë përfundimet
që pritëshin, se populli përgjithësisht qëndron besnik në tradi
tat fetare, se edhe rinija nuk shihet e enthusiazmuar nga feja (!)
bollshevike, se në shkollat duhet bërë më sistematile luftimi i
ndjenjës fetare, se plani antifetar dështoj, se në disa shkolla me
tolerimin e drejtorëvet çvillohen mësime fetare, etj/etj.
Shpresëtari
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D etyrat e bashkëshortëvet
kundrejt njeri tjetrit
A. — Bashkëshorti.
5. Largirai nga prishja e tepërme.
Në rilindjen e një vendi, në përparimin e një kombi,
munden natyrisht të kontribuojnë shumë faktorë. Por nuk duhet
harruar se njeri nga këta faktorët, bile ay më kryesori, ësht
dhe familja krishtënore.
Kur themi familje krishtënore nuk kuptojmë atë familje që
mban vetëm emrin «krishtenore». Kuptojmë atë familje në të
cilën vendin e parë e zë Krishti dhe si udhëheqës në çdo punë
përdoret ungjilli. Pa dyshim; në një familje të këtillë, bashkëshortët do të kenë dije të plot të destinit dhe misionit të tyre,
do të jenë të edukuar kristianikisht, do të përbëjnë themelet rnë të forta të ndërtesës familjare. Nga një familje të këtillë
do të dalin fëmij, që do të drjnë fort bukur detyrimet e tyre
kundrejt prindërvet, por dhe qytetarë të vërtetë, mbi të cilët
do të mundet kombi të mbështetnjë me siguri përparimin dhe
mirëqenëjen e tij. Nga një familje të këtillë, si nga një burim i
kthjellët dhe i pasur, do të burojnë dhe familje të reja që do
t' i trasmetojnë shoqërisë fuqin rindërtonjëse të mësimit krishtënor.
Duket pra qartas, se kur familja do të arijë shkallën e
sajë të duhur, kur familja do të plotësojë misionin që i ësht
caktuar nga Zoti, atëhere ësht e mundur që edhe morali të dominojë në shoqëri dhe atdheu të përparojë dhe të përdoret si
misionar i civilizimit të vërtetë.
Për t; i ardhur në ndihmë familjes krishtënore për arijtjen
e misionit të sajë; kishim filluar qysh në të ish-përkohëshmen
e Kishës s'onë Orthodhokse «Predikimi», në një shtyllë të posaçme të destinuar familjes; një seri artikujsh, në, të cilët kishrm
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përshkruar rëndësin e martesës, dobit që rrjedhin prej sajë dhe
shkaqet për të cilat shumë familje nuk çojnë një jetë të lumtur.
Duke filluar pastaj nga detyrat që ka burri kundrejt gruas së
vet, përshkruam dashurin me të cilën lypset të sillet ay kun
drejt bashkëshortes, durimin dhe simpathin pë duhet të tregojë
kundrejt sajë, durimin që duhet të tregojë kundrejt hidhërimvet
të jetës familjare dhe detyrën e punës dhe të përkujdesjes për
mbajtjen e families.
Këtë seri do t’a vazhdojmë edhe në të përkohshmen e
tashme të Kishës s' onë, e cila me pritjen e mirë që pati, do
i' i sjelli një shërbim të math elementit orthodhoks t' atdheut
t’ onë.
* *
*
N’ artikullin e fundit mbi detyrën e burrit për të punuar
dhe për t'u përkujdesur për mirëmbajtjen e familjes, theksuam
që ay, pèrsa u përket shpenzimevet, të mbajë rrugën e mestne
d.m.th. as të mos jetë i shtrënguar jasht masës por dhe as të
mos shpenzojë jasht masës.
Por si do të mundet ay të mbajë rrugën e mesme dhe të
largohet nga prishja e tepërme?
Prapë feja dhe përgjithësisht jeta fetare do t'a ruaj nga
plëng-prishja, e cila në ditët fo n a siç e thamë dhe n’artikullin
tjetër, çfaqet në jetën familjare nën këto të tre format kryesore;
a) të shkeljes së besës bashkëshortore, b) të bixhozit dhe c)
f alkoolit.
Me këto të tre format e pllëngë-prishjes do të merremi
në këtë artikull duke filiuar me të parën.
a) Do f ishte një padrejtësi e madhe >po f ia ngarkonim
këtë faj vetëm burrit duke përjashtuar krejtësisht gruan. Por
tani nuk flasim për gruan. Flasim vetëm për burrin. Kur të
vijë radha e gruas, kemi për të treguar ç’ influencë mund të
ushtrojë feja dhe mbi atë dhe nga ç' reziqe dhe gremina mund
fa shpëtojë duke e bërë që f u përgjigjet detyravet e sajë të
larta kundrejt burrit dhe familjes.
Nuk harojmë me gjithë këtë se ka bashkëshortë të cilët e
shkelin këtë detyrë esenciale bashkëshortore, d.m.th. besën
bashkëshortore. Burra pa kujdes, njerës që harrojnë detyrimet e
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larta të martesës, rendin andej dhe këndej, u-shërbejnë epsevet
të tyre të dobëta dhe bëhen trathëtorë të nderit familjar!
Qëllimi i ynë nuk ësht që të tregojmë sa i rënd ësht ky
faj dhe sa përgjegjësi të madhe i ngarkojnë shpirtit të tyre ata
q’ e shkelin nderin bashkëshortor.
Qëllimi i ynë nuk ësht që të theksojmë se sjellje të këtilla
të burravet hidhërojnë bashkëshortet e tyre dhe i ujisin me
helm që helmatos dhe kockat akoma duke krijuar ditë të ’hidhura në jetën familjare.
Po, qëllimi i ynë s' ësht që t' u kujtojmë të këtillëvet se
gabime të këtilla mund të sjellin më në fund dhe divorcin,
divoro i cili do të jetë varri i familjes, varri i burrit dhe i gruas
por edhe i fëmijve të tyre.
Qëllimi i ynë ësht që të tregojmë se nga këjo udhë e
keqe, mund t ’a ruaj burrin vetëm feja, të cilën disa kryetarë
familjeje e kanë aq frikë dhke kundrejt së cilës më të shumtët
mbajnë një qëndrim indiferent.
E theksojmë se feja ësht i vetmi mjet që mund t'a mbajë
burrin brenda kufivet jo vetëm të interesimit të vërtetë për familjen, por edhe të vet-përmbajtjes dhe të shenjtërimit të martesës, mbassi kemi parasysh faktet e jetës së përditëshme, fakte
të cilat odo njeri me ndërgjegje të pastër, mundet, po të dojë,
t' i shohi.
Ç’ thonë faktet ? Se ata vetëm nga bashkëshortët shkelën
nderin familjar dhe besën bashkëshortore, që janë larguar nga
feja, dhe pra dhe nga frika e dashuria e emrit të Zotit. Se
përkundrazi, bashkëshortët fetarë, ata që janë ritur me frikën
dhe dashurin e emrit të Perëndisë, jo vetëm që e kanë përmbajtur veten dhe nderuan martesën dhe mbajtnë lart nderin
familjar, por dhe i falën familjes së tyre, gruas dhe fëmijvet,
ditë të lumtura dhe të kënaqëshme, duke u-treguar kryetarë të
vërtetë të familjes.
Sado që të perpiqet ndonjë për t ' a përgënjeshtruar këtë
të vërtetë, sado argumenta bindëse që mund të sjellë, kurrë
nuk do të mundet t ' a rëzojë, deri sa faktet thërresin se: besa
bashkëshortore ikën nga ato shtëpira, nga të cilat ka ikur feja.
Kryetarët e familjevet le t 'a kuptojnë e le t ' a ndjejnë këtë
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të vërtetë. Po të duan të shpëtojnë nga paralyzia morale familjet
e tyre, po të duanhtë kontribuojnë në lartësimin e nderit familjar, po të duan të ruajnë fytyrën të pastër nga njollat e
shkeljes së besës familjare, le të dashurojnë fen’e Krishtit dhe
le të lidhin një herë e për gjithmon familjen e tyre me fenë
dhe me Kishën.
b) Pastaj, një, nga plagat më të mëdha të jetës familjare
ësht dhe bixhozi. Shumë nga burrat, me gjithë që mund të
kenë virtyte dhe cilsira të tfera të mira, ekzakt pse janë bixhozxhinj, pse vuajnë nga marria për të luajtur kumar, bëhen për
familjet e tyre tyranë dhe mundonjës të vërtetë.
Natyrisht ne këtu nuk do të merremi me përfundimet e
këqija të bixhozit për familjen, as nuk kemi për të numëruar
dëmet për të cilat bëhet shkakëtar burri që ësht pushtuar nga
ky pasion dhe kalon ditë e natë retlr tryezës së gjelbër.
Sepse do t’ ishim të shtrënguar të pohojmë se familje të
tëra mbetnë pa bukë dhe katandisnë në fatkeqësi nga shkaku i
burrit bixhozxhi, i cili la punën dhe përkujdesjen e familjes,
prishi pa hesap dhe hengri në bixhoz pajë dhe pasuri, me anën
e të cilavet munt të jetonte familja shumë bukur.
Do t’ ishim të shtrënguar të shtonim dhe se burri që ësht
pushtuar nga pasioni i kartëravet, hap vet me duart e tij varrin
e të gjithë familjes.
Sepse ç’ tjetër bën, kur sakrifikon për rë nginjur këtë pa
sion, jo vetëm pasurin, por edhe nderin e familjes, së tij duke
qenë gati të çfrytëzojë dhe të përdori çdo gjë-që mund t'i sigurojë të holla për të luajtur?
Ç’ tjetër bën ay, kur, duke luajtur dit’ e natë, lë mënjanë
përkujdesjen për çvillimin dhe përparimin moral të familjes së
tij, lë gruan në duart e fatit për të shkuar vet në tryezën e
lodrës dhe lë fëmijt krejt pa përkrahje dhe pa asnjë përkujdesje
për edukimin e tyre moral dhe shpirtëror që të ketë vet kohë
të lozij dhe të sakrifikojë në lodër ç’ ka e nuk ka ?
Duhef të jetë krejt i marr njeriu që të mos pranojë se
me të vërtet bixhozi ësht plagë, bile plag’ e madhe, për jetën
familjare, dhe se bixhozxhiu krijon vet dhe pregatit ditë të zeza
dhe fatkeqe për të gjithë antarët e familjes.
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Por puna ësht: si do të mundet bashkëshorti kumarxhi të çlirohet nga ky pasion dhe të jipet i tërë pas familjes së vet?
Natyrisht, po të kthehet atje nga ka ikur, nga ësht larguar.
Nga iku? Nga gjijt e fesë. Nga u-largua? nga ligjet e jetës
fetare. U-bë kumarxhi se mbeti larg ligjëvet të jetës fetare, la
më një anë detyrën e lutjes në shtëpi dhe në kishë. U-bë
bixhozxhi, mbassi s'kishte lidhje më me mysieret e Shenjta të
Kishës, me anën e të cilavet mer njeriu fuqi për të luftuar çdo
ngasje, duke mbetur kështu pa pendim, pa rrëfim, pa u kunguar.
Mund të bëhesh ndryshe nga ç' u-bë, kumarxhi domethënë, kur
feja s' e ka njojtur atë, as' ay fenë?
Nevoja, pra, e lyp që ata burra, të cilët rrojnë larg fesë
dhe Ungjillit, të kthehen përsëri në gji të sajë dhe të konformohen sa të jet' e mundur më tepër me ligjet e moralit të
krishterë.
Feja nuk do t’i ruaj vetëm nga prishja që vjen prej kumarit, por do t’ju japë fuqi të pathyer, në mënyrë që, edhe
sikur ata të jenë pushtuar prej këtij pasioni, të munden të
çlirohen prej atij e të shërohen plotësisht nga këjo plagë me
të vërtet vdekje-prurëse. Mjafton vetëm të duan e të marrin
vendim te prerë.
ç) Le të vijmë tani në formën e tretë të plëng-prishjes:
në alkoolismin. Sado të pakta që munt të jenë viktimat e alkoolismit fakti ësht se edhe ky pasion ësht shkatërimtar për ata që
i ka pushtuar dhe i ka bërë robër të tij, sidomos në qofshin
familjarë. Themi në qofshin familjarë, për arësye se ay që ka
familje nuk është i vetëm; ka edhe grua, ndofta ka edhe fëmij.
Edhe në qoftë se për çdo kryetar familjeje, çdo pasion nga i
cili pushtohet sjell në familjen e tij çregullimin dhe fatkeqësin,
pasioni i alkoolit sjell jo vetëm çregullim por edhe kulmin e
fatkeqësisë në familje.
Cilin të përmendim më parë nga përfundimet çkatërimtare
të alkoolismit në lidhje me familjen ?
Të themi se alkoolisti lë të gjitha punët familjare me një
anë dhe jipet pas të pirit duke u-bërë kështu shkakëtar dëmes’n
të mëdha dhe të pandreqëshme ?
Të themi se bashkëshorti pijanec do t ' a shpjerë familjen
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shpejt a vonë në mjerim e vobekësi të plotë, mbassi me të
pirit ësht lidhur ngusht dhe prishja e tepërme, dhe pra çkatërimi i të hollavet dhe i shëndetit?
Të themi se pijaneci do të lërë fëmijt e tij krejt të pa
edukuara dhe të cilat ndofta, me shëmbellën e tij të keqe, t' i
marrë dhe në qafë duke i bërë si veten?
Të themi se ay tmeron dhe mundon të shoqen, e cila kur
e sheh të dehur, sidomos natën, dridhet nga frika, se ay, në
gjendje që ësht, munt të bëj gjithçka?
Dhe këto të gjitha po tr i themi, prapë nuk mjafton që të
përshkruajmë sa çkatërimtar dhe dëm-prurës ësht për një familjar të pirlt.
Por mund të pyesni : Pèrse ay bashkashortë u-bë pijanec
dhe mundon edhe. veten edhe familjen. Edh.e po ju përgjigjemi:
U-bë pijanec mbassi ndofta ka pasë shoqëri të ligë por më parë
mbassi nuk ësht fetar dhe shkeli ligjet morale të fes së tij.
Po të njihte ose më mirë; po të dëshironte të lidhesh me
fenë, me Kishën dhe me Ungjillin, si ay, si familja e tij, atëhere'sigurisht do të largohesh nga shoqërirat, do të largohesh
edhe nga pijetorja, edhe nga të pirit, edhe nga të dehurit, që
të mbajë vendin e vet si një kryetar familjeje i ndershëm dhe
i respektuarshëm, si një i krishter i vërtetë.
Por tani? Me largimin nga feja, me pakujdesin për ligjet
e jetës fetare, erdhi dhe kuçedra e alkoolit dhe kështu njeriu i
ngratë arin në një pozitë të mjerë dhe të vajtuarshme.
Nga sa u-thanë më sipër kuptohet qartas se sa padrejtësi
të madhe bëjnë kundrejt vet-vetës. ata bashkëshortë që nuk
ndjeldn ashtu siç duhet ligjët e fesë, por lenë shpirtin e tyre
të pushtohet prej ftohtësis dhe pakujdesisë.
Nga sa u-thanë më sipër kuptohet qartas se shkaku për të
cilin shumë familje vuajnë, i detyrohet ftohtësis kundrejt fesë,
ftohtësi për të cilën fajtor ësht bashkëshorti, i cili lë me një
anë kryerjen e detyravet të tij fetare.
B.
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Pastro-i, fuqizo-i dhe përmirëso-i ndjenjat e tu fetare d.
mih. ato lidhjet, e ërnbëla ato Lidhjet mystike) që të lidhin me
Perëndinë.

Theollogjija si shkencë
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Që të kuptohet mirë lartësia dhe vlera e fesë duhen studijuar dhe kuptuar disa të vërteta përkatëse, të nevojshme për
të formuar bindjen njerëzore.
Një e këtillë e vërtetë ësht kuptimi i Theologjis, e cila,
me fakte e dokumentime, ësht provuar se ësht shkencë e përsosur që merret me njohjen e Hyjit e posaçërisht jë Krishtërimit
që kemi para sysh këtu.
Theologjija si shkencë mund të provojë nga një anë se
të vërtetat e tjera shkencore, deri sa kufizohen rreptësisht në
rrethin e tyre, nuk kundërshtojnë të vërtetat e Krishtërimit a
Kristianizmit. Gjithëçka ësht e vërtetë në fenë, ajo s’mund të
jetë e rremë edhe në shkencën dhe gjithëçka ësht e vërtetë në
shkencën, nuk ësht e kundërtë as në fenë. Kundërshtimet rjedhin nga mos-kuptimi i të vërtetës prej logjikës, ose kur shkenca
del nga rrethi i saj dhe merr drejtime të ndryshme.
Le të marrim për shembëll këtu nonjë nga të vërtetat e
dijes fetare që janë luftuar: Ësht thënë, krejt pa themel e pa
gjykim, se Theologjia si shkencë sjell ose shkakëton ngathtësi
shpirtnore, mbassi s’ ka ç’ të mundohet për parimet e saja, se i
merr gjoja të gatëshme nga Kisha ose i gjen n’ apokalypsën.
Por përgjithësisht shvillimi i deritashëm i Theologjis,' si dhe
veprim’ i saj, e kundërshtojnë kryekëput këtë akuzë.
Theologjia nuk ësht aspak negative, se parimet e saj i
merr, i anal'izon dhe i vërteton me krahasime e me veprime,
hyn në lidhje dhe në shpjegime me shkencat e tjera dhe i rrëzon kundërshtimet e tyre dyke provuar se parimet e saj nuk
janë të dala rastësisht, as të nxjerra arbitrarisht sido-kudo. Provën e japin kryesisht vetë Atërit e saj të mëdhenj e theologët,
të cilët që në kohërat më të para të Krishtërimit patën një
kulturë filosofike e të ndryshme jo të paktë; veprat e tyre të
shumta e dëshmojnë këtë dijen e tyre të gjërë dhe të çmueme.
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Ashtu edhe theologët e sotmë zënë vënd krah. për krah me
shkencëtarët e. tjerë, të dokumentuar po me veprat e tyre të
vyera.
Theologjia s’ mund të harrojë kurrë se puna e saj dhe feja
kanë të bëjnë me interesin më të lartë e të përhershëm të
njeriut, me lumtërin' e vërtetë. Dhe këjo ide e frymëzon theollogun që të punojë me të gjitha fuqit' e tija për t’arritur atë
qëllim; ësht një shtytje e fortë e fisnike për’ të për të përhapur
në njerzit parime fetare e morale të shëndetëshme.
Bindja ,e formuar për të vërtetat fetare ësht e plotë dhe e
përsosur. Pa patur këtë bindje s’ mund të kemi fe. Dhe pa pattir fe s 'kemi as parime morale, as karakter, as njerëzi. Feja
ësht aq e vjetër sa edhe njerëzimi. Historia nuk di nonjë Mohë
kur njerëzimi të mos ketë patur fé. Prandaj edhe historia e
njerëzimit ësht dhe histori e fesë. Farët e para të mjeshtërisë
dhe të shkencës u-shvilluan nëpërmjet të fesë e nën mprojtjen
e saj.
Prandaj feja mund të mburret se ësht priëse e shkencave
të tjera, të cilat u-vunë në shërbim të saj. Mirë-po me kalim të
kohës u-ndryshuan marrëdhëniet e dijes fetare me shkencat e
tjera. Ndër Orekët e vjetër ver.din e saj e zen filosofia, e cila
përpiqet t' a ndreqë fenë greke dhe paraqitet si njohëse e gjërave dhe ^punrave hyjnore e njerëzore. Dalja e Krishtërimit i
çduk ato njohje me dritën e të vërtetave morale e fetare të
lartra e kështu lartësohet si një filosofi mbi të gjitha të tjerat.
Shekulli i Mesjetës e quan filosofinë shërbenjëse të fesë dhe e
përdor këtë për të provuar vërtetësinë logjike të gjërave. Por
rilindja i ndryshon prap punët. Filosofia dhe shkencat e tjera,
dyke shpallur pamvarrësin' e tyre nga feja, punojnë me vehte e
medje marrin qëndrim sulmimi kundër fesë dhe kështu vjen
kundërshtimi midis filosofis dhe theologjis në pikëpamje theorirash.
Prandaj, që të përfundojmë, themi se njohja e Theologjis
siguron kuptimin e plotë të fesë. Feja e jonë s’ duhet të jetë
vetëm besim i thatë, pa arësye; jo vetëm ndjenjë shpirtnore,
por edhe bindje logjike. 1 krishteri s' mund të rrojë vetëm me
ndjenjën se quhet e ësht i krishterë, sidomos sot kur në botë
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përpiqen theorira të shumta turbullonjëse dhe të rrezikëshme.
Besimi duhet të mbështetet në dije përkatëse të parimeve fetare,
që kështu ndjenja të ketë themel të patundshëm.
Natyrisht, dija e plotë e parimeve fetare, Theologjia, merret n' universitetet dhe u përket atyreve që destinohen për
udhëheqës të Kishës. Por njoftime fetare elementare ose edhe
më të gjëra të përgjithëshme duhet të marrin të gjithë të rijt
e sotëm nëpër shkollat, pranë mësimeve të tjera që të rriten
me baza morale të vërteta, të njohin ardhjen dhe misionin e
njeriut në botë, detyrat kundrejt Perëndis dhe njerësvet dhe të
gjitha të vërtetat e rjedhura nga pranimi i besimit ndaj Zoti
Krijetar. Mungesa e mësimit të fesë në brezin e ri e len këtë
t’ ekspozuar në theorirat matèrialiste të cekta e të rrezikëshme
që ja tronditin shpirtin dhe moralin. Populli Shqiptar i ka të
rrënjosura elementat e ndjenjës fetare; jeta familjare, private
dhe shoqnore ësht e lidhur me’ të; ësht e logjikëshme dhe e
uruarshme që këjo ndjenjë të marrë shvillimin e saj n' edukatën
e rinis, për të mirën e përgjithëshme.
v.
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Përpiqu pa pushim që të mundësh veten tènde d.m.th. dëshirat e dobëta dhe atëhere mant të thuash se ke mundur botën.
P i masë në dëshirat dhe j i i sigurt se me këtë mënyrë do të
pakësohen vetiu kujdesjet e kokçarjet e tua; gjithashtu dhe vuajtjet e dhembjet kanë për t' u-pakësuar në një shkallë të madhe.
Nuk duhet të kalojë koha e vlefshme pa nonjë pemë e
nonjë përfundim të mirë. Pemët e saj janë: shtimi i njohunivet
dhe i diturisë, çvillimi dhe ushtrimi i një parimi moral të lartër
dhe shtimi e fuqizimi i zakoneve të mira.
T 'a duash me gjithë zemër mjeshtërinë q’ ushtron, ose
detyrën që të ka ngarkuar atdheu e shteti; përpiqu t’d lartësosh
me anën e aktivitetit tënd; mundohu d if e natë që ti f a ndërosh
këtë, dhe jo kjo tynë.

Skicë apollogjetike

N G JA L L JA E KRISHTIT
II. Ipotheza e vdekjes së dukëshme
Simbas kësaj ipotheze, e cila u-formulua për të parën her-ë
,në fillim të shekullit të kaluar prej eksegjetit protestant Gottlob
Paulus, ish profesor në Heildelberg, dhe që më pastaj u-përkrah
prej Herder-it, Schleiermacher-it, Hase-it e disa të tjerëvet,
Krishti nuk paska vdekur me të vërtetë, por kish rënë në një
letargji të rëndë, kështu që, kur u-vu në varr, nga shkaku i
freskësis së shpellës, të eres së aromavet me të cilat e kishin
lyer si dhe të çplodhjes për 40 e ca orë, erdhi në vehte, dolli
nga varri dhe u-çfaq nër nxënësit e vet, të cillët kur e panë,
formuan përshtypjen se Mësonjësi i tyre, të cilin e kujtonin se
kish vdekur me të vërtetë, u-ngjall prej së vdekurish. Fakti se
shumë nga të kryqëzuarit — thonë kundërshtarët e ngjalljes së
vërtetë të Krishtit — kanë shpëtuar nga vdekja, siç na tregon
dhe historiani i asaj kohe Josif Flavius-i, vjen të vërtetojë edhe
më tepër ipothezën t' onë.
Me gjithë që, kur bëmë fjalë për vdekjen e vërtetë të
Krishtit paraqitëm mjaft argumenta (shih Jeta Kristiane nr. 3,
faqe 76-78) para të cilavet pathemelshmënia e kësaj ipotheze
duket qartazi, po shtojmë dhe se këjo ipothezë:
1. Vjen në kundërshtim me rethanat e çfaqjevet të Krishtit.
Çfaqjet e ndryshme të Krishtit pas ngjalljcs, i karakterizon sidomos shpejtësia me të cilën Ay paraqitet nër nxënësit e Tij
dhe çduket nga syt e tyre.. Këjo shpejtësi ësht me të vërtetë e
mahr.itëshme duke kapërxyer dhe shpejtësin më të hollë të çdo
organismi të shëndosh. Edhe që të flasim më qartas, Krishti,
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passi u-ngjall së vdekurish, bashkëudhëton me dy nga nxënësit
e Tij pa ndonjë ndalesë nga Jerusalemi në Emmaus duke bërë
lirisht një udhë prej dy orësh. Në një moment çduket nga syt
e atyreve, të cilët e kishin njohur më; dhe kur ata me nxitim
dhe me vrap kthehen në Jerusalem për t’ u thënë nxënësve të
tjerë lajmin e ngjarjes gasmore, mësojnë atje, se Krishti, gjat
kohës kur ata po ktheheshin, i ishte çfaqur dhe apostull Pjetrit.
Si mund të shpjegohet pra këjo shpejtësi me mënyrën natyrale?
Le të na thonë kundërshtarët e ngjalljes, ku e gjeti Krishti, i
cili porsa kish mar vehten nga letargjia dhe duke patur këmbët
të plagosura nga shkaku i kryqëzimit, ku e gjeti themi tërë atë
fuqi që të bënjë një rrugë aq të gjatë nga Jerusalemi në Em
maus pa u-ndaluar gjëkundi dhe të kthehet prapë në Jerusalem
më shpejt se të dy nxënësit bashkë-udhëtar për t' u takuar me
nxënësit e tjerë?
2.
S; mund të shpjegojë përshtypjen e apostujvet- Përshtypja
që formuan apostujt kur. e panë Zotin që u-ngjall nga të vdekurit, ësht se Ay u-tregua me të vërtetë mundësi i. vdekj.es dhe
abolitësi i ferrit. Po pyesim pra : ishte e mundur që të bënte
Krishti atë përshtypje që bëri nër nxënësit e tij po të mos ish
ngjallur me të vërtetë nga të vdekurit, por të ishte zgjuar nga
letargjia? Sigurisht, jo. Apostujt e shenjtë do të shikonin para
syrësh një njeri të lënë, që po luftonte nërmjet jetës dhe vdekjes, pa mundur të qëndrojë në këmbë, plot me plaga të shkakëtuara nga të rahurat, nga kurora prëj gjëmbash dhe nga kryqëzimi, plaga të cilat do t' ishin akoma të hapura, një njeri që
do të kishte nevojë për një përkujdesje të shpejtë dhe të domosdoshme që të mbahesh në jetë. Një qenëje e këtillë, munt
të bënte përshtypje se ësht shkelësi i vdekjes? Ishte e mundur
që të shkakëtonte kaq enthusiasmë nër ata sa të sakrifikojnë
gjithçka për Të? Kurrë. Këtë e pohon dhe një nga kundërshtarët t' anë, afetari David Friedr. Strauss, i cili thotë : «Ç;të mej^
tojë njeriu për këtë Mesias të gjysmë-vde.kur, i cili xvariset
jaslit varrit pa zë dhe pa fuqi ? Ishte e mundur që një njeri i
këtillë të shkakëtonte nër nxënësit e tij përshtypjen se ësht
mundësi i. vdekjes dhe i varrit, kryetari i jetës, përshtypje, e
cila do të përbënte themelin e të gjith aktivitetit, që zhviliuan
ata më vonë? Një ardhje këtillë në jetë s’ do të bënte tjetër gjë
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veç se të dobësonte dhe atë përshtypjen që kish bër Ay më
përpara nër ta me anën e jetës dhe të vdekjes së vet, por
kurrë s' munt të ndryshonte hidhërimin e tyre në enthusiasmë
dhe admirimin e tyre në adhurim» (Vie nouvelle I, f. 393-395).
3. Vjen në kundërshtim me lenëjen e prokofevet në varr.
S' ësht nevojë të përmendim faktin se ish e pamundur që Ay,
i cili porsa kish mar vehten nga letargjia dhe me duart të plagosura të ishte në gjendje të hiqte prokofet e ngjitura në të
gjithë trupin nga shkaku i aloit dhe i smirnës me të cilat ish
lyer. Por edhe sikur të pranojmë një gjë të këtillë, atëhere na
del përpara një vështirësi tjetër, të cilën s' mundemi t'a mënjanojmë edhe sikur të pranojmë që savanët nuk mbetën në varr.
Sepse me një herë del pyetja : Krishti ku gjeti rrobe të vishesh
kur dolli nga varri? Prokofët sido qoftë, edhe sikur të mos
ishin lënë te varri, ato ishin jo vetëm të papërshtatëshme, por
edhe të pamjaftuarshme për veshje. Kishte nevojë, pra, me
doemos për rrobe. Kush do t' i a plotësonte këtë nevojë? Armiqt e tij ? Kurrë. Miqt e tij ? Si atëhere do të formonin ata
përshtypjen e sigurtë që Ay u-ngjall me të vërtetë?
4. Nuk pajtohet me shumicën e çfaqjevet. Në qoftë se
ësht e vërtetë që Krishti paska ardhur në jetë në mënyrë natyrale, del me një herë pyetja: Ç’ bëhesh ay edhe ku e kalonte
kohën që takonte nërmjet çfaqjeve të ndryshme? Si e bënte që
të mos shihesh prej as njëriut, bile as prej vet nxënësve të Tij?
Ç’ u-bë pas të dyzetës ditë, pas së cilës nxënësit nuk e panë më?
Me ç' mënyrë u-çduk përnjëherësh nga syt e tyre, duke i bër’
ata që të besojnë se u-ngjit në qiell ? Për t' u dhenë një përgjegje të plotë këtyre pyetjeve jemi të detyruar të pranojmë që
Krishti duke përfituar nga lehtë-besimi i nxënësve të Tij përdori çdo mënyrë djallëzore për të forcuar në shpirtin e tyre
gënjeshtrën e ngjalljes, gjë që ësht krejt absurde dhe e papranuarshme as prej vet kundrështarëve të Tij, të cilët që të gjithë
admirojnë pastërtinë e Tij morale
Sa për vërrejtjen se disa nga te kryqëzuarit me gjithë që
dukeshin si të vdekur, kanë ardhur në vehte dhe kanë jetuar
edhe më, siç ësht ngjarja e të tre të kryqëzuarvet që përmenden
nga Josif Fiavius-i, nga të cilët, pas mjekimeve të bëra prej
atii vet, niëri mundi të shpëtojë për ca kohë, shtojmë se një
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gjë e këtillë nuk do me thënë se edhe Krishti nuk ka vdekur
me të vërtetë, mbassi të këtila raste përbëjnë vetërti eksepsione,
të cilat duhet të hetohen mirë dhe pastaj të besohen. Deri sot
asnjë provë bindëse nuk ësht sjellur për të vënë në dyshim
vdekjen e vërtetë të Krishtit, dhe Josif Flavius-i, i cili flet për
të kryqëzuarë që edhe pas kryqësimit kanë rojtur dhe njikohësisht bën fjalë dhe për kryqëzimin e Shpëtimtarit, jo vetëm që
nuk thotë se Jisuj s'ka vdekur, por as nuk lë vend të paktën
për një dyshim të këtill, gjë që provon qartazi se në kohën e
tij asnjë s' u-mendua të çpiknjë një vërrejtje të këtillë kundër
ngjalljes së Krishtit.
Kështu që, edhe këjo ipothezë kuptohet haptazi sa e pathemeltë ësht. Në numurin e arthmë të rivistës do të mirremi
dhe me ipothezën e tretë e të fundit.
B.

MENDIME T* ARTA

Rruga e së mirës, ndonse duket e vështirë dhe e rëndë, po
është e vetëmja, që të shpje në lumtërin'e vërtetë.
I krishteri i vërtetë, dyke patur gjithënjë ligjin qiellor në
zemër dhe të tnirën e njerësvet para syve të tij, le të mos pyesë
se çmentirne kanë njerëzit për atë, po le të kqyrë se sa është
vlefta e shpirtit të tij para syve të tij dhe të Perendisë.
Jeta është një çast përpara amëshurisë; po ky çast ësht’ i
mjaftë, që të vihen themele për vepra t' amëshaara.
Koha dhe miqësia kanë këtë cilësi të përbashkëtë: kur ftohen, nuk ngrohen më përsëri.
Putta, djersa dhe uria jattë mjetet më të tnirë, q'e bëjnë
gjellën të këndëshme dhe të hijeshme.

f

Të mos bëhesh kurrë shkakëtar lotesh; Perendia i matdhe
’ttëroti këto lote.

Mos prit të plakesh, që të fitosh virtute, sepse pernët nuk
munditi të piqen e t ’ arrihen kur plakos dbora.

Mga kryeveprat e Shën-Joan Gojartit
Për të martuarit rishtas
Nuk më duket aspak e papërshtatëshme, që t'a mësoj
dhëndrin dhe t ' a këshilloj, se si duhet të sillet me gruan e tij
dhe çduhet t'i thotë në ditët e para të martesës. Thom se më
përket një punë e këtillë, se, sikundër e dini, edhe Pavli e
qojti për detyrë, që të merret me këtë çeshtje, dyke u drejtuar
të rimartuarvet këshilla të bukura dhe mësime të përshtatëshme
e të dobishme për jetën e tyre. Kur pra Pavli veproj kështu,
si të mos kuxoj edhe unë të shkoj pas gjyrmavet të tij dhe të
përpiqem t'i ndihmoj burrit në punën e sjelljes së tij kundrejt
asaj, q' e zgjodhi si shok e si bashkëshort për jetën e tij në
këtë botë?
Ti pra, dhëndër, munt t' i thuash gruas tënde dhe munt
t' i drejtosh — gjithënjë me një fisnikëri, me hollësi e me
ëmbëlsi të madhe — fjalë po thuaj si këto : «Unë, o e dashura
e ime, e lidha tërë jetën t’ime me tynë dhe të morra e të bëra
anëtar e pjesëtar në gjërat më të rëndësishme që ka njeriu në
këtë jetë; d.m.thi në lindjen e fëmijëvet, në ritjen e tyre dhe
në qeverimin e në mprojtjen e shtëpisë. Dyke qënë pra puna
kështu, desha të të thoshnja e të të lutesha për disa sende.......
Po para se t’ i flasësh. në këtë mënyrë, do t' ishte shumë mirë,
që t' i bësh fjalë më përpara për dashurin' e madhe, që ke për
atë, sepse dëgjuesi atëhere do të bindet më lehtë n’ ato q'i flet,
kur do të ndjej se ia thua me dashuri dhe i shtytur nga dashuria. Si pra do t' ia tregosh ketë dashuri ? Do t’ ia tregosh, në
qoftë se i flet në ketë mënyrë :
«Unë, o e dashura ime, ndonse isha në gjendje të marr
për grua nonjë vajzë më të pasur dhe nga familje më të madhe,
me gjithë këtë unë të zgjodha tynë, sepse e çmova më tepër
bukurinë tënde shpirtërore, modestinë tènde, urtësinë tènde.......».
Do të më thuash ndofta: kur e kishe në dorë që të martohesh
me një mise të pasur e të bukur, pse nuk e bëre këtë, po më
zgjodhe mua? Të përgjigjem pra dhe të thom, se këtë e bëra
jo pse ashtu e solli rasti dhe fati, po pse jam i bindur, se pasuria dhe bukuria trupore nuk kanë asnjë rëndësi e asnjë
vleftë të vërtetë, mbasi këto munt t' i gjesh edhe në njerës
grabitës e të poshtër, si edhe në gra imorale dhe të dobëta.
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Ja pra pse i lashë të gjitha këto dhe u shtira pas virtutit t^ë
shpirtit tënd, të cilën e preferoj nga çdo pasuri e bukuri. Me
të vërtet; 'një 'vajzë e urtë dhe e mënçur, e thjeshtë dhe e pastër nga çdo ligësi e nga çdo vesë, një vajzë e këtillë meriton
sa bota e tërë. E prandaj u-dhashë pas teje dhe të dua më tepër edhe nga jeta e ime. Bile kjo dashuri është aq e madhe,
sa që koha e kësaj jete i duket asgjë; vetëm amëshuria do të
mundë t ' a qetësojë dhe t'a kënaqë. Prandaj dëshëroj me gjithë
zemër dhe i lutem Zotit t’a kalojmë këtë jetë këtu në mënyrë
që dhe në jetën tjatër, në jetën e amëshuar, të mundim të jetojmë të bashkuar dhe me siguri të plotë, se as nonjë herë nuk
do të ndahemi e nuk do të largohemi. Koha e jetës së njeriut
në këtë botë është shumë e shkurtër, o e dashura e ime; po
në qoftë se këtë jetë e kalojmë ashtu siç i pëlqen Perendisë,
atëhere pa dyshim në jetën tjatër do të jemi gjithënjë bashkë
dhe do të ndjejmë një kënaqësi e një gëzim të pa treguar, dyke
patur lumtërinë të jemi bashkë me Krishtin. Eshtë nevojë të
theksoj edhe një herë, se dashurinë tènde e dua dhe e çmoj
më shumë nga çdo send tjatër në këtë botë? Është nevojë të
të thom, se për mua do të jetë një plagë e madhe e një fatkeqësi e vërtetë, në qoftë se shkakëtohet nonjë grindje ose
nonjë ftohtësi e vogël midis nesh, qoftë dhe për një çast vetëm?
Oh! jam gati t’ i humbas të gjitha, të bëhem m’ i vobekët dhe
nga lypësi i fundit, jam gati të përballoj edhe rrezikun e vdekjes edhe çdo gjë tjatër të pësoj, mjafton të kem dashurinë tènde.
Nuk dyshoj aspak* se dhe ti po këtë dëshirë ke dhe po këtë
mendim me mua.......».
Pasi t' i flasësh në këtë mënyrë, munt t’ i sjellësh ndër
mënt pastaj fjalët apostolike, që predikojnë dashuri midis burrit
dhe gruas. Vashdo pastaj kështu: «Dëgjo-je dhe Shkrimin e
Shenjtë, i cili thotë se burri do t' i lerë prindërit dhe do të lidhet ngusht me gruan e tij. Le të tregojmë, o e dashura, se e
ndjejmë dhe e çmojmë mirë madhështin’ e martesës. Le të rnos
u japim rëndësi as të hollavet, as shumicës së shërbëtorëvet,
as nderimevet, as titujvet të kësaj bote. Nga të gjitha këto le
të ketë për ne vleftë më të madhe dashuria dhe bashkëjetesa e
lumtur........... ».
Nuk duhet të kesh pikë dyshimi, se këto fjalë do t’i du-
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ken gruas tënde më të lartëra e më të vlefshme nga çdo thezar
e nga çdo gjë tjatër të vyer në këtë botë. Dhe le të mos të
shkojë mëndja, se gruaja, dyke marrë vesh se ti e do shumë,
do të kërkojë të përfitojë nga kjo dashuri dhe do të fillojë të
të ngarkojë me kërkime e pretendime të tepërta. Një sjellje të
këtillë munt të tregojnë grat’ e dobëta, të cilat s' kanë dashuri
të kthjelltë dhe të qëndruarshme, po e dorëzojnë vetën e tyre
herë në ky, herë n’ ay, si pas përfitimevet lëndore që shpresojnë
të marrin kundrejt dashurisë ipokritike që tregojnë kundrejt
njerit e tjetrit. Po një vajzë e urtë dhe e mënçur, një vajzë e
ndershme dhe me karakter, kurrë nuk do t ' a marrë përsipër
nga dashuria e madhe të bashkëshortit të saj dhe kurrë nuk
do të deshëroj të përfitoj materialisht, po përkundrazi do të
mallëngjehet më shumë dhe do të mundohet t’ a çpërblejë dashurinë e burrit me një dashuri të barabartë dhe nga ana e saj.
Për veç kësaj, jep-i të kuptojë, se të pëlëjen të rish sa më
shumë kohë pranë saj në shtëpi dhe nuk të bën zemra të largohesih prej saj dhe të shkosh në vënde të tjerë bashkë me
shokët e me miqt e tu. Bëje të besojë, se ti edhe fëmijëtt i do
për t ' a kënaqur atë dhe se dashuria kundrejt saj qëndron gjithënjë për mbi çdo dashuri tjatër. Sa herë bën nonjë gjë të
mirë, t'a lavdërosh e t’a admirosh; po edhe në rast se bën
nonjë gabim — gjë e zakonëshme për grat e reja — nuk duhet të zemërohesh e t'a qërtosh, po me fjalë të buta e me këshilla të urta e të matura përpiqu t' a këshillosh, në mënyre që
ajo vetë t’a kuptojë gabimin që bëri dhe të mundohet të mos
e bëjë përsëri në t' arthmen.
Tashi, me qenë se fjala na solli këtu, doni, ju djem, t'ju
thom rijë gjë me shumë rëndësi? Ju këshilloj të mos lakmoni
gra të pasura, po të preferoni ato që janë më të vobekta se ju.
Pse vallë? Sepse kënaqësia, që do të sjellë nusja e pasur me
anën e prikës së majme, do të jetë një zero e madhe përpara
hidhërimit dhe dëshpërimit, që do të të shkakëtojë me mburjet
e saj, me fjalët përbuzëse, me lluksin e saj, me kërkimet e
rënda........ Një grua e këtillë (d.m.th. me pasuri e me prikë të
madhe) zakonisht i flet burrit të saj në këtë mënyrë: «Ç'më ke
bërë ti me të hollat tënde? Unë çkam, ç’ nuk kam, i kam blerë
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me të hollat e mia; ti asgjë s’ ke shpenzuar për rrobat ose për
stolit e mia; të tëra m’ i kanë falur prindërit e mi...... » Sikur
t' i kthehesh kësaj gruaje dhe t' i thuash: «Ç' flet, zonjë e madhe?
Ç'kuptim ka kjo fjalë «të miat», «nga të miat?» Akoma flet
për gjëra t' ënde? E ç' gjëra munt të kesh të veçanta, kur se
trupin nuk e ke më të veçuar, po të përbashkët me bashkëshortin tënd? Pas martesës nuk jini më dy trupa, po vetëm një.
Kur pra trupin e kini një, si kuxon të thuash se kini dy pasuri?
Që të dy bëni një njeri të vetëm, një jetë të vetëm; e pastaj
thua akoma «të miai» ? Qoft' e mallkuar kjo fjalë, që munt të
frymëzohet prej Djallit....... ».
Edhe këtë mendim të gabuar të nuses tènde përpiqu t ' a
ndreqësh, dyke e këshilluar me butësi e me mënyrë t’ ëmbël e
tërheqse. Sepse, siç dihet, këshilla e virtutit dhe e rrugës së
drejtë është vef-vetiu, e rëndë dhe e mërzitur, e prandaj kur
thuhet me mënyra t’ egëra dhe brutale, bëhet edhe m' e vështirë
dhe m' e zorshme. Për këtë arësye pra, kur i jep këshilla virtuti
gruas tènde, e sidomos një gruaje të re e të pa pjekur akoma,
mundohu t’i mbështjellësh këto këshilla me fjalë t' embëla e
me një hollësi e fisnikëri të veçantë. Kështu p. sh. dyke dashur
të ndreqësh gabimin e gruas «të miat» vepro në këtë menyrë:
Kur thotë ajo «të miat», pyet-e me ëmbëlsi: «E dashura e ime,
cilat quan të tuat»?; unë të paktën këtë fjalë nuk e kuptoj dot;
sepse unë as një gjë nuk kam që të jetë vetëm e ime. Prandaj
edhe ti s’ munt té thuash «gjërat e mia», mbasi te gjitha jan'è
të tuat. Theksoje këtë fjalë dhe thuaj-ia shumë herë, gjer sa t'i
rrënjoset fellë në shpirtin e saj. Në të thëntë pra «të miat»,
thuaj me një herë: «E dashura e ime, tè gjitha këtu janë të
tuat; edhe unë vet jam i yti. Po, e dashura, e përsërit edhe njè
herë dhe thom se edhe unë jam i yti. Këtë gjë nuk e thom
unë, po na e këshillon Pavli, dyke thënë se nuk e zotëron
burri trupin e tij, po gruaja. Kur pra unë nuk e zotëroj dot
trupin tim, si mundim të thomi se zotërojmë pasurinë veç e veç?».
Po t’ i flasësh pra kështu dhe po t'a këshillosh me mënyra
t'urta e të buta, të mos kesh as një dyshim se e qetësove me
një herë gruan, se shojte zjarrin e saj, se e turpërove Djallin,
frymëzonjësin dhe shtytèsin e keq, se e bére gruan me dashjen
e saj shërbëtore dhe té bindur dhe më nè funt e bére të ìidhet
me tynë aqë ngusht, ça që të mos çkulet kurrë nga dashuria
tènde gjatè gjithè jetès.
Përkth. prej Shpresët.

Përshtypje dhe mendime
Muzika në kishat fo n a
Në numurin e shkuar të kësaj re viste bëmë fjalë për
punën e fronëvet në kishë dhe theksuam se mungesa e
këtyrevet ka qënë një nga arësyet, për të cilat shumë besimtarë largohen nga kisha dhe nga ceremonitë klshëtare.
Si pas mendimit t’ onë largimin e shpresëtarëvet nga
kisha e shkakton dhe mungesa e një muzike kishëtare të po
sarne dhe të përshtatëshme me Mrkimet e kohës së sotme, si
edhe me 'nevojat e ndjenjës muzikore të besimtarëvet. Le të mos
e fshehim, se muzika bizantine që përdoret nëpër kishat
t’ ona, nuk plotëson qëllimin e lartër, që duhet të mbushë
muzika kishëtare, ashtu siç ishin xnentuar atërit e shenjtë,
që muarrnë nisiatlvën e përdorimit të muzik ës në ceremonitë fetare. Pik së pari është muzikë motiofone dhe si e
këtillë nuk u përgjigjet dot kërkimevet muzikore të kohës
so sotme, në të cilën muzika poiifotiike dhe armonike ësht
ajo që dëgjohet e që përdoret në çdo vënd të botës së
qytetëruar. Për veç kësaj, muzika bizantine me monofonin’e
saj monotone dhe të mërzitëshme nuk ushtron influencën
e duhur në shpirtin e dëgjonjësit, nuk prek feilë ndjenjat
e njeriut dhe nuk sjell mallëngjim dhe tronditje shpirtërore,
atë .tronditje q’ është e nevojshme për lartësimin e shpirtit
në orizonte e në sfera të lartra e shpirtërore.
Nuk dihet mirë se si vepron mbi shpirtin muzika; pse
e prek njerinë, pse e dispozon herë kështu, herë ashtu,
pse e mallëngjen, pse shkakëton shumë herë lote në sy,
tërë këto janë një myster, i citi gjer sot nuk është zgjidhur. Po një gjë është e vërtetë dhe e pa kundërshtuarshme; se muzika polifonike me armonin’ e saj t’ ëmbël e
madhështore ushtron një influencë jashtëzakonisht të çuditëshme mbi shpirtin e njeriut; e prek shpirtin e tij gjer
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në fellësirat më të brëndëshme, e mallëngjen këtë gjer
sa të arrijë në një shkallë, që të mos mund dot f i mbajë
lotët, e mbush me ndjenja fisnike e njerëzore, e largon
nga mendime e nga dëshira të dobëta e f ulta, e ngreh
në tijë botë tjatër ideale, në një botë, ku kënaqet të jetojë
qoftë përkohësisht, i Iarguar nga enstiktet e liga të jetës
së tij shtazore dhe i shtënë me mish e me shpirt pas bukurisë hyjnore dhe pas çkëlqimevet të patreguara të një
jete me të vërtet ideale dhe shpirtërore.................................
Kush është ay, që nuk e lumëroj veten, sa herë pati
lumtërinë të ndodhet në kishë të stolisur me një kor kishëtar, që mbush faltoren e shenjtë an’e mb’ anë me tingujt e tij armonike e me zërat e tij plot me ëmbëlsi e me
madhëshu byjnore? Cili ësht ay, që nuk u-prek shpirtërisht,
që nuk ndjevi një mallëngjim të felle, që nuk ndjevi pendesë të kthjelltë e të vërtetë, që nuk derdhi lote, sa herë
kori muzikor tue melodin’ e tij magjike drëjton lutje në
Zoti, lutje për të kërkuar paqë në botë, dashuri dhe vëllazërim midis njerësvet, shpëtim nga të ligaf e nga fatkeqesif e kësaj jete, udhëzsm në rrugën e drejtë, falje të
mëkatevet etj. etj. ?
Kush është ay, që nuk ndjevi hidhërim të fellë, sa
herë humhi rastin e mirë, që të marrë pjesë në nonjë ceremoni fetare me një muzikë të mirë, ose sa herë vajti
vonë në kishë, ose sa herë ceremonia mori funt shpejt,
kur se përkundrazi nëpër kishat tona shumica e shpresëtarëvet mërziten për vonesën e ceremonivet dhe ndjejnë
një kënaqësi të vërtetë, kur afron mbarimi i meshës ?
Me këto që shkruajmë këtu sipër për mbi lartësin’ e
muzikës harmonike, nuk duam të hedhim poshtë krejt
muzikën bizantine dhe të propozojmë çdukjen e kësaj prej
kishës s’ onë. Dyke lënë më nj' anë mendimet e kompetentëvet, se muzika bizantine është tepër e pasur — mbasi
ka tetë shkallë (ihus) — dhe se, po të lërohet e të punohet m irë,, murit të çvillohet e f arrijë në një shkallë të
lartër, dyke lënë pra më nj’ anë këto mendinie, thomi se
çdukja e saj krejt nga kisha e jonë është një gjë e pamundur, mbasi janë disa pjesë të meshës, e sidomos të
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mëngjëzorit, që nuk munt të këndohen me polifoni e me
armoni, po vetëm në mënyrë monotone. Ndodhen disa
hymne e disa poesi kishëtare kiasike, që janë muzikuar
në një mënyrë të bukur e të këndëshme prej kompozitorësh bizantinë të çquar; këto pjesa duhet të vazhdojnë të
këndohen ashtu siç janë dhe pa u-ndryshuar fare, me
qënë se kështu edhe tradita ruhet e respektohet — gjë
kjo që ka një rëndësi të veçantë, sidomos për ata q’i kanë
dëgjuar këto hymnè shpesh herë — edhe pse me të vërtet kanë një bukuri e një shije artistike të pamohuarshme.
Për këto arësye pra shumica e pjesavet të mëngjezorit
duhet kënduar në mënyrën monotone e bizantine, dhe pjesa
tjetër e meshës që fillon nga Tedeum-i (dhoksologjia) e
gjer në fund të këndohet në mënyrë polifonike e armo. nike prej një kori kishëtar të posaçëm.
Për ata që munt të thonë, se besimtari duhet të shkojë
në kishë me të vetmin qëllim që të falet, dhe jo për të
dëgjuar muzikë e për f u-kënaqur me atë, për këta pra
type njerëzish nuk kemi të thomi tjatër gjë, për veç se
f u iutemi që të marrin mundimin të këndojnë dhe një
herë me kujdes ato që shkruhen në numurin 5 të kësaj
reviste për mbi themën “Fronat në kishë,,, (Përshtypje
dhe mendime faq. 201). Këtu shtojmë vetëm, se që nga
kohët më të vjetra është vënë re, se parimi «E këndëshmja
të bashkohet e të lidhet me të dobishmen» sjell përfundime
pedagogjike dhe edukative shumë të mira. Në bazë të
këtij parimi një mësim i dobishëm, që të rrënjoset mirë
në shpirtin e njeriut e që f asimilohet e të bëhet pronë e
tij e pa ndarë, është nevojë të çvillohet e të paraqitet në
një mënyrë jo vetëm të kuptuarshme, po edhe të bukur e
të këndëshme. Prandaj disa nga legisiatorët e vjetër përpiionin ligjet e tyre në mënyrë që të këndohen prej qytetarëvet si këngë me një muzikë të caktuar, me qëllim që
ata (qytetarët), dyke u-kënaqur nga muzika, të mundim kështu
më lehtë f i mësojnë ligjet e f i asimilojnë në shpirtin e tyre.
Kështu pra edhe hymnet e ceremonivet fetare, që të bëjnë
një përshtypje të madhe në shpirtin e besimtarit, e që
përmbajtja e tyre f asimilohet e të bëhet mali i tij gjatë
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gjithë jetës, është nevojë që të këndohen me një muzikë,
e cila të ketë fuqinë të mbushë shpirtin e dëgjonjësit me
një kënaqësi sa të jet’ e mundur më të madhe. Pikërisht
për këtë arësye edhe atërit e kishës s’ onë të shenjtë
vrapuan t 'a rrëmbejnë muzikën dhe t’a futin këtë në kishë
që në kohët e para të themelimit të saj, dyke u-mentuar
se muzika ësht një mjet i fortë për të tërhequr njerëzit
në kishë dhe për t’ ua paraqitur atyre mësimet më të dobishme në një mënyrë të pëlqyer e të këndëshme.
Nga sa u-thanë më sipër shkurtazi, kujtojmë se nuk
duhet të mbetet pikë dyshimi, se muzika armonike duhet
të futet në kishat tona sa më parë dhe pa asnjë vonesë
atje ku ësht’ e mundur sot për sot. Thomi “atje ku ësht’ e
mundur,,, sepse mjerisht nuk ka mundësi sot për sot të
përgjithësohet sistemi i korëvet kishëtare në tërë kishat
orthodhokse të Shqipërisë. Sot për sot d o t’ishte një fitim
i mjaftë, sikur të pasuroheshin me kore vetëm kishat e
prefekturavet dhe nofta e të nënprëfekturavet. Me një
përkujdesje të vogël nga ana e autoritetevet kompetente
dhe me një shpenzim jo shumë të math munt të formohet
një kor kishëtar i mirë në çdo qendër t’ Episkopatavet, si
edhe nëpër qytetet më të vogla, ku munt të gjenden elementet e nevojshme për formimin e korëvet.
Në qendrën e Kryepiskopatës me përkujdesjen e lavdëruarshme të Kryepiskopit tonë janë formuar dhe fonksionojnë dy kore kishëtare, që këndojnë në kishën kathedrale të Tiranës çdo të Djelë e të kremte të madhe. Këtë
shëmbëll të bukur le f a imitojnë dhe Episkopët e tjerë
të Shqipërise dhe le f i japin rëndësin’ e duhur çeshtjes
së krijimit të korëvet kishëtare, dyke qënë të sigurtë se
kështu do të shkakëtojnë shumimin e besimtarëvet dhe
përhapjen në redhe më të gjëra të dobisë së pakonstatuar
që rjedh nga të shkiiarit në kishë dhe nga të marrunit
pjesë në ceremonif e bukura kishëtare dhe fetare.
Shp.
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„Hylli i Dritës„ dhe Revista e jonë
“Hylli i Dritës,,, kjo revistë veterane dhe e
vyer, që është përpjekur vjete me radhë për të
përhapur parimet hyjnore të doktrinës së Krishtit
dhe të krijojë midis elementit kristian të shqipërisë një jetë private, shoqërore e politike në pajtim e n’ armoni të plotë me këto parime, përshëndeti në një nga numurat e saj te fundit revistën t’onë mefjalë plotsimpathije dhelavdërimi.
I falerni nderit nga zemra për fjalët e bukura
që ka shkrojtur e për lavdërimet q’i thur revistës s’ onë dhe e përsërisim dhe një herë se kemi për të vazhduar programin t’onë pa ndjerë
lodhje ose drojtje përpara pengimevet që munt
të na çfaqen në realizimin e këtij programi, i cili
nuk ësht tjatër gjë, ër veç se p ë r h a p ja d he predik im i i th je s h të i p a r im e v e t s h p ë tim ta r e të d o k trin ë s U ng jillo r e , me qëllim që të forcohet ndjenja fetare

ndër shpirtërat e popullit tonë dhe të bëhet kjo
udhëheqësi kryesor i tij në tërë mentimet e veprimet të jetës së tij si private, si edhe shoqërore
e publike.
Direksia

MENDIME T ’ ARTA

Për fa t të keq ralle munt të gjesh njerës, të cilët nuk e
çelin gojën, kur nuk kanë të thonë diçka të mirë e të drejtë.
Përkundrazi, shumica e njerësvet flasiti: kur duhet të mbajnë
heshtje, marrin pjesë në bisedime, në të cilët nuk karië vënd,
shpenzojnë pa kursim fjalën dhe kohën, e më në fund e përdorin gojën e tyre si vegël e si mjet, për të ndezur zjarr, për tëpërhapur heltn dhe për të përmbysur paqën dhe qetësinë.
Çdo njëri munt të kritikojë e të tallet me një vepër; po që
t ’a ndreqë, duhet të jetë panëtor i mirë.

Çështje liturgjike

Kulti i të vdekurvet
(vazhdon prej numurit 3)

Kujtimi i të vdekurvet në Meshën e Shenjtë
Vendi klasik nga letra e Shën-Pavlit nër Ebrejtë «kujtoni
të parët t' uaj, të cilët u-folnë juve fjalën e Perëndisë ; besën e
atyre kini-e për shembëll, duke patur përpara syvet pemën e të
sjellavet t'atyre» (Ebr. 13.7), na jep të kuptojmë se në shërbesën e meshës së hyjëshme të shekullit të parë, në kohën e
apostujvet, duhet të ketë patur dhe lutje për kujtimin e të vde
kurvet. Edhe apostull Ioani në librili e Zbulesës thotë se «pash
përposht altarit shpirtet e atyreve që janë therur për fjalën e
Perëndisë» (Zbul. 6,9), gjë që na tregon se në kohën e tij bëheshin mbi altarin lutje për shpirtet e dëshmorëvet.
Përveç këtyre tregimeve nga shkrimi i shenjtë, kemi dhe
një dëshmi të qartë mbi përkujtimin e të vdekurvet në Meshën
apostolike, nga etërit e shenjtë. Kështu që Shën-Ioan Qojarti na
thotë: «S'u-caktua kot nga apostujt që të bëhet mbi mysteret e
trembëshme përkujtimi për ata që u-prehën» (Fjal. III në letr.
Filipis., Migne P. O. voi. LXII.).
Pra, një nga dokumentat më të vjetra, që na flet për kuj
timin e të vdekurvet ësht teksti i sherbesës së Meshës së Hyjëshme. Por, nga tekstet e Meshës së vjetër apostolike nuk ka
shpëtuar ndonjë deri sot. Vetëm në apologjit’ e Iustin Deshmorit, gjejmë një përshkrim të shkurtër të sherbesës së Meshës,
të bërë për qellime apologjetike për paganët, por për ndonjë
lutje për të vdekurit nuk bëhet fjalë në to.
Nga meshat më të vjetra që kanë shpëtuar deri sot dhe
që sigurisht janë kopjime meshash më të përparëshme, ësht
mesha që përshkruhet në librin e tetë të kostitutevet apostolike
(Migne P. O. voli. I.).
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Menjiherë pas shenjtërimit të dhuratavet, episkopi, mbassi
lutesh për Kishën e shenjtë, për të gjithë episkopët që presili
fjalën e së vërtetës, për veten e tij, për të gjithë priftërinjt,
dhjakonët dhe klerin, për mbretin e qeveritarët dhe për ushtërin që të shkojë në paqe dhe qetësi, kujtonte të vdekurit dhe
egzakt më parë shenjtorët duke. thënë : «edhe po të sjellim ty
për të gjithë shenjtorët që të kanë pëlqyer prej jetës, për pa^
trikët, profetët, të drejtët, apostujt, deshmorët, rrëfenjësit, episkopët, dhjakonët, ipodhjakonët, këndonjësit, psaltërit, për të
gjitlia virgjëreshat, të vejat, laikët dhe për të gjithë ata, emrat
e të cilëvet janë të ditura prej Teje».
Po në Kostitutet apostolike na ësht ruajtur dhe një litani
për të fjeturit.
Në Meshën e Sii. Jakobit, mbas shenjtërimit, kujtohen
menjiherë të vdekurit. «Kujto, o Zot Perëndi, shpirtet dhe çdo
trup; që e kam kujtuar, ose nuk e kam kujtuar, kujto shpresëtarët që nga Abeli i drejtë deri ditën e sotme. Preh-i atje, ku
ësht vendi i të gjallëvet, në mbretërin tënde, në shijimin e parajsës, në gjirin e Abraamit, të Isaakut dhe të Iakovit, të etërvet
t’ onë, nga ka ikur çdo dhëmbje, helm dhe psherëtim, ku shkëlqen drita e faqes s’ ate dhe ndrit gjithmon. Dhe fundin e jetës
s'onë bë-e o Zot, të krishter, të'mirëpëiqyer përpara Teje, pa
mekatë, me paqe ...» (Daniel, Codex liturgicus ec. Un. Lipsca
1853, voi. IV f. 120).
Ojithashtu dhe në ngritjen e dhuratavet, në «të shenjtat,
të ;shenjtëvet» lutet dhjakoni për ta duke thënë: «për ngritjen
e mëkatavet t'ona, për prehjen e shpirteve t’ etërvet dhe vllezërvet t’ onë të fjetur, le të themi të gjithë me nxehtësi : Mëshiro o Zot» (Idem. f. 125). Populli përgjigjet duke thënë 12
herë : Meshiro o Zot.
Në Meshën e Sh. Vasilit dhe të Sh. Ioan Gojartit, gjatë
proskomidhisë ose pregatitjes së dhuratavet, meshtari nxjerr nga
pjesa e pestë e rnblatës dhe pjesa për të vdekurit dhe egzakt
për kujtiin dhe ndjesë fajesh të ndërtonjësvet dhe dhuronjësvet,
të episkopit që e ka dorëzuar — po të ketë vdekur — dhe të
gjithë atyreve që kanë fjetur me shpresë ngjalljeje dhe të një
jete të pasosur. (Libri i sherbesës f. 62).
Në pjesën e Meshës, që quhet e katekumenëvet, pas kën-
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dimit té Ungjillit dhe pas litanis pér té gjallét, po té keté ndonjé pérshpirtje, thuhet dhe njé ekteni pér té vdekurit, me gjithé qé kéjo ekteni nuk pérmendet né kodet e vjetra té meshave té lart-pérmendura.
Ojithashtù dhe né Pjesén e Meshés, qé quhet e besnikévet, pas shenjtérimit té dhuratave, prifti thoté me zé té ulét
kété lutje : «Qé té béhet pér ata qé marrin pjesé, vigjélli
shpirti, ndjesé fjajésh» duke pasuar menjiheré kujtimi i té vdekurvet: Po té blatojmé kété adhurim t'arésyeshém dhe pér ata
qé u-prehén pérpara me besé, stérgjyshér, atér, patriké, profetë, apostuj, leçitës, ungjilloré, deshmoré, rréfenjés, asketinj dhe
pér çdo shpirt té drejté qé ka mbaruar me besé». (Idem f. 99).
Por, edhe pas késaj Iutjeje, né kohé kur kéndohet prej psaltit :
«Té ka hie», prifti vazhdon té kujtojé po me zé té ulét té vde
kurit qé jané shénuar né dyptikét e Kishés duke théné : Dhe
kujto o Zot té gjithé té fjeturit me shpresé ngjalljeje pér jeté
té pasosur dhe preh-i ata atje ku shkélqen drita e faqes s’ate».
Pas kétij pérkujtimi té pérgjithéshém té té gjithé té vdekurvet,
prifti kujton dhe veçanërisht ndonjé té vdekur, pér té cilin bé
het pérshpirtja, duke théné: «pér prehjen dhe ndjesen e shpirtit té sherbétorit t' énd. . . , né vend té ndritshém, nga ka ikur
cdo dhimbje dhe psherétim. (Mesh’ e Sh. Vasilit).

Kujtimi i té vdekurvet n’etérit e shenjté.
Pér kujtimin e té vdekurvet gjejmé njé shumicé deshmish
dhe né etérit mé té vjetér té Kishés.
Tertulian-i né «De corona (Militum)» shkruan: «kujtimi i té
vdekurvet gjat therorés sé pagjakéshme. ésht shum i vjetér» dhe
«ne sjellim dhurata pér ata qé u-prehën pér çdo vit ditén e
vdekjes sé tyre» (Migne kr. 3. voi. II. sht. 99; De exhortartione
castitatis, kr. XI P. 4. voi. I).
Kyprian-i né shumé nga letrat e tij bén fjalé pér kujtimin
e emravet té besnikëvet (Dom Cabrol, Dictionnaire d'archeo
logie, voi. IV.).
Epifan-i thoté kundér Aerius-it, i cili e mohonte dobin dhe
qéllimin e lutjevet pér té vdekurit: «Pér té vdekurit béhen lu
tje, shérbesa publike dhe lémosha duke i kujtuar pér emér».
(Adversus haereses, libr. III. kr. LXXV, 7. 27.).
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Shën-Joan Oojarti bën fjalë shumë herë për kujtimin e të
vdekurvet. «Nuk sillen më të kot dhurata për të vdekurit, lutje,
lemosha; të gjitha këto qenë vendosur nga shpirt’ i shenjt i
cili donte të na bënte të dobishëm për njeri tjetrin» thotë ati i
shenjtë në një nga fjalimet e tij të shumta. (Fjal. 21 në Veprat
e Apost. Migne P. O. 60).
Për kujtimin e të vdekurvet në Meshë na flet dhe Kyrili
i Jerusalemit në Katekezat e tij : «Ne kremtojmë kujtimin e të
vdekurvet, të patrikëvet, të profetëvet, t’apostujvet, të deshmorëvet, që, me anë të lutjeve të tyre, të bëhen të pranuara dhe
t' onat pranë Perëndis. Pastaj lutemi për etërit e shenjtë dhe
episkopët, lutemi për të gjith’ ata nga ne që kanë vdekur, dhe
besojmë se lutja ësht dobiprurëse për shpirtet e atyreve për të
cilët ësht bërë dhe po bëhet mesha». (Katekezë e XXIII, myst.
v. nr. 8-9).
Euseb-i shkruan : «Populli i tërë bashkë me priftërinjt i
drejtonte lutje të nxehta Perëndisë të shoqëruara me lote dhe
psherëtime të thella për shpirtin e perandorit Konstandin» (Vi
ta Constantini libr. IV, kr. 21; Migne P. O. voi. XX).
I lumturi Augustin tregon : «Asnjë nuk duhet të dyshojë
që lutjet e Kishës, therorja shpëtimtare dhe lëmoshat e bëra
për shpirtet e të vdekurvet, nuk ndihmojnë aq shumë sa Zoti
të jetë më i mëshirëshëm nga ç’ meritonin ata, pas fajevet të
tyre». (Serm. 272. n. 2. shih Migne P. L. voi. XXXVIII, sht.
936).
Edlie Sh. Joan Dhamaskin-i bën fjalë për këtë çështje :
«kujtimi i të vdekurvet në meshën e shenjtë ka qellimin e tij.
Mbassi therorja e Krishtit u-bë për të gjithë botën, edhe the
rorja e kungatës së hyjëshme bëhet për të gjithë botën,. d. m.
th. për Kishën triumfonjëse, për shenjtorët piksëpari, dhe për
të gjithë të prehurit». (Migne P. O. 95, 249).
Duke i dhënë fund këtij kapitulli po përmendim dhe Sh.
Gjermanon, patrikun e konstandinupojës, i cili, kujtimin e të
vdekurvet në Mëshë, e shpjegon me këto fjalë : Bëhet te Perëndia kujtimi i të vdekurvet, i shpirtevet dhe i çdo mishi, që
Ay, i cili ka fuqi mbi-të vdekurit dhe të gjallët, dhe zotëron
mbi të qiellëshmet dhe të dheshmet... t’i afrojë pranë Tij, dhe
të shchin faqen e tij, dhe të dëgjojnë zërat e lavdimit të tij
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dhe që shpirtet të ndodhura në skëterë të zgjidhen nga vargojt e tyre me anë të vdekjes dhe të ngjalljes së Krishtit»
(Germani Rerum eccles. Contemplatio : Migne P. G. voi. XCVIII,
sht. 440).

Përkajtimet në Meshat e tjera lindore.
Në Meshën Ermene, pas thirrjes se Shpirtit të shenjt në
transformimin e dhuratavet, kujtohen gjithashtu, shenjtorët e
Perëndisë, antarët e gjallë dhe të vdekur të Kishës dhe në fund
të Meshës, në ditët në të eilat përkujtohen të vdekurit, këndohet Ungjilli për të vdekurit. (Daniel tr. më sipër voi. i IV f.
466).
Dhe në Meshën e Sh. Markut kujtohen të vdekurit në fillim të naforës me këto fjalë: «Preh-i o Zot Perëndia jonë
shpirtet e etërvet dhe të vllezërvet tonë që u-prehën me besë
te Krishti, duke kujtuar stërgjyshët, që të pëlqyen ty prej jete,
etërit të gjithë, patrikët, profetët, apostujt, dëshmorët, rrëfenjësit, episkopët, shenjtorët, të drejtët dhe çdo shpirt që ësht
prehur me besë te Krishti, ata që i kujtojmë sot si edhe atin
t' onë, apostull dhe ungjillor Markun, i dii na tregoi udhën e
shpëtimit» (Daniel, voi. IV. f. 156 dhe Renaudot: Liturgrarum
orientalium, voi. I. f. 135). Pastaj, pas kujtimit të Hyjlindesës
së shenjtë, dhjakoni këndon dyptikët e të vdekurvet dhe prifti
duke rënë në gjunjë thotë: «Të gjitha këto shpirtëra preh-i, o
Zot Perëndia jonë, në vendet e tua të shenjta, duke u-dhënë
në mbretërin t’ ënde mirësit, që syu nuk i ka parë, veshi s’ i
ka dëgjuar dhe në zemrën e njeriut riuk kanë hyrë, që i ka
pregatitur Perëndia për ata që duan emrin e tij të shenjtë.
Preh-i shpirtet e tyre duke i vlerësuar për mbretërin qiellore».
(Idem f. 156).
Gjithashtu dhe në Meshën Kopte të Sh. Vasilit, pas lutjes
«At’ i ynë» dhe asaj të uljes së kryes, prifti kujton të gjallët e
të vdekurit, që këta të fundit, t’ i vendosë në gjirin e Abraamit,
Isakut dhe Jakovit në parajsën e prehjes (Renaudot vepr. treg.
voi. I. f. 22).
Në Meshën Abisine t’ apostujve të shenjtë, pas lutjes së
zgjidhjes te i Biri, prifti u-njofton besnikëvet kalendarin, duke
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u-treguar henën e re dhe të kremtet e mëdha, dhe duke e
mbyllur këtë shpjegim me kujtimin e të gjallëvet dhe të të
vdekurvet me temiam. (Idem f. 479).
Në Mëshën e Sh. Adeut dhe Maris kujtimi i të vdekurvet
bëhet nërmjet fjalëvet «Merni, hàni» dhe thirrjes së Shpirtit të
shenjtë. (Idem f. 587).
Në Meshën e Sh. Theodhorit të Mopsvestisë, kujtimi bëhet po në kohën pas shenjtërimit të dhuratavet, pa u-kujtuar
dhe nëna e Zotit. (Id. voi. II f. 614-615).
Pra, në të gjitha meshat lindore pa përjashtim bëhet ku
më gjërë e ku më përmbledhur kujtimi i të vdekurvet.
Ky kujtim bazohet në mësimin e kishës pas të cilit anëtarë të Kishës janë edhe të gjallët e të vdekurit edhe se të parët mund t'u vijnë në ndihmë me anë të lutjevet tëjtyre të
dytëvet. Sidomos rnesha e shenjtë ësht një therore që sillet për
të gjithë antarët të Kishës së Krishtit.
Kisha, siç pamë, lutet dhe për, shpirtet që i beson si të
pa fajë, që i besou se janë në parajsë siç provohet edhe prej
lutjes që thuhet prej priftit pas transformimit të dhuratavet:
«Po të blatojmë këtë adhurim t'arësyeshëm dhe për ata që uprehën me besë : stërgjyshër, etër, patrikër. Veçanërisht për të
tërë qashterën Virgjereshën Mari, për Sh. Joan Pagëzorin» .
Por këtë lutje e bën Kisha, jo për ndjesë të fajeve të tyre, por
si falënderim ndaj Shpëtimtarit për hirin dhe madhërin që udha shenjtorëvet. (Dogmatikë e Andrucos f, 438).
Rrëfimi Orthodhoks, në shpjegimin e art. të shtatë të
symbolit të Besimit, si përgjegje në pyetjen 64, a vdesin dhe
njerës, që ndodhen në një gjendje të mesme ndërmjet atyre që
shpetojnë dhe atyre që humbasin, thotë: «Një gjendje e tillë
njerëzish nuk egziston. Por me të vërtet, shumë fajtorë do të
shpëtojnë nga vargojt e ferrit, jo me pendimin ose rrefimin e
tyre, siç thotë shkrirni i shenjië: «Se në ferr kush do të të
rrëfejë ty? (Ps. 6.6); dhe me një vend tjetër: «As të vdekurit
- do të të lavdërojnë ty, o Zot, as të gjith’ ata që zbresin në
ferr» (Ps. 125, 17); por do të shpetohen me mirëbërësitë që
bëjnë të gjallët dhe me lutjet në Kishë për ta dhe sidomos me
therorën e pagjakëshme, të cilën e bën Kisha për çdo ditë, për
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të gjithë të gjallët e të vdekurit së bashku, sikundër dhe Krishti
vdiq për të gjallët».
Të qarit e të vajtuarit, të cilat në Romakët, dhe në popujt
e tjerë të vjetër kishin rëndësi të posaçme, Kisha e Krishtere,
duke patur para sysh se ky zakon nuk pajtohet me mësimin e
sajë mbi vdekjen, të cilën e konsideron si kalim në jetën tjetër
si edhe me mësimin mbi ngjalljen e të vdekurvet, nuk e lejon.
«Vllezër, nuk dua që të mos dini për të fjeturit që të mos hidhërohi si edhe të tjerët që s’kanë ndonjë shpresë. Se në besojmë që Krishti vdiq e u-ngjall; kështu edhe Perëndia ata që
kanë fjetur me anë të Iisujt do t'i bjerë bashkë me atë (i Thesalon. 4. 13-14).
«Kurse ti beson se vdekja ësht vetëm një fjetje, atëhere
pse qan kot? Pse ulërin ? Po të bësh, siç bëjnë paganët, si
atëhere do të ndreqesh?» thotë Sh. Joan Gojarti në një nga
fjalimet e tij. (Fjalim 22 në Ungj. pas Mattheut).
'
Zinë pra Kisha nuk e lejon.
(vazhdon)

MENDIME T ’ ARTA

Ata që duatt të fitojnë e të kenë miq të kthjellët e të vërtetë, duhet të kenë gjithënjë para sysh porosinë të Sollomon-it
të ditur: «më të besuarshme janë plagosjet e mikut, se sa të
puthuràt e armikut». Me të vërtet, të duket sikur të plagos
tniku, kur të thotë të vërtetën dhe kur të qërton gabimet që ke
bërë, po në realitet të shpëton. Kur se armiku ose lajkatari të
ndihmon e të shtyn në çkatërriinin e në humbjen rne anën e
përgëdhelimeve e të lajkavet që të bën or' e çast.
Sikundër djelli nuk munt të ndriçojë e të çkëlqejë, pa dalë
nepërkat nga vrimat e nga folet e tyre, ashtu dhe tijeriu nuk
munt kurrë të kalojë për stasione lavdije dhe fame, pa shkakëtuar armiqësi, nakar dhe urrejtje•
Të gjithë njerëzit gjejnë kryqe në rrugën e jetës së tyre,
Po i ngrehin me trimëri vetëm ata, që kërkojnë fuqi nga kryqi
i Krishtit,

Udhëtimi i Tretë Misionar
Mbasi qi Apostulli ndenji disa kohë n’ Antiohì shkonte me
radhë nëpër të gjitha vëndet e Gallatisë e të Fregjisë, tue forcue të gjith nxansit e shpresëtarët në Besën e Krishtenë. Prej
këndej kthej në Efese pèrse n' udhëtimin e dytë qi bani i kishte
premtue se do të vinte me i pa. (P. e Ap. 18,20-21). Ndërsa
Apostulli po udhëtonte nëpër vënde të Gallatisë e të Fregjisë,
nji judheas me nji sukses të madh predikonte n’ Efesë, i lindun
n’Aleksandri, me emën: Apollo, si i aftë n’ oratori, i cilli njifte
mirë edhe Dhiatën e Vjetër ose Nomin e Moisiut, edhe ky
para se të vinte Apostulli n' Efesë udhëtoi në Korinth. Apostulli
në Efesë predikoi nëpër sinagogjira por zemrat e judhenjve
nuk i pranuen fjalët e tija edhe kështu vënd predikimi zgjodhi
shkollën e nji njeriu qi quhej: Tyran, në të cillën qindroj për
dy vjet rrcsht. Në kët vënd Apostulli së mbrami pat nji sukses
të madh sa prej shpresës qi populli kishte në fjalë të tija,
merrshin pershqirat qi fshinte djersën për t' i vu mbi të smuetit,
të cilët në nji mënyrë të mrekullueshme u shirojshin. Disa prej
popullit haptazi dogjën librat magjistare të tyne tue u pendue
për fajet e bame, ku në këtë mënyre pranuen Besën e Krishtenë. Prej Efesit Apostulli mendoi me kalue nëpër Maqedhoni
e Ahaj, ku ma para kishte dërgue dy nxansat e tij: Timothén
dhe Erastin e ma vonë edhe Titon e sëmbramit me u nisë për
në qytetin e Romës. N’ Efesë nji farë Dhimitri, argjëndar, i cilli
bante tempuj të vogjël të argjendët të kushtuem hyjneshës
s' Artemidhës u ngrit kundra Apostullit, pèrse ky predikonte
Jisuin si Zot të vërtetë, kështu qi në kët mënyrë Dhimitri me
argjëndarët e tjerë pa se zanati i tij nuk do jepte ma fryte si
përpara, po kje se populli do të pranonte Besën e Krishtenë,
prandej edhe Dhimitri argjendari kje çue kundra Apostullit e
nxansave të tij (P. e Ap. Kreu i 19). Prej Efesit Apostulli erdhi
në Troadhë, ku mendoi të qindrojë shumë kohë pse i kishte
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thanë Titos se aty do t ' a pritëte kur se ky të këthehej prej
Korinthit (Karta e dytë mbi Korinth 2,12,13). Por tue mos
muejtë t' a presi Titon u nis për në Maqedhoni (në qytetin Filippe), ku edhe takoi me Titon (Karta e dytë mbi Korinth 7,5-6).
Mbas nji qindrimi të shkurtë në Maqedhoni, vizitoi për
të tretën herë Ahajen e Korinthjn (Karta e dytë mbi Korinth,
12,14; 13,1), ku kaloi tre muejt ë dimnit në vjetin 57-58 mb.
Kr. (P. e Ap. 20,1-3; Karta e parë mbi Korinth 16,6). Kurse
Apostulli pat vizitue Korinthin për të tretën herë, për vënd
banimi zgjodhi shtëpin e nji farë Gaiut (Karta mbi Romakët
16,23), të cillin e pat pagëzue kurse kje për të parën herë në
kët qytet. Apostulli prej Korinthi ktheu në Syri, por ma përpara dishroj të shkojë në Jeruzalem, për të dorëzue ndihmet qi
kishte mbledhun në Maqedhoni e n' Ahaj për të vobektit e Jeruzalemit (Karta e Romakvet 15,25,25). Në këthim prej Maqedhonije Apostulli qindroi pak në Filippe, ku takoi me Evangjelist Llukajnë. Aty kaluen të kremten e bukve në vjetin 58 mb.
Kr. ku u nisën për në Troadhë e mbrrijtën mbas 5 ditve.
Në Troadhë qindruen 7 ditë dhe ditën e parë të javës,
kurse _në të ishin të mbledhun për të thyemun bukën, Apostulli
u mbajti fjalën e përshëndetjes deri në mëngjez, pse n' e nesre
do t' u niste prej këndej.
Në kohë të predikimit të ligjëratës qi mbante Apostulli,
nji djalosh me emën Eftyh e zu gjumi edhe si ishte ndenjun
në dritoré ra poshtë prej të tretit kat vdekun, por Apostulli e
ngjalli. Prej Troadhe Apostulli u nis n' udhëtim për të mërrit
n’ Asie, në sa bashkudhëtarët e tij erdhën me lundër. Prej
këndej në Mityline kundruell n' lliose edhe ditën tjetër në Same
e në e nesërmen në Milite.
N’ Efes Apostolli nuk desht të këthejë qi mos të vonohej
se dishronte qi ditën e Rrushajeve të gjindej në Jeruzalem.
Në Milite çoj e thirri presbiterët e qytetit si edhe të rrethit të
Efesesë qi të shifej me ta për t’ i forcue me fjalë e predikime
në Besën Krishtene, porse ia ndinte zemra se nuk do t' u takonte ma kurrë me ta. (P. e Ap. Kreu i 20-të).

(RRËFENJË)
(Vazhdon prej mimurit të mëparshëm)

Këto mendime vinin rrotull në mëndjen f ime dhe më
shtonin shumë e më shumë agonin dhe çqetësimin shpirtëror.
Më njerën anë thoshnja me vete : si ëshf e mundur që prindërit e mij, të cilët më kanë dashur aqë shumë, si ësht e mundur
të mos më kenë mësuar të vërtetën? Këta pra; që kur isha
djaf i vogël, më mësuan që f a urenj Jesunë, dyke më shpjeguar
se Perendia është një, dhe se kjo Perendi nuk ka bir.
Po m'anën tjetër ndjenja në zemrën time një deshirë të
fortë, për f a njojtur këtë Jesu; të cilin e adhurojnë të krishterët, dhe për të cilin tregojnë dashuri aqë të madhe; kjo dëshirë
më turbulloj më tepër, m' u-ndez gjaku përsëri dhe shpejtova
çapin, dyke patur vendim të prerë që të kthehem sa më parë
në shtëpi dhe të mos mbyll fare sy atë natë, pa njojtur e pa
kuptuar, në se ka nonjë gjë të vërtetë në fen'e Krishtit, apo jo.
Kur arriva në shtëpi, gruaja e ime — një Israilite me
parime fetare të fella — posa më pa; kuptoj me një herë nervozitetin tim dhe më pyeti prej nga vinja.
— Po të më duash, mos më pyet; i thashë. Jam i shtrënguar të .merrem me një punë shumë të rëndë. Prandaj më duhet të mbyllem në dhomën f ime dhe të mundohem f i jap
funt punës që më çqetëson.
. Hyra pastaj në dhomën, e mbylla derën me klyç dhe fillova të falem, dyke qëndruar më këmbë dhe i kthyer nga lindja si mbas zakonit tim. Mirë po sa më tepër falesha, aqë më
shumë shtohej turbullimi dhe çqetësimi i shpirtit tim. Më çqetësonte sidomos dyshimi që kisha për kuptimin dhe për domethënjen e disa profetive të Dhjatës së Vjetër, të cilat nf intefesonin jashtë masës. Me qënë se lutjet që po bënja, nuk më sillnin
asnjë lehtësim e asnjë çlodhje shpirtërore; u-mendova të bje më
gjynjë; ashtu siç bëjnë të krishterët, kur falen. Në kishën e
këtyrevet e kisha bërë këtë punë, po e kisha bërë dyke mos
qënë në vete fare; po tashi q; isbà në shtëpinë time, në shtëpin'e
një Israiliti orthodhoks dhe fanatik/ si munt të falesha më gjunjë?
nuk do fishte kjo një fyemje e vërtetë për prindërit e mij, dhe
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një mekatë e madhe kundrejt Jehovasë? si t’a bënja — thoshnja
me v e te — këtë punë Unë, doktor Rosbali, të cilin që në vogëli
e kishin mësuar t'a urejë Jesunë si një gënjeshtar e si një çarllatan ?
Këto mendime më mundonin pa pushim mua të shkretin;
nuk gjenja prehje asnjë minut; një djers' e ftohtë më mbuloj
trupin, me gjithë që dhoma ishte tepër e ftohtë. Në mes t' agonisë shtira rastësisht sytë mbi murin dhe pashë të mvarura
mbi atë ajmalitë t’ime. Qëkur isha djale 13 vjeç i mbanja këto
me vete gjithënjë, përveç të shtunavet e të kremtevet. I deshnja
këto me gjithë zemër. I mora pra nëpër duartë dhe kur po i
shëkonja, pa pandehur më erdhi ndër mënt vargu i 10-të i
kryes së 44 të Oenezit, «sqeptri nuk do të çduket nga Juda, as
legislatori ngq mezi i këmbëvet të tij, gjer sa të vijë Silloja,
të cilit do t'i binden dhe do t'i nënshtrohen popujt».
Ojithashtu dhe dy vënde të tjera të shkrimit, të cilët unë
i kisha kënduar shpesh herë dhe me shumë kujdes, m'u-kujtuan
n' atë çast dhe m' u-çfaqnë përpara syvet me një fuqi të madhe.
I pari nga kçto vende ishte i profetit Mihea (V,2). «Dhe ti
Bithleem Efratha, ti e vogël ndërmjet mijërave të Judhës, ti je
ajo, nga e cila ka për të dalë ay që do të bëhet prijës i Israe
liti rrjedhja e të cilit është prej fillimit, prej ditësh shehujsh».
Vëndi- tjetër ishte paralajmërimi i famëshëm i profetit Isaia
(VI 1,14). «Ja virgjëresha do të mbajë në bark, dhe do të linde
bir. dhe do t' i venë emrin Emanuil».
Këto vënde, në gjendjen psikologjike që ndodhesha atëhere, më bënë aqë përshtypje të madhe, sa që thirra me zë të
lartër; «O Perendi e amëshuar e Avramit, e Isaakut dhe e Jakobit! Ti di se sa i kthjellët është shpirti i im dhe sa dëshirë
të madhe kam, që të mësojë e të gjej të vërtetën. Në qoftë se
Jesu Krishti është me të vërtet i biri Perëndisë, trego-ma, të
lutem, që sonte, dhe unë do t'a pranoj si Messian tim».
Me të thënë këto fjalë, me një herë i hodha ajmalitë në
një kënd'të dhomës, rashë më gjunjë pranë tyre dhe fillova të
falem. Këtë e bëra me një shpejtesi shumë të madhe dhe, po
thuaj se, pa e mentuar fare. Se, sikundër dihet, të hedhurit e
ajmalivet përdhe — ashtu siç bëra unë — është një mëkat’ e
madhe për Israilitët e vërtetë. Me gjithë këtë vazhdova iutjen i
gjunjëzuar dhe me një shpirt të turbulluar e të dërmuar; të
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turbulluar, thom, se një dyshim i math më kishte pushtuar dhe
nuk muntnja unë i mjeri të kuptonja, në se dyke vepruar
kështu ndodhem në rrugën e drejtë dhe të vërtetë.
Kurrë nuk kam për të harruar lutjen e parë, q’i drejtova
Jesuit. Ja se dila ishte kjo: «O Zot, Jesu Krisht! në se je me të
vërtet bir i Perendisë, në se je Shpëtimtar i botës, në se je me
të vërtet Messia, ay Messia të cilin Judhenjtë e presin edhe sot
e kësaj dite, dhe në qoftë se ke fuqi, siç thonë të krishterët,
që t'i këthesh mekatarët dhe t’i sjellësh në rrugën e vërtetë,
kthe-më dhe mua, të lutem, se jam njeri mekatar, dhe të premtohem e të zotohem se atëhere tërë ditët e jetës s’ ime do t'i
kaloj si sherbëtor i yt dhe i doktrinës tènde.
Lutja, që po bënja me aqë nxehtësi, nuk sillte asnjë përfundim. Më dukej se ajo nuk mundi të ngrihej për mbi kokën
time dhe të shkonte lart tek Ay.... Pse vallë?
Ndenja mbë gjunjë gjysmë ore po thuaj; në këtë kohë
djersët shkonin si lutnë përmbi faqet e mia, dhe koka më digjej aqë shumë, sa që shpesh herë e mbshtetnja mbi murin e
dhomës, për të shojtur ethen e për t’a freskuar pak. Ndoshesha
në një agoni të vërtet, po rne gjith këtë nuk po më vinte drita,
të ciiën e kërkonja i shkreti me një dashuri të jashtëzaonëshme.
Më në funt u-ngrita më këmbë dhe fillova të sillem nëpër
dhomën, dyke rënkuar e dyke folur me vete: Si bëhet, thoshnja,
si bëhet që Perendia e Avram-it, e Isaak-ut dhe e Jakob-it — të
cilin unë e kisha dashur aqë shumë dhe të cilit i kisha shërbyer
tërë jetën t’ ime — të mos mundë të bejë për mua atë që Krishti
e bën fare lehtë për besimtarët e për pasonjësit e tij ?
Po këto pyetje që po i bënja vetës sime, në vënt të pakësonin, përkundraai m’a shtonin agoninë dhe çqetësimin shpirtëror. Sa më shumë e mentonja këtë problem, aqë më tepër
pësonja dhe vuanja shpirtërisht. Në mes të kësaj gjendjeje
sytë automatikisht me vajtnë në një nga këndet e dhomës, ku
ndodheshin ajmalit'e mia; këto, më duhet t’ a thom, vazhdonin
akoma t’ ushtrojnë mbi mua një influencë magnetike. Pa dashur
pra dhe, munt të thom, automatikisht shtira sytë dhe i pashë
këto, po me një herë rashë mbë gjunjë përsëri dhe mbeta kështu
pak minuta, pa mundur të nxjer fjalë nga goja. Zemra e ime
vuante dhe pësonte nga dëshira e zjarrtë, që kishte për të mësuar, në se Jesuj ishte Messia i vërtetë. Shpesh herë ndronja
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vënt, dyke shpresuar gjithënjë se do të gjenja hjë çlodhje e
një lehtësim shpirtëror; por shpres’e kottë, çqetësimi dhe ago
nia vashdonte e pamëshirëshme. Herë binja më gjiinjët dhe
mundohesha me anën e faljes të largoj hidhërimin e math që
kishte pushtuar shpirtin tim; herë ngrihesha më këmbë dhe
shetisnja ne për dhomë, dyke folur me vete dhe dyke pritur me
pa durim një shpëtim të shpejtë. Kjo punë vazhdoj katër orë
me radhë. Agonia e tmershme filloj n’ orën dhjet të natës dhe
u-zgjat gjer më ora dy pas mesnate! N' orën dy pikërisht mrekullia u-bë; errësira që më kishte plakosur shpirtin u-largua me
një herë, dhe drita, një dritë jashtëzakonisht e çkëlqyer dhe e
ëmbël, hyri në shpirtin tim; m’u-çelnë sytë, u-çduknë dyshimet
që kisha, u-largua mos besimi dhe skeptikizma e vendili e tij
e zuri besimi se Krishti ishte me të vërtet Messia.
Përsëri rashë më gjunjë dhe u-fala me një mallëngjim të
pa treguar. Tërë dyshimet që kisha, m'u-larguan me një herë,
dhe zura të falënderoj Perendinë, sepse m'a mbushi shpirtin
me gëzim e me lumturi, q'ishin dy gjëra të pànjojtura për
mua gjer në këtë orë. Lutja e nxehtë dhe e vazhduarshme
kishte sjellë pemët e saj t’ ëmbëla: qetësimin e ndërgjegjës
s’ime, dhe faljen e mëkatavet të mia të gjertanishme me anën
e njojtjes së Krishtit.
U-ngrita plot me gëzim dhe në mes të kësaj iumtërie të
jashtëzakonëshme kujtova, se edhe ime shoqe do të merrte
pjesë në këtë gëzim, po sa t'a lajmëronja për ndryshimin e
math, që ngjavi në botën t ' ime shpirtërore. Dyke patur pra
këtë besim të patundur, shkova me nxitim dhe hyra në dhomën
e fjetjes.
Gruaja e ime flinte kur hyra unë, po poterà e vogël që
shkakëtoj hyrja e ime, e zgjoj prej gjumit.
— S' ke fjetur akoma? më pyeti; pse po mundohesh në
këtë mënyrë?
Unë atëhere iu afrova, e zura për qafe dhe i thashë:
— E gjeta Messian!
Po ajo u-hodh me një herë nga shtrati e zemëruar, më
shtyri dhe më pyeti :
— Cilin gjete?

— Jesu Krishtin, Messian dheShpëtimtarin tim, iu përgjegja.
Ajo atëhere nuk nxori më fjalë nga goja. Po në pesë mi
nuta e sipër u-ngrit, u-mvesh dhe me gjithë lutjet e mia, dolli
nga shtëpia dhe vajti në shtëpi të prindërvet të saj, që ndodhej
afër shtëpisë s'onë.
Unë nuk i vajta pas, po u-plasa me një herë mbi shtratin
dhe zura t’ i lutem Zotit që t’i vijë keq për gruan t’ ime, dhe
t’ ia çelë dhe asaj sytë, sikundër m' i çeli mua para pak kohe.
Vjehri dhe vjehra e ime i thanë gruas s’ ime se e pranojnë në shtëpi të tyre, po me kushtin që të mos më zerë më në
gojë dhe të mos më quajë më bashkëshort të saj; në qoft se
këtë kusht do t'a shkelte, atëhere ata nuk do t'a quanin bijë,
do t’a dbonin nga sinagoga dhe do t’a mallkonin pa pikë mëshire.
Fëmijët e mij, po sa u-gdhi, shkuan te e ëma, e cila i
mbajti aty dhe nuk u dha leje që të kthehen në mua,
Unë, i dëshpëruar dhe plot me hidhërim, kërkova shpesh
herë leje, që të vinja në shtëpi të vjehrit dhe të jipnja shpjegimet e nevojshtne. Nuk m'u-dha leja e kërkuar. Më lajmëruan
vetëm me anën e një miku, se do të pranohesha atëhere vetëm,
kur të çpallnja kategorikisht, se e mohoj Krishtin dhe se nuk
e besoj.
Pas pesë ditësh me urdhër t’autoritetit tim transferohesha
nga qyteti i im. U-përpoqa me çdo mënyrë t’a shihnja gruan
time, para se të largohesha; çdo mjet përdora, që t’a bindnja
të m’i dërgonte fëmijët të paktën, që t’ u jepnja nga një të puthur, para se të ndahesha; po të gjitha përpjekjet shkuan kot;
ime shoqe nuk deshi as të më shohë, as të më shkruajë. Më
lajmëroj vetëm me një nga fqinjtë, se gjer sa unë do të vazhdonja t’a quaj Krishtin «Shpëtimtar», ajo nuk do të më quante
inë burrë të saj dhe n'asnjë mënyrë nuk do të pranonte të
kthehet në shtëpi e të jetojmë bashkë.
Kështu pra i mjeri unë me zemër të hidhëruar dhe me
lote në sy u-largova nga shtëpia ime dhe shkova lark në një
qytet tjetër, pa mundur t'u thom lamtumirë gruas dhe fëmijëvet
q’ i desha aqë shumë.
(vazhdon)
Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI
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LA N D A : Na duhet Predikim, prej H. Tij Im. PANDELEIMONIT. — Feja dhe njeriu. — Detyrat e bashkëshortëvet kundrejt njeri
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bë i krishter.

NA DUHET PREDIKIM
“Si do t’i besojnë atij, për të cilin nuk kanë dëgjuar?
Dhe si do të dëgjojnë pa pasur predikonjës? Dhe si
do të predikojnë në mos u dërgofshin? Sikandër ësht
shkruar: Sa të bukura janë këmbët e atyreve që ungjillëzojnë paqë, f atyreve që ungjiilëzojnë té mi rat.,,
(Rom. X-14-15)

Predikimi ka qënë gjithmonë mjeti më i prefertjar për
misjonin shënjtërues të Kishës në shoqërinë njerëzore. Krishtërimi që sa po u çfaq në historin e përbotëshme, nuk ishte gjë
tjatër, për veç se një predikim vazhdues dhe i pa reshtur. Krijonjësi i tij dhe Kryetari iVfesë s’ onë i predikonte dita ditës
turmës, kudo që e takonte. Nxënësit e tij, të bindur në porosit
që ju dha pas ngjalljes, predikonin kujtimet -që kishin prej
shoqërimit me të tre vjet vazhdimisht. Edhe sa më von, gjatë
shekujvet, përqafuan fen e tij, dhe i besuan fuqisë së saj shpëtimtare, ndjehnë nevojën ta predikojnë. Më të kufizuar vitet e parë,
më lirisht më pas. Edhe kur bruma e pakët e paravolisë, ose
far'e sinapit, me shtrirjen e tyre mrekulluese vërtetuan profetin
e Mbjellësit hyjnor, më dëndur dhe më sistematikisht. Kisha, e
organizuar tani dhe e lirë nga çdo reaksjon i botës së vjetër,

me enthusiazmin që ndjell suksesi, e organizoj predikimin dhe
e shpuri deri në atë kulm, që e shëkojmë në kohën e Atërve
të Mëdhenj: predikim të ndriçëm, të fortë, edukues dhe moralizues.
Por dhe nër kohërat që pasuan shekullin e artë të saj
deri sot, tani në tërë botën, ndonse fatalisht të ndarë dhogmatikisht, nevoja e predikimit ndjehet e domosdoshme. Ose si
dhidhaktik, ose si polemik, ose si apollogjetik dhe panigjirik,
ky predikim vazhdon të ndriçojë, të inspirojë, të enkurajojë, të
lartësojë, të shëntërojë. Çdo mbarësi dhe triumf i Kishës së
Krishtit rrjeth si vepër e predikimit; çdo prapësi dhe çkatrim
ësht i lidhur fatalisht me mungesën e tij. Këtë të vërtetë e fre
goli historia e saj prej dy mijë vjet, por e siguron dhe realiteti i
sotmë. Predikimi ësht mënyra e vetëm; me të cilën Kisha d’ëfton që ekziston, që vepëron, që eternizon misjonin e saj për
shpëtimin e njerëzisë në gjirin e së cilës jeton, dhe arësyeton
qënien e saj «si •arësye jete» nërmjet faktorëvet të kalbësisë
dhe të vdekjes, që mbretërojnë si në theòri, si në praktikë, në
jetën individuale, familiare dhe shoqërore.
Kisha Orthodhokse Shqipëtare, në përpjekjet e saj për organizim, ka nevojë absolute të organizojë predikimin, fa sistematizojë dhe fi japë vendili e parë në jetën e saj të re, independente dhe të lirë. Duhet besimin orthodhoks fa arësyetojë,
që fa bëjë të pranuarshmë në ndërgjegjen e të gjithëvë. Të
rregullojë jeten morale e të tre qint mijë Orthodhoksëvet, që rrojnë
në Atdhenë tonë cë vogël, por të lavdëruar. Të formojë karakterin e tyre në bazë të parimevet ungjillore, të provuar për
vleftën dhe fuqin edukuese, dhe të pa kontestuar deri sot prej
kurkujt. Ashtu do të justifikojë përpjekjet që bëri deri ditën që
fitoi vetëqeverrimin e saj. Në ësht e vërtetë fjala e vjetër, «se
fitohet diçka më lehtësisht se sa të mbahet», është më i vërtet
fakti se diçka që ka mundur të qëndrojë më këmbë, sado që
kaluan mi të persekutime të pa shembëlltë dhe një robëri dërmuese,- prej më të mëdhatë që ka parë vëndi ynë, vlen çdo
mundim që të mbahet në kohë lirie me respektin më të thellë
dhe me shtim dashurie për të.
Per suksesin e misjonit të Kishës që ka vuajtur kaqë shumë,
na ngushëllon dhe na enkurajon fakti se, bota orthodhokse në

shumicën e saj më të madhe, beson në madhështinë dhe në
fuqinë e.besimit të saj. Tek ky ka gjetur edhe po gjen moton
për çdo veprimtari dhe lëvizje fisnike në jetën e saj familiare,
shoqërore dhe kombëtare. Ky besim ja mbajti të pa prekur
ndjenjën kombëtare, deri në kohën që ajo u-bë realitet. Ky e
armatosi me dëshisën e independencës politike edhe shpresën
që ta shëkojë një ditë, të bukur dhe të përparuar në rrethin e
kombevet të qytetëruar. Këtë besim dëshiron prapë t’a ketë shoq
inspironjës dhe udhëheqës në jetën e tij të re, për një të nesërme më të mirë të atdheut të përbashkët.
Realitetin e dashurisë, respektit dhe dëshirës së botës orthodhokse qët’a shëkojë fenë më të ndriçme dhe më të sinkronizuar, na u dha rasti ta konstatojmë në të tri vitet e shërbimit
tonë, që kur se, me përgjigjësi dhe me dashje, vendosmë të
disponojmë për të fuqitë tona shpirtërore. Në jetën tonë do
rnbetet e pa çkulur përshtypja që patëm nga enthusiazmi dhe
manifestimet e ndryshme të besnikëvet tonë, me të cilat pritnë
predikimet tona, që ditët e para që arthmë në kontakt shpirti
me ta. Për një shërbëtor të fjalës së Perëndisë, që ndjen ay i
pari thellësisht në shpirtin etij tërheqjen ngushëlluese dhe magjike të asaj fjale, s'ka çpërblim dhe satisfaksjon më të math,
se enthusiazmi që çfaqet në formë përçartjeje kolektive, ose si
dehje shpirti. Mundimet. të mëparëshme për një pregatitje spi
rituale të përshtatëshme, lodhjet për ushtrimin sa ësht e mundur perfekt të detyrës së përditëshme, dhe theroritë me dashje
që rrjedhin prej një disipline austere, me të cilën rëndoi jetën
e tij, që të gjitha gjejnë çpërblimin e duhur në zemërmirësinë
dhe etjen fetare të popullit.
Ketë etje pra, Kisha jonë e organizuar tani dhe e forcuar financiarisht, duhet t'a ngopëj për së tepërti me predikimet
e saj. Predikime verbale dhe me shkrim, të fortë dhe të gjallë,
të sinkronizuarë dhe plot enthusiazmë. Me predikime që do të
sjellin qetësi në çqetësimet që shkakton jeta e turbullt e kohës
së sotme. Predikime që do të sjellin si me krahë engjëlli dritën
e së vërtetës, myrrën e dashurisë, dhe nostalgjinë e paradhisit
të humbur. Zemrat e Orthodhoksëvet—etë gjithë njerësve të
kohës së sotme — janë të përgjëruara të pranojnë vesën e një
doktrine, që është krejt e përshtatëshme t'u përgjigjet nevojave
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spirituale dhe morale, dëshirave dhe shpresave të tyre, për të
realizuar një lumtëri dhe një gëzim të brendëshmë dhe real.
Ata pra, që u destinuan prej Zotit të japin shërbimet e
tyre, si pas zotësive shpirtënore me të cilat janë të pajosur,
dhe si pas pozitës me të cilën janë nderuar, le të hedhin nër
këto zemra farrën e Ungjillit. Në kohën e duhur do jenë të begatëshme pemët e dashurisë, të paqës, të drejtësisë për një vëllezërim të përgjithëshmë. Të ndodhur para një lëvizjeje spirituale
prej më të mëdhave që ka parë bota, nuk duhet t’a mbajnë
gojën të mbyllur dhe të heshtin. Kaloj koha, kur Kisha mundesh të preheshe vetëm në ceremonit e saj, sado që dhe ato
janë të domosdoshme dhe të pa kontestushme në realitet, për
jetën fetare të besnikëvet. Ësht e shtrënguar që, lëvizjes që i bëhet
për bri në gjith manifesfimet e saj, në fillosofi, në shkencë, në
moral, në artet dhe në drejtësi, t’i bjerë pàs, të thotë dhe ajo
fjalën e saj mbi të gjitha. Ajo në përmbajtjen e saj do jetë gjithmonë fe, si dhe lië fluturimet për t'i arrirë idealit të vërtetë,
që shtyn për një perfeksionim të equilibruar. Por në çfaqjen e
saj përjashta, nuk do të lerë më njanë ato demente njerëzore,
që i janë të nevojshme për ta kuptuar, për ta pranuar dhe për
rënjosjen e saj në shpirtin dhe në zemrën e të gjithëvet. Që të
gjitha këto kanë nevojë për një predikim verbal ose me shkrim,
predikim të bazuar në logjikën dhe në rreshtimet dhe nevojat
e zemrës, sidomos në kohën e sotme. Thesari i pa shteruar
që mblohet në Shkronjat e Shënjta, pasuria kollosale e kryevepravet të shkrimtarëvet të shënjtë që kanë mbetur të pa njojt tura nër besnikët, dhe eksperiensa e gjithë Kishëvet të krishtera
të botës, e shkrirë në botime kryeveprash intelektualizmi të
dorës së parë, janë burimet ku predikatori orthodhoks do të gjejë
lëndën e begatëshme, për ushtrimin e detyrës së tij të shënjtë.
Populli ka hetje të madhe për të vërtetat ungjillore, duhet
t'ja predikojmë pa reshtur.
Episkop’ i Gjinokastrës
PANDELE1MON

VII. /hdçeni(€i {etcui& e fiaiÀJt^&me dde e fuzcdukèóime.
«Dhe dyert e Ferii (Hadit) nuk do fa munditi
dot» (Matth. 16.18)
«Duket si një gjë e pabesuarshme, po është krejt e vërtetë» shkruan në një ton protestimi dhe ankimi shtypi bolshevik i.vitit 1932. «Mësime fetare jepen dhe çvillohen nëpër
shkollat tona me lejen e drejtorëvet të tyre; këta të fundit e
arësyetojnë sjelljen e tyre, dyke thënë se me këtë mënyrë (d.
m.th. me anën e mësimit të fesë) studijojnë natyrën e njeriut
dhe marrin rast, që të krahasojnë përallat (mythet) fetare me
dogmat shkencore. Shohim se krah për krah me çvillimin e
atheizmit organizatat fetare po shtohen dita ditës dhe po bëhen
më të forta dhe më aktive. Kush do t’a besonte, se pesëmbëdhjet vjet pas kryengritjes do të gjendeshin akoma nëpër këndet e shkollavet fytyra dhe kora të Krishtit e të shenjtorëvet të
ndryshmë, si edhe kandile që ndizen të Djelavet e të kremtevet? Një redh i këtillë s' ësht' e mundur të mos shkakëtoj tregime dhe bisedime për çeshtjen e Perendisë dhe të fesë. E vërteta pra është kjo: «Po çvillohet një propagande fetare e forte».
Korrespondenti i gazetës së Londrës «Observer» (Qershor
1933) në Moskë dërgon një korespondencë të gjatë, e cila
u-botua në gazetën e përmëndur dhe nga e cila përkthejmë
këtu më poshtë disa pjesa, që pasqyrojnë mjaft mirë gjendjen
fetare në republikat sovietike. «Ndjenja fetare nuk është çdukur
në Rusin' e Sovjetëvet, me gjithë fuqin' e luftës antifetare, që
ka çpallur Qeveria Bollshevike këtu e pesëmbëdhjet vjet.
Është e vërtetë se janë marrë masa të rrepta kundër fesë
dhe kundër fetarëvet: shumë kisha p. sh. janë rrënuar, sidomos
në këto vjetet e fundit; klerikët ndiqen dhe vuajnë, dyke mos
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patur të drejtë të marrin as biletë ushqimi; qytetarët që kuxojnë
të çfaqin ndjenjat e tyre fetare, humbasin materialisht, mbasi
nuk merren e nuk gradohen nëpër shërbimet publike e shtetnore....; me gjithë këtë, janë shumë shënja, nga të cilat mund
të kuptohet qartazi, se feja nëndron dhe ekziston në bashkimin
e Sovietëvet.
Ajo q' i çqetëson veçanërisht drejtonjësit atheistë, është
kjo: se ushtrimi i detyravet fetare shihet jo vetëm në brezin e
paraluftës së madhe të vitit 1914, po edhe në djem e në vajza,
që janë ritur nënë regjimin Sovietik. Gazeta «Komsomolskaja
Pravda», organi i Bashkimit të Rinisë Komuniste, shkruante
këto: «Tradita dhe zakone fetare mbahen dhe sot e kësaj dite
prej një pjese të madhe punëtorësh...... Po kujtoni se këto
mbahen e nderohen vetëm prej brezit, q' u-rit dhe që jetoj
nënë kushtet e vjetra kapitaliste? Kujtoni se rinia e jonë është
e lirë nga influenca fetare? Aspak. Faktet tregojnë se një pjesTe
madhe e rinisë influencohet fort nga ndjenja e nga jeta fetare....»
Edhe korespondenti i gazetës «Times» i New York-ut
(Dhjetor 1935) ja se si e përshkruan kremtimln e krishtlindjes
në Moskë: «Tërë kishat — ato që kanë mbetur akoma — ishin
plot me shpresëtarë, të cilët kujtoheshin si të humbur e të
çdukur në këtë shoqëri komuniste dhe atheiste.. Dukej sikur
u-kthye në Rusi koha dhe data e paraluftës së madhe. Veçanërisht në kishën e Shën Adrianit dhe Natalias pamja ishte
madhështore dhe mallëngjyese: një numur i math djemsh dhe
vajzash e kishte mbushur kishën dhe faleshin me një shpresëtari të jashtëzakonshme...... Njeri pas tjetrit afroheshin përpara
koravet, gjunjëzoheshin me radhë, e ulnin kokën gjer në tokë
dhe ngriheshin e puthnin me një besim të nxehtë dorën e Shën
Marisë dhe këmbët e Foshnjës-Krisht. Në një orë e sipër (ora
6 në mëngjes) kjo kishë kolosale u-mbush aqë shumë, sa njerëzit q' ishin brenda u-mbuluan me djersë, me gjithë që e ftohta
ishte 15 gradë nënë zero!».
«Durimi dhe qëndresa me të cilën feja në Rusi i bën ballë
ndjekjes s' egër antifetare, është një mërekulli e vërtetë» shkru
ante gazeta engleze «Times» (Janar 1938). «Ndje'kja kundër fesë,
q' është bërë dhe që po bëhet në këtë vënd të mjerë, është
shum' e fortë dhe mund të thomi pa drojtje, se i kalon dhe
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ndjekjet e mëdha ahtikristiane, me anën e të eilavet perandorët
e Romës së vjetër mundoheshin të çduknin fen’ e Nazoreut.
Mund të besonte dikush, se pas një ndjekjeje aqë të fuqishme,
do të çdukej feja nga zemrat e popullit rus dhe do të plotësohej qëllimi i pasonjësvet të theorivet matèrialiste të Marks-it.
Aspak. Bile ngjavi kreft e kundërta: sa më tepër -u-luftua ndjenja fetare, aqë më shumë u-rrënjos kjo dhe u-zgjërua. Moska
në vitin 1917 kishte 1624 kisha; sot për sot kanë mbetur vetëm
njëzet; të tjerat u-mbyllnë ose u-rënuan! Me gjithë këtë çdo te
djelë e të kremte kishat në fjalë mbushen me shpresëtarë aqë
shumë, sa një shumicë e madhe shtrëngohen të qëndrojnë jashtë
n' obor dhe prej këtej të dëgjojnë meshën. Shpesh herë organet e Gepeus-ë hyjnë në kishë dhe në një mënyrë krejt barbare
e kapin priftin dhe e marrin me vete, dyke shkakëtuar kështu
që mesha të mbetet për gjysmë!!! Po as këto masa nuk kanë
sjellë nonjë përfundim të mirë për bolshevikët....... Feja vazhdon të jet' e gjallë në shpirtin e rusëvet, e sidomos n' atë të
rinisë, e cila mbetet e pa influencuar nga propaganda atheiste.
Ja një prove: Organizata e atheistëvet bëri tashi në funt një
inspektim të pa pritur në shkollat e Kiev-it; kontrollimi nxori
në shesh, se në një sdkollë mbi tetëqint nxënës u-gjetnë gjashtëqint me kryqe në kraharor. Komisari i egërsuar pyeti, për
ç'arësye bëhej kjo «çmënduri». Atëhere një djalë kuxoj t’i përgjigjet: «I mbajmë këto kryqe, që të na ndihmojë Zoti në provimet». Kuptohet vetiu, se i mjeri djalë u-përjashtua me një
herë nga shkolla.
Edhe «Gazeta e mësonjësit» ankohet se përfundimet e propagandës atheiste nuk janë të mjafta. Në një artikull me titullin
«Edukata antifetare e fëmijëvet» (Qershor 1939) shkruan këto:
«Shumë prindër kujdesohen për Tuilturën e fëmijëvet të tyre
dhe i dërgojnë nëpër shkollat, po me kushtin që të mos e harrojnë perendinë. Prajidaj është konstatuar, se një numur i math
nxënësish bashkë me familjet e tyre vazhdojnë të jenë fetarë
dhe të kremtojnë Pashkët, Krishtlindjen si edhe të kremtet e
tjera. Duhet të mos e fshehim, se kemi një kundërshtar të fortë;
e ky kundërshtar ësht kleri. Që të shpëtojmë rininë nga influenca
e klerit, duhet jo të dyfishojmë, po të dhjetfishojmë veprimtarinë dhe aktivitetin e trupit mësimor.......... ».
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Po në këtë ton vajton edhe gazeta «Pravda» (Janar 1940)
dyke u-ankuar se atheizma në Rusi nuk ka bërë fitime të mëdha. «Kishat e Moskës, shkruan, janë plot me besnikë. Prindërit me mijëra i sjellin fëmijët e tyre nëpër kishat, që të marrin
mysterin e pagëzimit. Mësimi dhe propaganda antifetare nëpër
shkollat është neveritur aqë shumë, sa shpesh herë nxënësit e
lenë shkollën dhe mësimet, për të marrë pjesë në ceremonitë
fetare. Duhet t’a kuptojmë të gjithë, se atheizma nuk munt të
përparojë, në qoftë se nuk e forcoimë luftën antifetare me cdo
mjet...,^».
Sikundër shihet pra, ndjekësit vetë pohojnë me gojën e
tyre, se feja në Rusi nuk ka vdekur dhe se ndjenja fetare vashdon e gjallë në zemrat e shumicës së Rusëvet, me gjithë luftimin e rreptë q' i bëhet pa pushim e pa mëshirë. S' është kjo
vetëm. Ndjekësit shtrëngohen të pohojnë dhe të qahen edhe
për' një tjatër të vërtetë, q’ është tepër e hidhur për ata vetë :
se shumica e anëtarëvet f organizatavet të ndryshme bollshevike
janë zbuluar se kanë ndjenja fetare dhe se shumë nga ndjekësit
e djeshmë janë penduar për sjelljen e tyre dhe janë bërë pasonjës fanatikë të doktrinës së Nazoreut. Këto pohime i gjejmë
në fletoren e Moskës «Antifetari», q'është organi i frontit antifetar në Rusi dhe interpretonjës i mendimcvet të drejtoniësvet
të luftës kundër fesë. «Feja, shkruan me hidhërim artikullëshkronjësi atheist (Janar 1937), në Rusi vazhdon të jetë një faktor
me rëndësk jo të vogël; feja jo vetëm nuk vdiq, po përkundrazi
ësht' e gjallë dhe rilindet dita ditës. Në kishat që kanë mbetur,
meshimet e ceremonitë fetare bëhen dit' e natë, dhe nga shkaku
i shumicës së besnikëvet nuk përtojnë disa të vinë në kishë
shumë shpejt, për të siguruar vënd brenda n’ atë. Në koret kishëtare marin pjesë njerës të çdo klase: artistë, studentë, profesorë, doktorë etj.; gjithashtu dhe në meshimet shkojnë njerës të
ditur, punëtorë, katundarë dhe nëpunës: këta bile, që të mos
zbulohen nga organet e frontit antifetar, nuk shkojnë në kishën
e fshatit ose të qytetit të tyre, po në kishat e fshatravet dhe të
qytetevet që ndodhen afër! Qjatë predikimevet dëgjohen shpesh
herë rënkime dhe vajtime, e punëtorët që marrin urdhër të
çkatërrojnë nonjë kishë, kthehen natën e të gjunjëzuar mbi gërmadhat e kishës së çkatërruar, qajnë e vajtojnë........ Me mijëra
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studijojnë sot shkencën theologjike pranë theologëvet që kanë
mbetur, e me mijëra zgjedhin fshehurazi jetën e murgut! Po
m' e keqja është kjo: njerës që kanë qënë gjer dje komunistë,
janë sot priftër (!!!) dhe se Episkopi Rostovski ka qënë më parë
n’ushterinë Sovietike!...... Përsëritet d.m.th. fenomeni i çuditëshëm, q’ ësht vënë re në tërë ndjekjet kundër krishtërimit : se
feja e Krishtit ka fuqinë hyjnore të bëjë pasonjës dhe të tërheqë
me vete dhe ndjekësit e saj më t’ egër; e se gjaku i dëshmorëvet është një mjet, q'i pushton ndjekësit dhe i bën nxënës e
predikonjës të saj të flaktë e të zellshëm.
Kështu pra edhe luffa e çpallur prej regjimit bolshevik
kunder fesë dështoj dhe falimentoj në një mënyrë panegjirike»
ashtu pikërisht siç dështuan tërë sulmimet antifetare, që janë
bërë me fuqi e tërbim herë pas herë gjatë shekujsh të tërë.
Fushata të tmershme u-organizuan dhe u-pregatitnë prej diktatorëvet bolishevikë kundër frontit të fetarëvet e besnikëvet;
piane sistematike u-shtruan dhe u.përpilluan për çdukjen e
ndjenjavet fetare brenda një periudhe të caktuar; tërë mjetet
satanike u-vunë në veprim, e tërë fuqit' infernale u-mobilizuan,
për çfarosjen e fesë, që nuk .është tjetër gjë, përveç se «.opium
i popullit» !!!. Po me gjithë këtë, feja dhe ndjenja fetarë fitoj e
triumfoj edhe në këtë luftë; fushatat bolshevike patnë një humbje të jashtëzakonëshme, planet e tyre u-përmbysnë dhe u-prishnë,
fuqit' e tyre u-thyen dhe u-dërmuan në përpjekje me shkëmbin
e pa tundur të fesë, që të vërtetohet edhe një herë fjala e Zotit
«Dhe dyert e Ferit (Adit)‘ nuk do të kenë fuqi mbi atë»
(Matth. 16.18).

Në qoftë se dikush nuk u jep rëndësi këtyre që thuhen
më sipër dhe kërkon prova më të qarta për t' u-bindur, le të
marrë para sysh përfundimet e vobekta dhe pemët e pakëta,
që solli luffa antifetare në republikat sovietike, me gjithë që
ishte organizuar ajo në një mënyrë të përsosur. Si pas një statistike që ka bërë tashi shpejt revista Rumune «Biserica si
Scoala» (N. 20, 12-V-940) mbi gjendjen e fesë në Rusinë Sovie
tike, nga të 180,000,000 banorë në Rusi vetëm 35,000,000 janë

atheistë të deklaruar dhe vetëm 259,269 janë anëtarë të rregjistruar nëpër shoqëritë që quhen «Kolhozë»!; gjithashtu edhe
kishat që janë sot për sot arrijnë në numurin 30000 me 98000
priftërinj !
Këto përfundime — që solli një luftë antifetare e organizuar memjetetmë të posaçme dhe e çvilluar prej aqë vjetësh me
radhë — do t' ua çelin sytë drejtonjësvet të bolshevizmit dhe
t; u japin të kuptojnë, se çdukja e fesë nga zemrat e një populli
ëshfë një utopi e një endër që nuk realizohet e që nuk do të
realizohet kurrë, e përpara kësaj së vërtetës historike do të detyrohen të bëjnë këthim e të pushojnë ndjekjet e fesë përgjithësisht, e sidomos asaj të krishterë, e cila nuk predikon tjatër gjë
për veç se parimet shpëtimtare të dashurisë, të drejtësisë e të
njejësisë, që janë, siç dihet, themelet më të forta të një organizimi shoqëror e shtetnor të shëndoshë e të qytetëruar.

Me anën e këtyre artikujvet, sikundër mundi të kuptojë
këndonjësi i kësaj reviste, u-munduam të provojmë a) se ndjenja fatare është një diesi e një fenomen shpirtëror, që shihet
në tërë njerëzit të çdo kontinenti, të çdo kombësije, të çdo
shkalie qytetërimi e përparimi; dhe b) se këtë ndjenjë nuk munt
t'a thyejë, t'a çkulë ose V a çdukë as një fuqi në botë. Për t' i
provuar këto dy pika, kërkuam dritë nga historia, q'është mësonjësi i vërtetë i njerëzisë; gjyrmuam mendimet e mëndjevet
më të çquara të botës, q'u~tretnë dyke kërkuar pa pushim të
vërtetën; trokitmë në. dyert e përfaqësonjësvet të vërtetë të
shkencavet pozitive, që kanë zbuluar ligjet, të cilët drejtojnë
jetën e botës natyrore dhe lëndore; pyetmë filozofët, pyetmë
sociologët; nga të gjithë na u-dha po ajo përgjigje : Ndjenja
fetare' është një cilësi shpirtërore, q; është pjesë e pandarë e
botës shpirtërore të njeriut dhe që nuki munt të çkulet as të
çduket me çdo mjet e me çdo fuqi, mbasi Krijonjësi vetë ka
stolisur shpirtm e njeriut me këtë ndjenjë të bukur e fisnike.
Ndjenja fetare — vashdon përgjigja — nuk është çpikur prej
njerësvet të ditur për një qëllim të veçantë; po b ishte kështu,
do të shihej e do të gjendej vetëm në disa njerës, në disa po-
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puj e kombe, dhe jo në tërë njerëzit që banojnë në këtë tokë.
Ojithashtu nuk munt të jetë pjellë e pasojë të një paditunije e
të paragjykimevet të njerësvet të paditur e barbarë; se në rast
të këtillë do të shihej vetëm në njerëzit e paditur dhe në popujt e pa qytetëruar, kur se përkundrazi mëndjet më zheniale
të botës mburen për fetarizmën e tyre dhe popujt më të çvilluar si të vjetërsisë, si edhe të kohëvet të reja, pohojnë se
qytetërimin dhe përparimin e tyre i a detyrojnë fesë dhe parimevet fetàre.
*

*

+

Këtë ndjenjë hyjnore dhe jashtëzakonisht të vlefshme; i
dashur këndonjës, përpiqu f a mbash gjithënjë të pa shojtur e
të gjallë brenda në shpirtin tënd dhe fa bësh udhëheqës të
çkëlqyer në tërë dëshirat, në tërë mendimet, në tërë veprimet
e tua. Ajo plotëson nevojat e tua shpirtërore; ajo u përgjigjet
piotësisht kërkimevet dhe pyetjevet e dyshimevet të mëndjes
tënde, për sa i përket problemit mysterioz të çështjevet metafizike; ajo të ndihmon që të lirosh zemrën nga prirjet e liga dhe
fa pajosh e fa zbukurosh me ndjenjat më fisnike e më njërëzore; ajo të përmban në raste gëzimesh e fitimesh; ajo të ngushëllon e të forcon në kohë fatkeqësirash e rrezikesh.................
Dobësimi i kësaj ndjenjeje ka shkakëtuar çkatërrime morale dhe
materiale si në njerës privat, si edhe në popuj e në kombe;
përkundrazi fuqizimi i saj ka sjellë përparim dhe lumtëri si pri
vate, si shoqërore. Ajo ka për të shpëtuar botën nga fatkeqësia
e vajtuarshme që vuan sidomos në ditët e sotme; ajo më në
fund do të verë gurin themeltar të një jete me të vërtet njerëzore dhe të një lumtërije të. vërtetë, e cila do të mbetet e pandryshuarshme, gjer sa të ekzistojë bota.
Shpresëtari
MENDIME T» ARTA

Jeta sjell shpesh herë hidhërime dhe vuajtje; po kemi një
bar të fortë kandër këtyre hidhërimevet: ky bar ështc miqësija
besnike dhe e kthjelltë, e cila po.këson trishtimin dhe lehtëson
në një shkallë të madhe vaajtjet e mërzitjet.

SHTYLLA E FAMILjES

D etyrat e bashkëshortevët
kundrejt njeri tjetrit.
A. BASHKÈSHORTI
6. Burri mbështetjq e gruas
Simbas ApostoJ Pavlit (Korinth. I. 11-13, Efes. 5.23) burri
ësht krei i gruas, e cila, për këtë arësye, siç do të s^ohim më
vonë, duhet të dëgjonjë dhe t' i bindet burrit.
Por, kur Shën-Pavli e quan burrin krye të gruas, nuk do
të thotë se i jep atij të drejta zotëronjëse absolute, në mënyrë
që burri në çdo rast t’i imponojë asaj vullnetin e tij — vullnet
shpesh herë jasht ligjit — dhe t'a sundojë në., mënyrë tyranike, si ndonjë sklavë. Jo, kurrë. Krei nuk e dominon, as nuk
e mundon trupin. Vetëm kujdeset që t ' a kënaqë, t’a ruaj nga
e liga, t ' a udhëzojë te e mira. Kurse pra themi se burri ësht
krei i gruas, nën-kuptojmë se ay ka po ato detyra kundrejt së
shoqes së vet, e cila bashkë me të përbëjnë një trup, që ka
edhe krei kundrejt trupit t’ onë.
Cilat janë këto detyra
T 'a inkurajojë dhe t ' a ngushëllojë piksëpari në çdo rast
që ajo do të hidhërohet e do të dëshpërohet. Natyrisht këjo
detyrë u-përket të dyve, që në ngjarjet e hidhura të ndryshme të jetës, të ngushëllojnë njeri tjetrin. Por i përket më tepër
burrit passi ay ësht nga natyra më gjakftohët dhe pothuajse të
gjitha punët i gjykon më me kurajo, edhe prandaj ay mundet
të inkurajojë e të ngushëllojë dhe gruan. Kurse ajo, duke e patur nga natyra që të preket shpejt për çdo gjë, edhe në ngjarjen më të vogël të hidhur, e humbet kurajon, deshpërohet,
fillon të qajë dhe sheh para asajë humbjen dhe shkatërimin.
Edhe ka shumë raste të këtilla kur burri duhet të marrë
pjesë në hidhërimet e jetës familjare dhe të tregohet ngushëllonjës dhe inkurajonjës i bashkëshortes së tij.
Ata që janë prindër, i njohin më mire se çdo njeri. Shpesh
herë fëmija sëmuret, nxehtësia e ndez dhe e heth në shtrat të
vyshkur e të verdhë. Vjen mjeku. Jep barnat. Gruaja e shkretë
rri e squar dit' e natë pranë shtratit që të kujdeset, për të e
t’ i japë barin në kohën e caktuar. Mos ësht kaq vetëm? Thika
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e çpojnë zemrën e sajë dhe një mij e një dyshime rahin mendjen e sajë. Ditët kalojnë dhe nxehtësia nuk ulet. Do të shërohet vali? Po t'a humbas, ç’ do të bëj e shkreta, thotë. Dhe nuk
e zë gjumi duke u-bërë edhe vet si mos më keq.
Po ka edhe më. Shpesh herë, me gjithë përkujdesjet e
mëmës dhe të mjekut, vdekja trokollin derën e shtëpis. Vjen.
Ç'kërkon? Engëllin e vogël për të cilin mëma e shkretë kish
derdhur aq lote, kish mbetur aq netë pa gjumë, kish treguar
aq përkujdesje. Kij meshirë o vdekje, thërret duke qarë. Por
vdekja nuk dëgjon. Drapëri i sajë ësht i pamëshirëshëm. Kërkon edhe këtu të bëjë punën e tij. Dhe mëma e ngratë e shoqëron fëmijën të vdekur në varr. Të gjitha .atëhere i duken të
zeza dhe të errëta. Jeta si një tyranië dhe asnjë kënaqësi, asnjë
dëfrim, s' mundet të largojë zinë që ka plagosur zemrën e sajë.
E, pra, bashkëshort. Kur e shikon gruan t'ënde në këtë
shkallë deshpërimi për arësyet e sipërtreguara ose dhe për arësye të tjera që na paraqet jetà e përditëshme, si vobekësj, mungesa, përbuzje nga far’ e fisi, ndjekje nga a n 'e vjerit e të vjçrës
e të tjera të këtilla, kryeje detyrën tënde plotësisht. Mënyrën
nuk do të t'a tregojmë neve. Ti e di vet. Mbassi ti vet munt
të dish zemrën dhe karakterin e gruas s'ate dhe, pra, ç’duhet
të bësh për të qetësuar zemrën dhe shpirtin e sajë.
Ne vetëm do të të tregojmë një shembëll nga Shkrim' i
Shenjt, që meriton t ' a kesh gjithmon parasysh. Ana, e shoqja e
Elkanajt, ishte e deshpëruar pse nuk kishte fëmij. Vjetët kalonin
edhe sa shihte që Perëndia nuk i falte ndonjë fëmi, dëshpërimi
i sajë po shtohej. Dhe deri n’ atë pikë arijti, sa që s’ donte as
të hante, as të pinte, por vetëm të qante. Elkanai e shikonte.
Por nuk mbeti me duart kryq. Morri dhe ay pjesë në dëshpërimin e sajë. Por edhe e ngushëlloi me sa mundi. Me shpirtin
e tij plot kurajo dhe me tërë fuqin’ e dashurisë së vet, i thotë
një ditë: «Ç'ka edhe qanë? Edhe pse nuk ha? Edhe pse zemra
jote nuk mbetet e- qetësuar? A nuk jam unë më i mirë për ty,
se dhjet fëmij?» (1. Mbret. 1.8).
Kështu le të veprojnë dhe ata bashkëshortë që shohin
bashkëshortet e tyre të deshpëruara dhe të munduara. Janë
krerë të gravet të tyre. Edhe si krerë e kanë për detyrë të
parë që t’ i inkurajojnë e t’i ngushëllojnë.
B.

SKICË APOLOGJETIKE

N G JA L L JA E KRISHTIT
III. Ipotheza e vizionevet
Këjo ipothez?, që u-përkrah në kohërat e vjetra prej Celsus-it dhe në kohërat e reja prej Strauss-it, Ewald-it, Hausrath-it,
Holsten-it, Phleiderer-it, Renan-it dhe disa të tjerëvet, përmblidhet në sa pasojnë:
Pas kryqëzimit dhe varrimit të Krishtit apostujt e shenjtë,
të cilët në fillim u-trembnë dhe u-dëshpëruan, nuk vonuan të
përmbledhin veten, të marrin guximin. e pare dhe të rifitojnë
gjakftohtësin e tyre. Suallën ndër mend premtimet që u-kish
dhënë Krishti atyreve kur ish i gjallë, që do të vinte d.m.th.
përseri të formonte mbretërin e tij mbi dhe, dhe duke kënduar
profetitë gjetnë shumë nga ato që vërtetonin premtimet e tyre
dhe të cilat i forcuan dhe i enkurajuan në shpresën e triumfit
të sigurtë dhe t’afërtë. Kështu që besimi i tyre u-ringjall. Ndodheshin atëhere në Jerusalem, por frika e Judhenjvet i detyroi
që të ikin nga ay qytet, i cili ishte plot me rreziqe të tmerëshme për' ta, dhe të shkojnë në Galilen e tyre të dashur, ku do
të jetonin të qetë. Por atje u-ndodhën nërmjet vendesh çdo
pëllëmbë të të cilëvet kishte lidhje me personin e mësonjësit e
tyre të dashur. Nga ay moment besojnë, se shohin Krishtin mbi
anëdetin, mbi majat e malëvet; e imagjinojnë atë sikur i porosit
përseri, si në ditët e para të njojtjes së tyre, të hedhin rrjetat
në det! Kaq i gjall ishte përfytyrimi i mësonjësit, sa që besuan
se e shihnin atë vet të lavdëruar, ashtu siç e shpresonin se do
të vinte. Në fillim këto çfaqje u-paraqitën ndër' ta si krejt të
brendëshme, si disa vizione të njëjta me ato që na paraqet
Dhjata e Vjetër. Edhe këjo kuptohet nga Apostull Pavli. Çfaqjet
e Krishtit tek ay, që u-shënuan në kohët e mëvonëshme, i vë
po n' atë kategori me çfaqjet që ngjajtën menjëherë pas varrimit
nër nxënësit e tjerë. Por këto çfaqje që pa Pavli, thotë Strauss-i,
kanë qenë subjektive dhe Pavli ishte njeri adapt për vizione.
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Mirpo këto fenomene të mbrendëshme duke i treguar përhera
nxënësit, arrijtën dal nga dal t’u japin një kuptim lëndor. Pa
kuptuar, ndryshuan vizionet e brendëshme në çfaqje të jashtme.
Me këtë mënyrë kërkuan të shpjegojnë ngjalljen e Krishtit
racionalistët gjermanë. Simbas këtij shpjegimi (!) Apostoli Pjetri
qe i pari që i shtyti nxënësit e tjerë në këtë gjendje fantastike.
Por Renan-i, i dii kërkon të jetë më tepër në pajtim me ungjijtë, të cilët na i paraqitin të gjitha çfaqjet e Krishtit se u-bënë
në Jerusalem, e hartoi ndryshe këtë ipothezë. Simbas këtij, jo
Shën-Pjetri, por Maria Magdalena e pa për të parën herë Zotin
dhe tërhoqi n' udhën e vizionevet imagjinatën e nxenësvet. Nga
këjo Krishti kish nxjerrur shtatë djajë. Kush e di, mos nuk
u-ridukën te ajo përsëri ato shenja të sëmundjes sajë nervike!
Dhe n’ atë gjendje nervoze Magdalena sheh krejt në mënyrë
fandastike fytyrën e mësonjësit dhe kujton, duke u-gabuar, se
u-ngjall me të vërtet mësonjësi i sajë i dashur (Renan, Les
apotres f. 2-5).
Këjo ësht me pak fjalë, këndonjës i dashur, ipotheza që
u-përqafua tash në kohët e fundit nga armiqt më seriozë të
ngjalljes së Krishtit. Por edhe këjo s' ësht më tepër e sigurtë
se të parat. Edhe ja përse :
1. Keqkupton tregimin e Ap. Pavlit. "Pavli bën dallim tëqartë nërmjet zbulesavet dhe vizionevet, të cHat simbas letrës
së dytë mbi Korinthianët (12 1-5. shiko dhe vep. Ap. 22,17) i
u bën atij, dhe të çfaqjes së Krishtit që pa në fillim të misionit
të vet pranë Dhamaskut, çfaqje të cilën ay e paraqit si çfaqje
të Krishtit të ngjallur nga të vdekurit dhe jo si ndonjë vizion
shpirtror. Një këndim i thjesht të teksteve të sipërtreguara na
bind krejtësisht, që Ap. Pavli dallon vizionin dhe ekstazën nga
çfaqja e Krishtit të ngjallur. Nga ana tjetër, po të këndojmë me
kujdes tekstin ku Pavli tregon çfaqjet e Krishtit pas ngjalljes,
bindemi plotësisht se ay këto çfaqje i pranonte si çfaqje trupore, si çfaqje të Krishtit së bashku me trupin e tij të ngjallur.
Sepse, kur thotë, se Kriskti vdiq e u-varros dhe u-ngrit, e a-duk
do të tregojë qartazi se trupi i Krishtit u-vurros dhe u-ngjall,
dhe se ay Krisht që u-varros, u-ngjall dhe u-duk te Qifaj e në
të tjerët. Pastaj, që të paraqitnjë ay ngjalljen e Krishtit si fakt
për ngjalljen e të gjithë të vdekurvet, provon se Pavli çfaqjet

e Krishtit nuk i pranonte si disa çfaqje shpirtërore, si çfaqje të
shpirtit të Krishtit, por si çfaqje të trupit të tij të ngjallur (Turton).
2. Nuk pajtohet me dyshimin e nxënësvet. Po té ishte se
me të vërtet nxënësit u.gënjyen prej fantazisë, si shpjegohet
atëhere dyshimi me të cilin pritën ngjarjen e ngjalljes? Ata që
pushtohen prej fantazisë besojnë me lehtësi çdo send duke e
lënë veten të lirë të tërhiqet prej fantazis së tyre të sëmurë.
Por dëshmitarët e ngjalljes besojnë me zor, janë skeptikë, duke
u-përpjekur të binden e të informohen vetëm pas kërkimesh të
shumta. Kështu që, kur gratë myrëprurëse i u njoftuan atyreve
çka panë te varri, «thënëjet e tyre ju duken si pralla dhe nuk i
besonin ato» (Lluka 24.11)- Dhe kur pas pakë kohë i u çfaq
atyre dhe Krishti, «kujtonin se shihnin ndonjë hie». Dhe vetëm
kur e prekën atë dhe kur e panë të hajë bashkë me' ta në tryezë,
besuan që me të vërtet mësonjësi i tyre qe ngjallur. Kështu
bën dhe Thomaj. Me gjithë që të tjerët i thoshnin se e panë Zotin
që u-ngjall, ay, deri sa nuk e pa me syt e vet dhe nuk e preku
me duart e tijr nuk e besoi.
3. Nuk pajtohet me karakterin e çfaqjëvet. Në qoft se'.Apostujt e shenjtë shikonin vetëm ikonën e Krishtit, munt të kujtonte njeriu se me të vërtet ata ranë viktima të fantazisë së
tyre. Po të dallonin vetëm një fytyrë të ndriçme dhe etherike
që vërtitesh në erë nërmjet tokës dhe qiellit, ipotheza e Renan-it
dhe e Strauss-it, ndofta do të kishte ndonjë bazë. Por ata prekin trupin e Jisujt, e shikojnë atë duke ndenjur në tryezën
bashkë me ta dhe duke ngrënë, e degjojnë kur u-jep këshilla
dhe porosira të ndryshme, i drejtojnë pyetje dhe marrin përgjegje nga ay. Krishti u-shpjegon atyre kuptimin e shkronjavet;
Petri e kuptcn fort bukur domëthënjen e pyetjes së. përsëritur
tri herë «a më do o Petër?», të gjithë e kuptojnë domethënëjen
e fjalëvet të Tij mbi pagëzimin dhe jnbi ardhjen e shpirtit të shenjt
etj. Të këtilla pra ngjarje dhe ndodhira ësht e mundur që t' i
përkasin botës së fantazisë?
4. Nuk pajtohet me rethanat shpirtërore t' apostujvet. Apostujt ndodheshin nën t' atilla rethana shpirtë.rpre, sa ishte e pamundur që të binin viktima të fantazisë. Esht e vërtetë se tereni mbi të cilin fantazia e një njeriu të sëmurë leviz dhe krijon, janë dëshirait e tij, shpresat e tij, planet e tij, frika e tij.
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Dhe kështu të gjitha krijimet e tij s' janë gjë tjetër veçse ndonjë mishërira i frikës ose i aspiratavet të tij. Por apostujt? Ata
çdo gjë tjetër mund të mendonin dhe të shpresonin, por kurrë
nuk shpresonin të shohin Krishtin duke u-ngritur prej varrit.
Jisuj për ata ishte më tani ay Nazoreas, mbi të cilin kot kishin bazuar aq shpresa dhe për të cilin kfshin duruar aq therorira pa
ndonjë përfitim. Parnja e një tregtari i cili humbi në tregëti në
te cilën kish vënë dhe lekun e tij të fundit me shpresë se do
të fitonte një shumë të madhe dhe mbi zemrën e të cilit zotëron sentimenti i hidhërimit dhe i dëshpërimit, porsa do të ishte
e mjaftuarshme për të na dhanë të kuptojmë gjendjen psykollogjike të apostujve të shenjtë pas kryqëzimit. Po të ishte më
në fund që Ungjijt të na thoshnin, se nxënësit e panë Krishtin
të veshur e të rethuar me lavdi botërore dhe të ndenjur mbi
fronin mbretëror, mund të thoshte ndonjeri se me të vërtetë
shpresat e vjetra të nxënësvet për Mesian u-ringjallën dhe i
dhanë ushqim fandazisë së tyre. Por t ' a shikojnë atë të ngjallur
jo për të mbretëruar bashkë me'ta por për t'i ftuar në sakrifica
të ra dhe në perpjekje të përgjakëshme, këjo, besojmë, del
krejtësisht nga rrethi i aspiratavet dhe i shpresavet të nxënësvet.
Shtojmë dhe se kthimi i Apostull Pavlit në krishtërim, e heth
posht krejt këte theori. Mbassi ay, kur shkonte për në Dhamask
i shtytur nga urrejtja e pamasë kundër kishës krishtënore, imagjinonte kishat e ndryshme të zhytura në gjakë; muhd të shikonte me anë të fantazis së tij JisUn të kryqëzuar përsëri, por
që t'i shkonte nëpër ment se Krishti do t’i fliste nga qielli dhe
do t’a ftonte të bëhesh nxënës dhe misionar i Tij, ishte krejt e
pamundur.
5- Nuk pajtohet me veprimtarin e apostujvet. Halluçinasioni, nga i cili thonë se vuanin apostujt, ësht krejt i papajtuarshëm me veprimtarin e mëpastajme dhe me suksesin me të ci
lin i dhanë fund veprës së tyre misionare. Haluçinasioni ësht
nje fenomen pathologjik dhe në gabime të këtilla fandastike
bien vetëm të marrët ose ata që s' janë në vete.
Asht ë mundur pra, që t'akuzojmë Apostoli Pavlin se nuk
ishte në vete? Ishte e mundur një njeri i sëmurë nga tretë të
zhvillojë një aktivitet aq të mrekulluarshëm dhe një mësim aq
të lartë si ay i Shën Pavlit? Por edhe çdo njeri që do të hithte
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një veshtrim në të dy letrat e përgjithëshme të Petrit, ose në
kapitujt e parë të vepravet t’ Apostujvet, ku përshkruhet veprimtaria e tij, do t ' a quante për të marr atë që do të thoshte se
i bir i Jonajt ka qenë i sëmurë nga trutë. A po dhe këndimi i
thjesht i ungjillit të katërtë nuk na e paraqet Joanin mendje
gjeniale, të kuluar, të ndriçme dhe larg çdo fandazie?
6. Nuk shpjegon çfaqjen e Krishtit në shumë veta njiherë.
Që të bie një person viktim' e fandazis ësht dhe e mundur dhe
e lehtë. Por të jetë dhe person i dytë, i cili të bie deri në hollësit më të vogëla në gabimet fandastike të të parit, këjo ësht
një fenomen psykotogjik që s' mund të shpjegohet. Një gjë e
këtillë do t' ishte shum’ e çuditëshme, siç do t ’ ishte e çuditëshme dhe mysterioze të shohin në gjumë dy ose më shumë per
sona po atë ëndër gjatë po t' asaj kohe dhe po t'atij momenti.
Por ja që çfaqjet e Krishtit bëhen po n' atë kohë para
shum vetash dhe ç’ ka shikonte njeri, shikonte njikohësisht dhe
tjetri, ç' ka degjonte njeri, dëgjonin njëkohësisht të gjithë. Ç’lidhje
pra, mund të kenë çfaqjet e Krishtit me fenomenet e fandazis
së sëmurë?
7. Nuk pajtohet me veprimtarin e Kishës së parë. Që të
pranojmë se i tërë grupi i Apostujvet dhe i nxenësvet të parë,
të gjithë të pesqind besnikët ranë viktima të fandazisë së tyre,
nuk ishin në gjendje të mirë mendore, duhet njikohësisht të
pranojmë që Komuniteti Krishtënor i Jerusalemit ka qenë një
mbledhje njerëzish të sëmurë nga mendja. Mirpo, jeta e atij
komuniteti të parë përmban gjithçka të lartë dhe fisnike. Asnjë
paregullim, asnjë punë jasht l'ogjikës, asnjë çfaqje të ndonjë
shtytjeje nervoze, as britma, as zëra isterike, ose të qara e vajtime, asnjë enthusiasmë i pafrenuar dhe i jasht-logjikëshëm nuk
vihet re në shoqërin e atyre njerësve të shejtë. Ajo qashteri
mendore e admiruarshme që udhëheq apostujt, po ajo zotëron
dhe nërmjet të gjithë antarëve të Kishës së Sionit. Po ajo veprimtari, po ajo qetësi, dhe paqe shpirtërore. Me ç’ të drejtë,
pra, këtë shoqëri qiellore t’ atyre njerësve t' admiruarshëm, do
të munt t ' a quanim shoqëri të sëmurësh nga nervat dhe nga
mëndja ?
8. Nuk shpjegon çfaqjet e ndryshme. Ngacmimin gjoja të
fandazis së nxenësvet, nga e cila u-shkakëtuan vizionet e Krishtit

JETA KRISTIANE

275

të ngjallur, Renan-i e karakterizon si një trqnditje të fortë. Sa
për ata që i panë, shton se influencoheshin njeri nga tjetri
duke u-gënjyer prej fandazisë. Dhe nuk ndjen vështirësi të
shtojë se «vizionet po shtoheshin vazhdimisht».
Po nga kjo tronditje e fort shpirtërore të pesqind e ca
vetave si u-shkakëtuan kaq pakë'çfaqje të Krishtit? Edhe çeshtja
bëhet më e koklavitur po të marrim parasysh se të dyzetën
ditë pas ngjalljes këto pushojnë menjiherë. Si pra? Deri sa fandazia e të krishterëve të parë hyri n’ udhën e gabimëve? Më
ç' menyrë do të ishte e mundur të kthehesh prapë në rrugën e
gjykimit? Nuk do të mbetesh ndonjë nga ata të pesqindët, fandazia e të cilit të vazhdonte të vuante dhe pas ditës së dyzetë ?
Pamundësia pra, që t’u jipet përgjegje e kënaqëshme të
të gjitha vështirësive dhe pyetjeve të sipërtreguara bën që të
rrëzphet dhe të varroset edhe këjo ipothezë bashkë me të dy
të tjerat.
*

*

Ekzaminimi kritik i mundëshëm me të cilin kemi kqyrur
Ngjalljen e Krishtit duke i u përgjegjur ipothezavet më kryesore
që i mohojnë karakterin sipërnatyral, ka provuar se edhe gjykimi i .vjen në ndihmë besimit dhe forcon në shpirtin e atyreve
që dyshojnë bindjen se Shpëtimtari u-ngjall me të vërtetë. Esht
e vërtetë se ngjallja e Krishtit ësht dhe do të vazhdojë të jetë
mrekullia më e madhe dhe më e çkëlqyëshme, të cilën — si
çdo mrekulli — mendja e njeriut kurr nuk do të mundet t' a
kupëtojë e të shpjegojë ndonjëherë, se i vetmi shpjegim i sajë
duhet kërkuar në tërëfuqinë hyjnore; por me gjith këtë, duke
studjuar evenimentin e ngjalljes, rethanat nën të cilat ngjau, pasojet e tij, personalitetin e Shpëtimtarit dhe të apostujve të
shenjtë, dëshmimtarë të vërtetë të ngjalljes, etj. përfundojmë se
ndodhemi para mrekullisë më të mrekulluarshme dhe më të
pasur në pasoje. Të armatosur me besimin në ngjalljen e Zotit,
apostujtë e shenjtë, njerës nga klasa e ulët e popullit Judhaik,
kanë pushtuar dhe kanë sjellur në këmbë të Jisujt botën e kultuar greko-romane, gjë që simbas çfaqjes së një filosofi të kohës s’onë (Fr. Paulsen) ësht «evenimenti më i mahnitëshëm që
ka regjistruar historia e botës». Kur Roma dhe Athina ranë nën
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sundimin e nomadavet barbare që «-derdhën mbi Europën si
një rebesh nga Asia plakë, fituesi i fituës^et qe i kryqëzuari i
Oolgothas. Besimi në ngjalljen e Tij zbuti shpirtin luftarak të
barbarëvet, i bëri të qendrojnë mbë një vend dhe të përvetojnë
dal nga dal kulturën greko-romane. Trimi Sikambër, i cili nuk
do të përulesh para asnjë fuqie njerëzore, përulet para një
shërbëtori të përulur të Krishtit; gjakpirësi Clovis zbutet menjiherë dhe pranon pagëzimin; vet Atila kryelarti, kthehet prapë
me turp dhe respekt nga faqa e episkopit dhe klerit të Romës
dhe lë të lirë «qytetin e përjetëshëm», i cili s'kishte tjetër
mprojtje veç lutjeve të Kishës s’ Atij që u-kryqëzua dhe u-ngjall.
Shkalla e lartë e kulturës në cilën u-ngritnë popujt e Europës
dhe t’ Amerikës së Veriut i detyrohet në pjesën më të madhe,
pasimit të mësimevet të Krishtit. Mosnjojtja e Jisuit si Perëndi,
urrejtja kundër Atij, u-bë shkak që të derdhet gjaku i mihoneve
njerëzish, që nga deshmorët e shekujve të parë të krishtërimit
dhe deri në misionarët e vendeve të barbarëve të kohërave të
reja dhe të ditëve t' ona, si edhe të të gjithë ushtarëve të krishterë. Të gjithë popujt që s’ kanë hyrë akoma në vathën krishtënore qendrojnë me të gjitha fuqit e tyre për të mos pranuar
mësimin e K'rishtit, por me gjithë këtë qindra dhe mijëra shpirtesh hga gjiri i tyre janë të pushtuar nga mësimi i lartë dhe
nga personal iteti i të Birit të njeriut. Jo më pakë përpjekje
bënë dhe po bëjnë nën maskën e liris së mendimit, të frankmasonerisë, të socializmit, të anarhismit, të spiritismit etj. afetarët
dhe atheistët e ndryshëm që të shuajnë nga fjalori i gjuhës
emrin e Jisujt. Por të gjitha përpjekjet shkojnë e do të shkojnë
kot. Si shpjegohet që «Jisuj i vdekur» ësht kaq i dashuruar dhe
kaq i ùrrejtur sa asnjë tjetër nga të vdekurit dhe nga të gjallët?
Cili tjetër i vdekur për kaqë shekuj rrjesht mban të lidhur me
personin e tij të gjithë njerëzinë qoftë me anë.të urrejtjes për
të, qoft me anë të dashurisë për personin e tij dhe për mésimin e tij? Për cilin tjetër do të jenë në gjendje njerëzit e shek.
XX të sakrifikojnë jetën, siç e sakrifikojnë çetat e misionarëve
të krishterë të qendrës së Afrikës, dhe të ishujvet të oqeanit
paqësor, të Kifiës dhe të Indostan-it? Perse përpjekjet e afetarëvet të të gjithë shekujvet, të bëra me qëllim që t’a ulin edhe
Atë në radhën e herojve kombëtarë ose të të vdekurve të zako-
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nëshëm shkuan bosh, kurse Ay ditë me ditë më tepër njihet si
qendër e gravitasionit të të gjith historisë së botës?
Historia e Krishtërimit dhe e njerëzisë mbetet një enigmë
e pazgjidhur po të mos jet ngjallur Krishti. Të gjitha ngjarjet
historike na therrasin: Jisu Krishti s ’ësht i vdekur, por rron;
Ay u-ngjall, Ay ësht Perëndi. Këtij zëri, shpirti i krishter, kudo
që asht ndodhur dhe më çdo kohë, ësht përgjegjur dhe do të
përgjigjet me enthusiasmë: «Me të vërtetë u-ngjalh.
B.

MENDIME T ’ ARTA

Shërbëtori dhe robi i kohëvet të vjetra kishte një zot, në
dëshirat e rr ura’hërat e të cilit bindej pa asnjë kundërshtim.
Ambiciozi dhe lajkatari i kohës së .sotme ka aqë zotër, sa
janë tijerëzit nga të cilët kërkoti të fitojë diçka; kështu pra ky
shtrëngohet të plotësojë llojë llojë dëshirash e kërkimesh, të ci
tai përpiqen midis tyre dhe goditen në një mënyrë të tmershme.

Emrat, që katië të tre personat e Shën-Triadhës, na tregojnë në mëtiyrë të qartë, se sa dëshërojnë të na ngushëllojnë
dhe të na japin fuqi. Perendija quhet në Shkrimin e Shenjtë
«At mëshirëmadh dhe Perendi e çdo ngushëllimi, Zoti i ynë
/esu Krisht quhet «Paraklitos-Ngushëllonjës», si edhe Shpirti i
Shenjtë. N ë se pra ndodhen të Krishterë, që nuk gjejnë ngushëllim në kohë hidhërimesh e vuajtjesh, shkaku ësht se këta nuk
e kërkojnë këtë ngushëllim prej Ngushëllonjësit të Madh.

Punët e njeriut në këtë botë janë të paqëndruarshme dhe
askush nuk mund të paravështrojë, se çdo të ngjasë sot ose nesër. Kështu p.sh. shpesh herë na gjejnë fatkeqësitë më të tmer
shme, pikërisht në kohën kur kishim shpresat më të bukura ? e
përkundrazi na vjeti shpëtimi, atëhere kur prisnim me sigari
çkatërrimin e plotë.

Përshtypje dhe mendime
Një shëmbëll i bukar nga Komaniteti i Përmetit
Në këto ditët e fundit na ra në dorë një rregullore e
Komunitetit Orthodhoks të Përmetit. Kjo rregullore, e përpilluar prej një Komisioni të posaçëm me nisiativën e
Mitropolisë, përmban 31 nyje dhe merret me dënimin e
me çdukjen e disa zakonëvet të papërshtatëshme, që përdoren në raste lindjesh, kremtimesh, martesash dhe vdekjesh.
Rregullorja u-këndua në një mbledhje të përgjithëshme, u-aprovua, u-nënëshkrua dhe “zbatimi i sinqertë i kësaj u-la në nderin dhe ndërgjegjen e qytetarëvet të këtij
komuniteti.......; me gjithë këtë autorizohet këshilli i Mitropolisë (Dhimogjendisë) knndër kundravajtësvet të marrë
ndëshkime eklisiastike që do të shofi të krësyeshme,,.
Përgëzojmë Komunitetin e Përmetit për ketë nisiativë
të bukur, e cila, sidomos në kohët e sotme, ishte e nevojshme dhe e domosdoshme. Me të vërtet është për f ardhur keq, se, nëper komnnitetet orthodhokse të Shqipërisë
janë në fuqi disa zakone, të cilët nuk kanë asnjë lidhje
me traditat fetare, e për veç kësaj janë krejt të dëmëshme
si nga pikpamja ekonomike, si dhe nga ajo shëndetësore.
Nëpër martesat, lindjet, vlesat e vdekjet bëhen spenzime
jashtëzakonisht të rënda, pa patur asnjë arësye dhe pa i
shërbyer asnjë qëllimi.
Është, na duket, koha që f i çdukim një herë e mirë
këto zakone, të cilët, për veç dëmevet të tjerë, na poshtërojnë dhe përpara botës së qytetëruar, mbasi në një pjesë
të madhe janë krejt primitive dhe barbare. Sidomos në
këto kohë, kur problemi i sigurimit të bukës së përditë-

JETA KRISTIANE

279

shme dhe të sendevet ushqimore të tjerë mban botën përgjithësisht në një agoni të madhe, në këto kohë, thomi,
mbajtja e këtyre zakonëvet do t’ishte një punë pa mënd
dhe në kundërshtim me krizën ekonomike që na ka plakosur nga shkaku i gjendjes së përbotështie.
Nisiativën e lavdëruarshme e mori Komuniteti i Përmetit; le të mos mbeten prapa komunitetet e tjerë dhe le
të vrapojnë t’a imitojnë dhe këto.

Mesha dhe përshpirtjet
Prej shumë kohe kemi konstatuar, se këtu në Tiranë
— nofta dhe nëpër komunitetet e tjera të Shqipërisë —
përshpirtjet bëhen zakonisht të Djelavët. Pa mbaruar akoma fare mesha dhe pikërisht në kohën kur kjo ndodhet
në pikën më të shenjtë, fillon lëvizja e shërbetorëvet të
kishës si edhe të gravet q’ e bëjnë përshpirtjen, të cilët
me sepetkat me grurë nëpër duart e çajnë popullin që po
falet, hyjnë në mes të kishës dhe i vendosin mbi tryezat
sepetkat plot me grurë e me bukë. Kjo potere e berë në
këtë mënyrë çqetëson besnikët, tërheq vemëndjen e tyre
dhe kështu shkakëton që të largohen perkohësisht nga
ato që këndohen e thuhen n’atë kohë, të cilat, sikundër
u-tha dhe më sipër, janë një nga momentet më të lartra
të ceremonisë fetare.
Po s’ ësht kjo vetëm: me f u-vendosur sepetkat mbi
tryezat dhe me fu-ndezur qirinjtë — i tërë populli shtrëngohet të marrë qirinj dhe f i ndezë! — fillojnë troparet e
posaçme, që këndohen nëpër varrimet, dhe kështu sakrifikohet kungatorja, q’ është nga më të fundit e më të bukurat tropare. Pyesim pra; pse të detyrohet shumica e
besnikëvet të qëndrojë në kishë dhe të dëgjojë tropare
që këndohen për shpirtin e njerësvet, që nuk i ka dëgjuar
e nuk i ka parë fare? Pse pastaj të dënohet besniku të
humbasë troparin e bukur të kungatores, për të dëgjuar
tropare të cilat nuk e kanë vendin n’ atë ditë ?
Sipas mendimit f onë çeshtja e përshpirtjevet mund

të rregullohet tië këtë menyrë: ose të vendoset që përshpirtje t të bëhen në një ditë të caktuar të javës, të Shtunavet f. v.
— sikundër bëhej në Korçë në vjètet e kaluara, — ose të
bëhen dhe të Djelavet, po me kushtin që ceremonija rellative të
fillojë passi të marrë fund fare mesha dhe pasi të jetë bërë
përlëshimi. Me këtë mënyrë zgjidhjeje kujtojmë se edhe
ceremonija e përshpirtjevet çvillohet me një qetësi më të
madhe e një shpresëtari më të fellë e më përfundimtare
— mbasi do të marrin pjesë në këto njerëzit e afërmë dhe
miqt e ngushtë të të vdekurit, — edhe mërzitja e besnikëvet çduket, dyke u lënë këta të lirë që të largohen nga
kisha, pasi f i kenë dëgjuar dhe troparet e fundit të meshës.

MEND1ME T ’ ARTA

Mëndja e njeriut që merret me një punë është tamam si
tijë shtëpi që banohet e që ka njerës brenda; përkundrazi mëndja
e përtacit dhe e njeriut pa punë është si një tidërtesë pa njerës
dhe e shkretë, në të cilën hyn fare lehtë ngasja dhe e liga, dy
ke sjellë me vete dhe tërë grupin e mendimevet të liga.
Para se të veprosh, mendohu shumë; po edhe pas veprimit
është nevojë të kqyrësh me kujdes se ç’ bëre, mbasi mund të
kesh bërë nonjë putië, nga ato që s ’ duhen bërë.
Mëndja e njeriut verbohet nga tre vese : nga lakmija, nga
egoizma dhe nga epëshet (volupteti). Shpesh herë këto kanë
dobësuar e kanë çdukur diturinë dhe besimin, që janë shokë të
vlefshëm të natyrës njerëzore. Gjithë nga këto janë shkakëtuar
midis njerësvet zemërime, çpifje, luftëra, vrasje dhe tërë lista e
të ligavet.
Mbuloje mekatarin; me ketë mënyrë e ndihmon këte që të
largohet e të ngrihet nga baita e mëkatavet. Gjithashtu jep-u
kuxim (kurajo) të sëmurëvet dhe të hidhëruarvet si me anën e
fjalës s ’ëmbël, si edhe — mesa të mundet — me anën e dorës;
atëhere mos ki dyshim, se ke për të patur bekimin dhe ndihmën
e Atij, që shëkon të gjitha dhe përkujdeset për të gjitha.

(vazhdon prej numrit të kaluem)

Udhëtimi i Tretë Misionar
Mbas nji fjalimit të përmallshëm qi Apostulli mbajti para
presbiterve të Efesit, në qytetin Milit, lundroj për në Ko edhe
ditën tjetër n' ishull të Rrodhit edhe prej andej në Patara, ku
gjet lundrën qi kishte për të lundrue për në Finikë. Me kët
lundrë erdhë deri në Tyrë e prej këndej në Ptolemaidhe në
Qezari, në shtëpi të Filip Ungjilltarit, qi ishte nji nga të shtatë
dhjakonët. Nga Judheja në Qezari zbriti nji profit qi quhej :
Agaf edhe i diftoi Pavlit se në të shkuemen në Jeruzalem, ebrejt
do t’a lidhshin Apostullin edhe do t'a hedhshin në burg.
Nxansit e Krishtit dhe të Krishtent e tjerë me lot për faqe
e lutën Apostullin qi tani mos të shkojë në Jeruzalem, por
Pavli u përgjegj :
— «Ç'bani kështu tue kja e tue coptue zemrën t ' ime?
Sepse un jam gadi jo vetëm të lidhem por edhe të vdes në
Jeruzalem për emnin e Zotit Jisu» (P. e Ap. 21,13) edhe kështu
i forcuem me shpresë në Zotin e në Jisuin Shpëtimtar mrrijti
në Jeruzalem para Rrushajeve (Pentikostisë) në vjetin 58 mb.
Kr. ku kje pritë me gëzim prej Apostujve të tjere.
Në të nesërmen Pavli vajti te Apostull Jakovi pasi ky
ishte Episkop i Jeruzalemit, ku me të ishin edhe disa prej
Apostujve e kështu gjeti rastin të falej e të përshëndetej me
të gjithë.
Për vepra qi Pavli kishte krye n’udhëtimet misionare Apostujt i gëzoi fort, por edhe njikohësisht e lajmuen Pavlin se
judhenjtë e akuzojnë si thyes i Nomit të Moisiut për shkak të
rrethpremjes.
Për t'i diftue se Apostull Pavli jeton simbas Nomit të
Moisiut, Apostujt e tjerë i propozojnë kët mendim tue i thanë:

«Janë ndër ne katër burra qi kanë kusht mbi vetëhet
e tyre; merr këto dhe qërohu bashkë me ata, edhe prish për
ata qi të rruejnë kryet, edhe të gjithë t ' a dijnë se s' janë gja
ata qi kanë ndigjuë për ty, por se edhe ti vet je tue rujtun
Nomin (P. e Ap. 21,23-24), edhe Pavli vijoi simbas këshillit
t’Apostujve të tjerë.
Por judhenjtë e Asisë së Vogël çuen popullin peshë kundra
Apostull Pavlit tue shpallë si anmikun e Nomit të Moisiut, si
edhe se n' oborr të tempullit ku muejte vetëm e vetëm me hi
nji ebrej kishte shti nji grek nji idhujtar prej Efesit: Trofim
Efesianinë, por me ndërmjëtësinë e kryemijsit të tufës t' ushtarve
Romakë, Apostulli shpëtoi prej dekës.
Mbasi qi britmja e popullit kje fashitë, Apostulli lypi lejë
prej .kryemijsit që t' i fliste popullit edhe si muer lejën filloi
që t ’i fliste në gjuhën ebraishte.
Populli e ndigjoi deri në nji shej kohe por ma vonë
ngriti zanin kundra tij e vetëm me anën e interesimit t’ushtëris
Romakegjeti shpëtimin në fortesë t’ushtarve (P. e Ap. Kreu 21 e 22).
Kryemijsi i ushtërisë, tue dashtë të marrë vesh të vërtetën
se për ç' arësye e akuzojshin Apostullin, thirri kryepriftënit judhenj dhe para tyne qiti Apostull Pavlin, por edhe në këtë
mbledhje nuk muejti të kuptojë kurrgja mbassi këta dishrojshin
ndëshkimin e Apostullit pa tjatër, me gjithë se para ligjës Romake nuk mund t' u konsid.eronte si fajtuer. Mbas kësaj dite
Apostullit iu duk Zoti natën edhe i tha:
«Kij zemër, Pavl; sepse sikundër dishmove për mue në
Jeruzalem, kështu duhesh ' të dishmojsh edhe në Romë». (P. e
Ap. 32,11). Me gjithto ma tepër se 40 burra judhenj lidhën
fjalë se as nuk do të hajshin, as nuk do të pijshin deri sa të
mos e mbytshin Pavlin Apostull. Por këtë e kishte kuptue vetëm i biri i së motrës së Pavlit edhe si i lajmoi se ç'ka kishin
ndër mënd të bajnë judhenjtë, ky djalosh u turr edhe shkoi te
Kryemijsi të cillit i kallxoi se ç' ka kishin da judhenjtë të vepërojnë kundra Pavlit, edhe Kryemijsi bani gati ushtarë t' armatosun edhe e dërgoi PavHn t' armatosun e të përcjellun me roje
te Qeverritari Filik në Qezari (P. e Ap. Kreu 23). Mbas pesë
ditësh Kryeprifti i judhenjve, Anani, bashkë me pleqt e tjerë e
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me nji farë fjalori (avokati) qi quhej: Tertyl, erdhi në Qezari
për t ' a paditë Apostull Pàvlin se ishte kundra Nomit të Moisiut si ashtu edhe pse predikonte nji mësim të Jisu Nazareasit.
Qeverritari Filik i dha fjalën Pavlit qi t’a mbronte vedin
para paditsave e tue qenë se Qeverritari kishte dijeni mbi doktrinën e Krishtenë ma tepër se judhenjtë e la gjyqin për nji
ditë tjetër kur të vinte Lysi.
Kryemijsi i ushtarve Romakë, domethanë Lysi, pritej të
vijë orë e çast.
Njikohësisht Filiku i urdhnoi kapidanit të rojës qi familja
e miqtë janë të lirshëm të vizitojnë Apostullin në burg pa farë
pengimit.
Si kaluen disa ditë Filiku erdhi me gruen e tij, Drusillen
e cilla me besim ishte ebreje, për t' a ndigjue Apostullin, qi
t' ju fliste mbi Besimin e Krishtenë.
Mbas dy vjetve, 58-60 mb. Krishtit, në kambë të Qeverritarit Filik erdhi Porqin Fisti: por Filiku, për t'iu ba qejfin judhenjve e la Apostullin ende në burg, tue mos e lanë të lirë
me gjithë se ishte i pafaj. (P. e Ap. Kap. 24).
Në rasën kur Porqin Fisti vizitoi Jeruzalemin për të parën
e herës, Kryeprifti e pleqtë judhenj e lutën Qeveritarin qe t' iu
dërgonte Apostull Pavlin e burgosun qi të gjykohej në Jeruzalem se qëllimi i tyne ishte qi rrugës t'a mbytshin Apostullin e
Krishtit.
Fisti u përgjegj :
«Po kje se kijshin ndoj send kundra Apostullit të vijnë
për t’ a akuzue në Qezazari».
Judhenjtë nuk prituen edhe erdhën në Qezari për t’a aku
zue Apostullin por nuk muejshin me dokumentue kurrgja
mbassi u mungojshin faktet.
Fisti, tue dashtë t’u mbajè hatrin judhenjve, pyeti Apostu
llin se a dishronte të gjykohet në Jeruzclem, shka edhe Apo
stoli si nështetas Romak apeloi në Qezarin e Romës, e simbas
ligjës kush u thiirrte në Qezarin dishiri do t’ iu kryente, prandaj edhe Fisti kje shtërngue të vepëronte në këtë mënyrë tue
i thanë Apostullit:

«Mbi Qezarin u thirre ti? Te Qezari do të vejsh.»
Edhe si shkuene disa ditë, Mbreti Agrippa, bashkë me të
motrën, Veronikën, erdhi te Fisti për t ' a vizitue e në kët rasë
Fisti u diftoi për Apostullin e burgosun si të pa faj përse predikonte disa të vërteta të besimit të tij tue folë mbi nji farë
Jisuit Nazareas, i cilli mbas tri ditëve kje ngjallë prej së dekunit por mbasi që Apostulli apeloi ne Qezarin, e gjith procedura
gjyqsore mori fund.
Agrippa diftoi nji dishirë për të ndigjue Apostullin tue
folë mbi ket besim, ku edhe Fisti në të nesërmen ia kreu
dishirin.
Apostulli, si u diftoi apollogjin e tij, Fisti, tue mos kuptue, bërtiti :
«Ti Pavl je i hutuem; librat të kanë qitë prej mendjet:»
Të gjithë e panë t' arësyshëme se Apostulli ishte si i
pafaj edhe nuk meritonte vdekjen, por librimin prej burgu,
mos t’ ishte thirrë (apelue) të shkojë para Qezarit të Romës
(P. e Ap. Kreu 25 e 26).
Mbas këtij fjalimi qi Apostull Pavli mbajti para Agrippas
e Veronikës aty kah vjeshta në vjetin 60 mbas Krishtit, Pavli
udhëtoi bashkë .me përcjellsa me Evangjelist Llukajnë si edhe
me Aristarh Maqedhonasin prej Thesallonikut, me nji lundër
adhramitine nën prijsin e kryeqindsit (çenturjonit) qi quhej: Julius.
Me ket lundër kaluen detin e Qiliqisë e të Pamfilisë edhe
erdhën deri në Kyra të Qiliqisë; atje Kryeqindësi gjeti nji lundër aleksandriane, qi lundronte për në Itali, ku mbas shum
ditësh me mundime erdhën deri në nji vend qi quhej: Limanit
e Mirë, afër qytetit Llasea të Kritit.
Apostulli i tërhoqi vrrejtjen kujdestarit të lundrës për
rrezikun qi po u kërcnohej prej motit të lig, por kapidani nuk
ua vuri veshin fjalëve të Apostullit. Keto kjenë vërtetue përse
afër ishullit të Maltës lundra kje thye por të gjithë shpëtuen
passi i kishte lajmue Zoti Apostullit nji nate përpara.
Për t' i ngushëllue të gjith ata që ishin në lundër Apostolli
u drejtohet me këto fjalë:
«Të kini zemër të gëzueme; sepse nuk do të humbi asnjë
shpirtë prej jush, veç lundrës. Sepse këtë natë m’ u duk nji
engjëll i Perendisë, i të cillit jam. edhe të cillin e adhuroj edhe
i tha :
(vazhdon)
Prof. I. B.

D ë rg a ta O rthodhokse S h q ip tare
ne R o m e
Sikundër dihet, më 13 të këtij muaji u-mbajt në Romë një
Kongres Kishëtar prej Shqiptarëvet f Italisë, për të biseduar e
për të rregulluar disa çeshtje, që kanë lidhje me administratën
e partisë së tyre.
Kryesija e Kishës s ’ onë autoqefale e gjeti f arësyeshme
që të dërgojë në këtë kongres një dërgatë të posaçme të përbërë
prej Hirësisë së Tij Episkopit të Beratit, si kryetar dhe prej
7 anëtarësh të tjerë klerikë e llaikë d.m.th. prej Stavrojorit A t
Josij, Ekonomit At Erasmity Protodhjakonit Petro Doçi, Kristaq
Zaguridha, Vangjel Goxhamani, Mihal Shani dhe Timo Dilo.
Dërgata në fjalë u-dërgua prej Kryesisë së Kishës Ortho
dhokse për f asistuar në këtë kongres vetëm si dëgjues e si
shëkaes e pa patur asnjë mision e asnjë të drejtë tjatër, mbasi
këtë kongres e gjykoj si një rasi tepër të mirë, që të vijnë
n' afrim e në kontakt orthodhoksët shqiptarë me vëllezërit e tyre
përtej Adriatikaty të cilët ndonse f ikur prej atdheat të tyre
para shekujsh të tërë, mundnë të ruajnë si beben e syrit kombësinë} gjahën, zakonet dhe traditat e tyre gjyshore e stërgjyshore.
Për veç kësaj këta dyke jetuar në një atmosferë të lirë\
kanë mundur — me përkrahjen gjithënjë të Itaiisë liberale —
ië çvillojnë gjuhën amtare, të pasurojnë letërsinë shqiptare dhe
të përpiqen pa pushim për lirimin e atdheut të tyre nga zgjedha e huaj,
Ishte pra një detyrë e shenjtë për Orthodhoksët e Shqipërisë që të përfitojë nga rasti i kongresit dhe të asistojnë në këtë
me anën e pëvfaqësisë së përmëndur, për V a shpënë përshëndetje t më të përzemërta Shqiptarëvet V Italisë dhe për f u çfaqur
falënderimet më të kthjellta e mirënjojtjen më të fellë për tërë
shërbimet e paçmuarshme q'i kanë sjellë kombit shqiptar, dyke
dhënë kontributin e tyre të vlefshmë në çvillimin e gjuhës arbërore si dhe në ruajtjen e traditavet të vjetra të racës Shqiptare.

(RRËFENJË)
(Vazhdon prej numurit të mëparshëm)

Në letrat e shumta q' i dërgonja herë pas herë gruas s 'ime,
kjo nuk deshi të përgjigjet asnjë herë. Gjatë një kohe prej 54
diiësh mbajti ajo heshtje të plotë, me gjithë që unë nuk pushova t' i shkruaj, sidomos në ditët e fundit, ditë për ditë po
thuaj. Çdo letrë e shoqëronja me një lutje të nxehtë te Peretidia, duke i u lutur që t' i kallte sime shoqe dëshirën, të këndonte të paktën një letrë nga të shumtat, q’ i kisha dërguar. E
kërkonja këtë gjë, sepse unë në çdo letrë i bënja fjalë gjer e
gjatë për Jesu Krishtin, e prandaj isha i sigurt, se po të këndonte vetëm një letrë, do të ndriçohej mjaft dhe do t ' a ndryslionte sjelljen kundrejt meje. E me të vërtet lutjet e mija nuk
shkuan kot, dhe ja se si.
Nga të dy fëmijët që më kishte falur Zoti, m'e vogël ishte
vajza, e cila ndjente një dashuri të jashtëzakonëshme për mua.
Me kthimin tim në Krishti vajza e shkretë u-ndoth përpara një
gjendjeje fort të vështirë dhe problematike, përpara një përpjekjeje detyrash: më njerën anë ndjente një dashuri të madhe për
mua, po m' anën tjatër tërhiqej nga një detyrë mirënjojtjeje dhe
kundrejt s' ëmës, e cila ndodhej në grindje e në kundërshtim
me mua, atin e saj të dashur. Prandaj pra shpirti i saj ishte i
turbulluar dhé nuk gjente dot qetësi e prehje. Në ketë gjendje
psikologjike pa n’ ëndër, sikur una kisha vdekur, e këjo e hidhëroj jaslitë masës. Prandaj vendósi që të çelë e të këndojë
letrën time që do të vinte të nesërmen, dyke u-bërë gati që të
përballojë çdo gjë që mund të shkakëtonte përçapja, e saj kundër dëshirës të s' ëmës e të gjyshërvet të saj.
Të nesërmen në mëngjes postieri shpuri në shtëpi një

letrë, e cila nga shkrimi dukej qartazi se vinte nga mua. Vajza
e mori dhe e vuri me një herë në gji; pastaj u-ngjit pa vonesë
në dhomën e saj, e mbylli derën mirë, e çeli letrën dhe e këndoj me një interes të math tri herë. Përmbajtja e letrës i kishte
bërë përshtypje aqë të madhe, sa syt' e saj u-skuqnë nga lotet
që kishte derdhur, dyke kënduar letrën t ' ime. Kur zbriti pastaj,
e ëma vuri re mirë hidhërimin e saj dhe pyeti arësyen.
Vajza, pasi kërkoj më parë ndjesë për përçapjen e saj të
kuximëshme, nxori letrën nga gjiri, i a dha s* ëmës dhe dyke i
treguar ëndëren që: kishte parë natën e kaluar shtoj :
— Këtë letrë të atit tim e çela dhe e këndova sot në
mëngjes, e tashi as nuk mund, a’s nuk dua të besoj tër’ato që
kanë thënë kundër tij gjyshi, gjyshja dhe aqë njerës të tjerë.
Se një njeri i çkatërruar shpirtërisht dhe i lik, siç duan t'a paraqitin atin tim, një njeri pra i këtillë nule do të mundte kurrë
t' i shkruajë në këtë mënyrë gruas dhe fëmijëvet të tij.
Me të mbaruar këto fjalë, ia dha letrën s’ ëmës dhe i tha:
— Të lutem, marna, këndo-je!
Ime shoqe e mori me një herë letrën, e shpuri në dhomën
e saj dhe e mbylli në një nga syzat e zyrës së saj.
Pas dreke, mbasi e mbylli me kyç tnirë derën e dhomës
së saj, e mori letrën nga zyra, dhe filloj t’a këndojë me një
vemëndje të madhe. Posa këndoj radhët e para të letrës, ndjevi
një çqetësim në shpirt e një agoni, e cila sa më tepër vazhdonte këndimi i letrës, aq më shumë shtohej deri sa në mbarim të letrës arrivi në kulmin. Përshfypja q’ i bëri ishte aq e
madhe, sa sikundër mësova më vonë, e këndovi pesë herë me
radhë. Kur e mbylli letrën, syt e saj, ishin të përskuqura jashtëzakonisht nga lotet që kishte derdhur.
Vajza, posa e pa në këtë gjendje, e pyeti pse qante,
— Vuaj, o bij’ e ime, mpërgjegj. Nuk e ndje'j vetën mirë, dhe
prandaj kam nevojë të qetësohem në dhomën time.
Shërbetorja i solli me një herë një filxhan me çaj, duke
kujtuar se kështu do të lehtësohej dhëmbja e kokës, nga e
dia vuante.
Pas pak kohë erdhi dire e ëma; kjo, si e pa të bijen mjaft
rëndë pregatiti një bar provizor, nga ato që kishte zakon të
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bëjë shpesh herë, kur sëmureshin fëmijët e saj. Po e sëmura
nuk pa asnjë dobi nga bari i s' ëmës, e prandaj u-thir dhe doktori i shtëpisë, i cili bëri një recetë; po edhe kjo nuk solli as
një përmirësim.
Vjehra e ime qëndroj pranë të sëmures gjer më ora 11
të natës, dyke i bërë shërbimet e nevojshme dhe dyke e ngushëlluar pa pushim ; pastaj shkoj në shtëpi të saj, dhe e la të
bijën vetëm.
Kjo e fundit, pasi mbeti vetëm, u-ngrit me një herë nga
shtrati, mori tërë letrat q' i kisha dërguar dhe që s’ i kishte çelur fare, i hapi ato me pa durim dhe nisi t’ i këndojë një nga
një me një interes tepër të gjallë.
Me të kënduar katër gjer më pesë nga letrat, të tjerat i
la pa i zënë fare me dorë. Pse vallë? Sepse Krishti kishte bërë
mrekullin' e Tij, Krishti kishte pushtuar në' një mënyrë magnetike edhe trupin edhe shpirtin e saj. Trupin e liroj nga sëmundja, dhe shpirtin nga skeptikizma e nga mosbesimi. Atëhere ajo
ra mbë gjunjë dhe i drejtoj falënderim shumë të nxehtë Lironjësit e Shpëtimtarit të saj.
Të nesërmen në mëngjes mora këtë telegram :
«I dashur bashkëshort ! Ktheu këtu pa vonesë. Kujtonja
gjer sot se unë kisha të drejtë dhe ti ndodhej në rrugën e
shtrembër. Po tashti u-binda se ngjiste krejt e kundërta. Krishti
i yt është dhe Mesia i im, e Jesuj i yt është dhe Shpëtimtari i
im. Natën e kaluar më ora 11,30 Krishti kthevi~shpirtin tim
në fen' e vërtetë.»
Po sa e mora telegramin, i lashë punët për gjysmë dhe
rne trenin e parë u-nisa për në Washington. Para se të nisesha,
i telegrafova gruas s 'ime nisjen, dyke i caktuar edhe orën që
do t’ arinja.
Me t’ arrirë në stasionin, mora një karrocë dhe me vrap
shkova në shtëpi. Në derë më priste ime shoqe, plot me kënaqësi e me gëzim. Po sa më pa, m’ u-hodh në qafë dhe u puthmë me rijë dhëmbje të pa treguar.
(në numurin e ardhmë mbarimi)

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI
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UNQJILLI SI BAZE E JETES»

Parim et th em eltare të qytetërim it
Përfundim i përgjithëshmë i studimit f onë mbi parimet
themeltare të Qytetërimit.
(Ideai suprem i Ungjillit: dashuria dhe drejtesia. — Zënka midis
Fesë dhe Shkencës , pasojë mosmarëveshtjeje. — Realizimi i
Mbretërisë së Perëndisë, pasojë i një veprimi të Perëndisë dhe
njëkohësisht të njeriut.)

Bota pra nuk mundet të përmirësohet pa ideale. Për çvillimin e saj graduai ato janë fuqitë shtytëse dhe frymëzuese.
Ideale! e botës së vjetër dhe ato të botës së re të bazuara në
artin, në fillosofinë dhe në shkencën, nuk i mjaftuan për ringjalljen e saj spirituale.. Ju desh një ideal përsosurie dhe eterniteti,
me drejtime të përbotëshme dhe të përmbibotëshme. Ky ideal
është Mbretëria e Perëndisë, e predikuar prej Ungjillit para dy
mijë vjetsh „dhe që po vazhdon të predikohet edhe sot prej
Kishës së Krishtit për shpëtimin e botës nga çkatërimi moral.
Rruga dhe mënyra për realizimin e tij është rilindja morale e

gjithë natyrës shpirtënore të njeriut. Rishikimi i imtë dhe me
ndërgjegje i botëkuptimit të krishterë. Edukimi i vullnetit në
spiritën e dashurisë dhe të drejtësisë evangjelike. Fuqia lëvizëse
në këtë rrugë është Feja. As që i bie nderi dhe prestigji Shkencës
me pranimin e këtij fakti; kurse ajo përndryshe nuk mundet
t’a kontestojë. Shkenca ka sferë të veçantë për veprimtarin e
saj, plot respekt dhe dobi, ku çdo sukses, i math ose i vogël,
është një mirëbërje e konsiderueshme për njerëzimin. Që të
dyja këto sfera, ajo e Fesë dhe e Shkencës, në kuptimin e saktë
të çështjes, nuku janë as pak në kundërshtim. Edhe në ësht e
vërtetë se midis përfaqësonjësvet të Fesë dhe të Shkencës ekzistojnë antiteze, kjo rrjeth nga mosmarëveshja e trishtueshme
mbi kufit e kompetencës të së cilës-do prej syresh dhe të kapërximit të tyre.
Në një histori të vogë! të mes-jetës bëhet fjalë për dy kalorës, të cilët arrinë deri në një duel tragjik për një gënjeshtër
të qartë, për të cilën njeri akuzonte tjatrin: fjala ishte për ngjyrën
e një skutere (mburoje). Njeri pretendente se ishte e bardhë, tjatri
që ishte e mavì. Zënka përfundoi në duel, kurse që të dy kishin të drejtë. E vërteta ishte se skutera nga një anë dukeshe
e bardhë dhe nga ana tjatër e mavi. Kalorësit po t’a vëzhgonin
mire skuterën jo nga njëra po nga të dya anët, ose, në se kjo
ishte e pamundur, shkaku i vendit ku se i cili prej syresh
qëndronte, po të pranonin pikëpamjen e se-cilit-do prej syresh
si pas vëndit ku qëndronte, mosmarëveshja do të mos i shtynte
deri në zgjidhjen e përgjakëshme, dhe kalorësit do të mos i
kryqëzonin shishet kotësisht në një dyel më të kotë, por do t’i
shtrinin dorën vëliazërisht njeri tjatrit për një vepërim të bashkët dhe në emër të një së mire gjith’ ashtu të bashkëtë,
Konflikti midis perfaqësonjësvet të Fesë dhe të Shkencës
rrjeth po nga një e tillë mosmarëveshje. Si shkenca, ashtu dhe
Feja rnerren me një objekt të njëshmë: që të dyja kanë të bëjnë
me organizimin e botës, kollosal në tërësin e tija, dhe
posaçërisht, me njerinë, i cili në kriesën e pafuntme çfaqet si
një mikrokozm i veçantë, i përmbledhur në vet-vete. Shkenca
dhe Feja duke ju përgjegjur pyetjevet të mëndjes dhe të zemrës, ndriçojnë enigmën e qenjes së botës, të vëzhguar nga dy
pikëpamje të ndryshme. Shkenca cakton ligjet eterne dhe të
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pandryshuar simbas të cilëvet ecën bota, i zbulon mëndjes së
njeriut herë pas here fuqi të reja të natyrës dhe ja ve në dispozicjon, duke përcaktuar gradën e dipendencës së tij të përjashtëme prej sendevet që e rrethojnë. Me fjalë të tjera, Shkenca
kujdeset t'i përgjigjet, me sa i mundet, çështjes: si non bota.
Kurse Feja ndjek tjatër qëllim: ajo i përgjigjet, çështjes : si duhet të rojë njeriu në botë, ç' lidhje duhet të ketë me të dhe me
atë, që i vërvitet për mbi krye.
Një njeri i ligjit pyeti n jë ’ditë Jisu Krishtin: Mësues, çduhet të bënj që të trashëgonj jetën e amëshuar?» Po atë pyetje i
drejton Fesë se krijuar prej Shpëtimtarit çdo i Krishterë, me
besim të patundur, se jo vetëm do ta gjejë përgjigjen që i nevojitet në doktrinën e Ungjillit, por dhe se; në bashkimin e
ngushtë dhe të gjallë me Perendinë me anën e të falurit, do të
kapij fuqitë morale, që i janë aqë të nevojshme në çdo rast
veprimi, ndjenjeje dhe fjale. Kur kësilloj kuptohen problemat e
Fesë dhe të Shkencës me dallim të sferavet të vepërimit të
tyre, vallë mundet të bëhet fjalë për kontradiksione që gjoja
ekzistojnë midis syresh dhe për nevojë zëvendësimi të njerës
prej tjatrës?
Është e vërtetë se rrugës që shpie në jetë, jetën me kuptim etern, njerëzia ëdhe nuk i ka dalë mb' anë. Prandaj është
dhe më shumë se paradoksale të thotë njeriu, se Feja e mbaroi
misionin e saj dhe se që tani e tutje, ylli pollar dhe fuqia lëvizëse e qytetërimit që dëshërojmë në të pritmen, duhet të jetë
vetëm Shkenca. Jisu Krishti në Ungjiilin pas Llukajt thotë: «Me
ç ’gjë ta përngjas Mbretërin e Perëndisë ? është si bruma, të
cilën passi e mori një grua} e mbuloi në tri sate (okë) mjell,
deri sa u bë brumë i tëri.» (Luk. 13,20/ Simbas paravolisë së
Krishtit, Feja e tij është për botën pikërisht posi bruma për
mjellin, dhe deri sa të gjithë njerëzit nuk janë përshkuar prej frymës evangjelike, Krishtërimi s7mundet të zëvëndësohet prej
kurkujt tjatër.
Mbi këto, ndofta disa do kundrështojnë duke thënë, se ka
njerës dhe s' janë të paktë, të cilët, sado që janë deklaruar haptazi të pabesë dhe armiq të Fesë dhe të influencëssë saj mbi
jetën dhe edukimin e tyre, po ata frymëzohen prej ndjenjash të
mira dhe të pastërta dhe rrojnë një jetë të kulluar posi kristali

dhe moralisht shëmbëllore. Si përfaqësonjës typik të një jete të
tillë morale po antifetare theksojnë të mirënjojturin savantin
frënk Littre, «të pabesin shenjt» sikundër e karakterizoi një
tjatër shkrimtar frënk, Karo-ja. Si pra pyesin këta, mundet të
pajtohen këto fakte me idhetë tona dhe pretendimet për Fenë,
se ajo është durimi i fuqive vitale që lëvizin dhe krijojnë jetën
e sotme shoqërore?
Përgjigja është «krejt e thjeshtë. Feja e krishterë ka një
jetë pothuaj se prej njëzet shekujsh,të cilën dhe po evazhdon.
Ojatë syresh, vulën e saj të qartë dhe të pa-shojtur e ka vënë
mbi ligjet dhe institutet, mbi çvillimin spiritual dhe moral, mbi
mënyrën përgjithësisht të mendimevet të shumë gjeneratavet.
Cilat-do pra të jenë besimet dhe synimet tona fetare personale,
që të gjithë neve, pa ndjehur, ndodhemi në çdo çap dhe në
çdo moment të jetës sonë, nënë influencën e saj. Pjesa më e
madhe e të vërtetavet që i predikoi botës Krishtërimi, janë
bërë pasuri e të gjithëvet, në mënyrë që edhe kundrështarët më
të rreptë të atij, çdo send për të cilin mburen, dhe kur nuk e
pohojnë, ja detyrojnë krejtësisht Ungjillit. Sado retë t'a mbulojnë Djellin, drita e ditës që na rrethon sigurisht kuptohet që
nuk lind prej vetiu por rrjeth prej një burimi të fshehur për
sytë tona. Kur të vinjë koha të shpërndahen retë, ahernaj qielli
do të ndritëj në tërë bukurin e tij, dhe dielli do të dërgojë
kurente ngrohtësie dhe rreze drite. Ahernaj do të vinjë dita
plot dritë dhe gëziin.
Po kur vallë do bëhen të gjitha këto? As njeri nuk mun
det të përgjigjet. Vetë Jisu Krishti ka thënë, që nuk mundemi
ta dimë. Por pikërisht, me qënë se nuk e dimë, detyrohemi jo
vetëm të jemi gati ta presim, sikundër duhet të jetë gati rojtësi
që ruan shtëpinë, sikundër duheshe të ishin gati virgjëreshat
me llambadhet e ndezura që prisnin dhëndërin, por duhet dhe
të punojmë me tërë fuqitë tona për shpejtimin e asaj ore. Ata
që pyetnë Jisu Krishtin kur do të vijë ajo orë, mësuan se duhet
të disponojnë të gjitha fuqit e tyre dhe të tregojnë aktivitet të
gjallë. Ardhja e Mbretërisë së Perëndisë mbi dhe mvaret prej nesh.
Përgjigja mbi pyetjen e sipërme i përngjet, thotë një shkrim
tar, përgjigjes që një i ditur i dha një udhëtari, kur ky e pyeti
sa iark mbante një qytet prej vendit ku ndodheshe. Pa ecë, i

JETA KRISTIANE

293

tha? Dhe me të vërtet, si ësht e mundur të dimë sa lark mban
fundi i rrugës, ku përpiqet të arrijë njerëzia, po të mos dimë
si do të ecëj ajo për t’i dalë mb'anë, kur se të ecurit ose të
shpejtuarit prej kësaj vetëm mvarren? Ajo që mundim të dimë
neve që përbëjmë njerëzinë, është: ç' duhet të bëjmë ose jo,
që të vijë Mbretëria e Perëndisë. Mjafton pra të bëjmë atë që
duhet të bëjmë. Mjafton të rojë seicili, i udhëhequr në rrugën
e jetës së errët prej gjithë dritës së brendëshme, që të vrapojë
pa vonesë Mbretëria e Perëndisë, për të cilën përgjërohet zemra
e njeriut.
Realizimi i Mbretërisë së Perëndisë është vepër hyjnore
dhe njëkohësisht njerëzore dhe vjen si pasojë e pranimit nga
ana t' onë e drejtësisë së perëndishme të Jisu Krishtit. Sa më
tepër njeriu i qaset me gjith zemër Perëndisë, aqë më tepër i
afrohet njeriut Mbretëria e Perëndisë. Që të stabilizohet pra
Mbretëria e Perëndisë, për sa mvaret prej njeriut, duhet përpara edukim i krishterë i vullnetit, i frymëzuar prej dashurisë
dhe drejtësisë evangjelike.
Episkop’ i Gjinokastrës
PANDELEIMON

Drita e djellit është gjithënjë po ajo. Po çkëlqimi i saj
është m 'i gjallë dhe m ’i fortë në kohëti e mesditës. Edhe dashuria e Krishtit është gjithënjë po ajo; po vdekja e tij me
atiën e kryqit është kulmi i çkëlqimit të dashurisë së tij e të mëshirës së tij t ’ amëshuar.
Kur ke virtyt, l ke të gjitha, po kar je i pushtuar prej
ligësisë, atëhere as vehten t’ ënde nuk do t ' a kesh.
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Kqyr zemrën t' ëtide dhe pyet vehten, pse nuk je i kënaqur
me fatin që ke sot; do të gjesh atëhere sëmundjen e vërtetë të
shpirtit nga e cila vuan. Do të mësosh d.m.th. se fa r a e fatkeqësisë t' ëtide nuk ndodhet në rethanat e jashtme, po kryesisht
në zemrën t' ënde fellë, aty ësht plaga, përpiqu t ' a shërosh.
Barërat përkatëse t'i jep feja.

\y ‘

VIII.f|3e^t e newtyi&me d&e e dtmMd&d&me. pM nyemië
“Besimi në një qënje të fuqishme, e dia kujdesohet
për neve, i jep fuqi të mëdha shpirtit V onë, që të
durojë ky fatkeqësit’ e jetës. Feja, po të predikohet
mirë dhe prej njerëzish të posaçmë, ushtron një
influencëtëjashtëzakonëshmembikarakterinenjermt.,,
(S. CARNOT)

“....Falënderoj pa pushim Zotin, sepse më pajosi me
i dii më forcon në peripetit’ e kësaj jete dhe
më jep shpresa, se kam për të shkuar në një jetë
V amëshuar... Tërë studimet që kam bërë më shpnnë
në këtë përfundim: se çdo njeri, që nuk është çkatëruar shpirtërisht prej Sigësise e prej vesëvet, nuk
mund të mos e dojë fenë dhe të mos e respektojë,,.
b e s im in ,

(Al. VOLTA)

Kqyrja dhe studimi i kujdesëshëm i dispozitës dhe i ndjenjës fetare të njeriut — studim ky q' u-bë në faqet e kësaj
shtylle gjer' e gjatë dhe vetëm nga pikëpamja historike — n7a
solli para syvet dy të vërteta të pakontestuara, dy aksibma,
mund të thomi, që nuk pranojnë asnjë kundërshtim e asnjë
mohim : a) se ndjenja fetare është një cilësi shpirtëroret që shihet e që gjendet te njeriu në çdo kohë, në çdo vënd, në çdo
shkallë qytetërimi e nënë çdo kusht; është një fenomen shpirtëror i përgjithëshëm, q' i jep të drejtë të plotë Plutarkut, i cili
tha se «askush nuk ka parë-gjer tashi, po edhe paskëtaj nuk
do të shohë ndonjë popull pa fe e pa ndjenja e tradita fetare».
Dhe b) se këtë ndjenjë asnjë fuqi në botë s’ ka mundur t ' a
thyejë dhe fa çdukë, po përkundrazi qëndron kjo e pa tronditur dhe e pa epur prej sulrnimevet të forta që janë bërë kum
dër saj herë pas here. Sikundër u-çvillua dhe më sipër, kjo
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dispozitë shpirtërore e njeriut u-sulmua shpesh herë gjatë shekujve, dhe u-godit me një tërbim të jashtëzakonëshëm e me
mjete të ndryshme. Po në vënd që të dobësohet e të çduket,
siç shpresonin ndjekësit, përkundrazi del gjithënjë nga këto
luftime m’ e gjallë dhe m' e fortë. Ky triumf i kësaj ndjenjeje
kundër shtërgatavet, që lëshonin kundër sajë herë pai here fuqi
infernale të kësaj bote, ky triumf, thomi, a nuk është një provë
e gjallë, se ndjenja në fjalë nuk është çpikje ose krijesë njerëzore, po përkundrazi një dispozitë natyrore, një dispozitë e lidhur ngusht me botën shpirtërore të njeriut, q’ e ka kallur Perëndija vetë? Ç’ vepër_ njerëzore ose eili organizim i ngritur prej
njerëzish m unffitë qëndroie mbë këmbë dhe t' u ~5ëië balle me
triumf madhështor aqë e aqë vërsuljevet e sulmimevet? Gaboben prandaj keq ata që prëtendojnë, se feja dhe ndjenja fetare
nuk ësht tjatër gjë, për veç se prodhim frike ose paditurije e
paragjykimesh; gjithashtu gabohen dhe ata që predikojnë, se
feja është një çpikje, që kanë bërë njerëzit e ditur, për t'a përdorur si fre ose si «opium» për popullin e paditur!!! Ivlë kot
mundohen e do të mundohen ata që përpiqen t ' a luftojnë fenë
për arësye të ndryshme dhe t' a shuajnë e t’ a çdukin nga faqja
e dheut dhe nga shoqëria njerëzore. Përpjekjet e këtyrevet
nuk ndryshojnë nga ato t’atyre njerësvet që do të mundoheshm
të çduknin nga natyra e njeriut tendencën dhe dëshirën që ka
për të lëvizur e për të ngrënë, ose për të marë erë dhe frymë.
Po pajisja e natyrës së njeriut rne këtë dispozitë të lartër
e fisnike nuk u-bë prej Providencës Hyjnore pa nonjë qëllim e
pa nonjë nevojë. Ndjenja fetare është një dispozitë shpirtërore
e dornosdoshme, një dispozitë sine qua non për njerinë dhe për
shoqërinë njerëzore. Plotëson ajo bukur e mirë nevoja dhe
kërkime të shpirtit e të mëndjes së njeriut; u përgjigjet në një
mënyrë të përsosur dëshiravet të zemrës e të ndjenjavet njerëzore; mbush më në fund nevoja të jetës praktike të njeriut në
këtë botë.
Feja plotëson së pari, sikundër u-tha, nevoja dhe kërkime
shpirtërore e mendore. Kërkimi m' i parë dhe nevoja më kryesore e shpirtit njerëzor është dëshira e tnadhe dhe etja që ndjen,
për të gjetur e për të njojtur Perëndinë. Homeri, interpretonjësi
i madh i botës shpirtërore të vjetërsise, e çfaq këtë nevojë të
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brëndëshme me anën e vargut të famëshëm «Të gjithë njerëzit
e kërkojnë Perendinë» të cilin varg e quan si një nga më të
mirët vargje të poezisë homerike theologu i madh Melankthon.
Gjithë këtë shtytje shpirtërore të njeriut kërkon të theksojë dhe
profeti e Mbreti i Israilitëvet David, kur thotë ky: «O Zot
Perendija ime, shpirti i im ka etje për ty, ashtu siç ka etje një
tokë e thatë» dhe «Sikundër dreni me etje kërkon burrime ujrash, ashtu dhe shpirti i im e kërkon dhe e dëshiron Perëndin’ e gjallë». Me të vërtet; shpirti i njeriut e kërkon Perëndinë
dhe mundohet t ' a gjejë. Posa fillon të veprojë arësyeja dhe gjykimi i tij, qoftë dhe në një formë elementare e të thjeshtë, midis pyetjevet q 'i bën si vetës së tij, ashtu edhe njerësvet q’e
rethojnë, janë dhe këto : si është bota? kush e krijoi këtë? si
është vallë Perëndija? qysh punon shpirti e m ëndja?............
Të këtilla pyetje ben herë pas here që në vogëli dhe kërkon
të gjejë një përgjigje deri diku të plotë, një përgjigje e cila të
mundë të ndriçojë, sa ësht' e mundur, mëndjen e tij të çqetësuar, të çduke dyshimet e mërzitura dhe të qetësojë e të kënaqë mëndjen e tij, aqe sa është e mundur të lejojë redhi i
ngushtë dhe i kufizuar i veprimit të mëndjes së njeriut.
Po këtu tashi na del një pyetje ; kush mund të pretendoj ë
se arrivi të gjejë e të japë një përgjigje të saktë e të vërtetë në
pyetjet që përmendmë këtu sipër? Cili sistem e cila doktrina
filozofike ka të drejtë të mburet, se me aforizmat e me dogmat
e saj ka mundur të çdulcë dyshimet e njeriut dhe t’ a ndriçojë
këtë në punën e këtyre pyetjevet metafizike e mysterioze ?
Shpresëtari

A ke qetësi e gëzim në shpirtin f ënd? Falu! Lutjet do
f a ruajnë për gjithënjë. A mundohesh prej ngasjesh? falu!
Lutja do të forcojë dhe do të të enkurajojë. Mos ke rënë në
mëkata? Falu! Të falurit do të të ndreqë. Je i trishtuar dhe i
dëshpëruar? Falu! Lutja do të të ngushëllojë dhe do të të japë
juqi shpirtërore të reja.

Në kalimin e jetës s’ uaj

Kini mëshirë për të tjerët
“Një Samaritan, duke udhëtuar, erdhi
në vënd tek ishte ay, edhe kur e pa,
i u dhëmb,,
(Lluk. 10.33)

«Ec edhe ti e bëj kështu». Me këto fjalë i dha fund Zoti njerës
nga paravolit' ë tij më të bukura, paravolis s' atij që ra në duart të kusarëvet. Mbassi në të, si më ndonjë korë të gjallë, paraqet një udhëtar fatkeq, që bie në duart të kusarëvet dhe
plagoset rënd, mbassi paraqet dy meshëtarë të Zotit që kalojnë
para të plagosurit pa pikë dhimbjeje, dhe si më në fund tregon
një Samaritan zemërdhemshur që i erdhi keq për të mjeruarin,
i drejtohet atij ligjëtari dinak që erdhi për t’a ngacmuar, dhe
me një përfundim tepër tërheqës, e pyet: «07«, pra nga këta
të tre — të priftit, të levitit dhe të Samaritanit — të duket se
u-bë i afërm i atij që ra në duart të kusarëvet ?»Edhe kur ligjëtari, i shtrënguar nga barra e fjalëvet të Shpëtimtarit, u-detyrua
të deklarojë se si i till u-bë ay që tregoi mëshirë për të, Jisuj i
tha : «ec edhe ti e bëj kështu» . Ec mësonjës i ligjit të Moisiut,
mbi rrugën e drejtë, pa ngacmuar Zotin Perëndin t' ënd. Ec,
duke lënë me një anë bisedimet e marra të rabinëvet. Ec dhe
quaj për t’ afërm çdo njëri që ka nevojë për ndihmën tënde.
Ec dhe largohu nga zëmërgurësia që tregoi prifti dhe leviti për
atë që ra në duart të kusarëvet. Ec edhe bëj mirë, siç béri mirè dhe Samaritani.
Por këtë këshillë, këndonjës i dashur, me të cilën Krishti
e mbylli paravolin e tij, nuk i a drejtoi vetëm atij ligjëtari di
nak dhe plot me prapamendime. Na e drejton dhe neve pasonjësvet të tij. Kështu që, një studim më i thellë i kësaj para-,
volije në të cilën tregohet me një anë ligësia e zemërgurësis,
nga e cila Shpëtimtari na këshillon që të largohemi dhe uga
ana tjetër virtyti i zemërdhëmshurisë dhe i mëshirës, të cilin,
po pas këshillavet të tij duhet t'a përqafojmë, ësht i domosdoshëm.

Kur dëgjojmë Jisu Krishtin të na flasë 'në këte paravoli,
për një udhëtar të mjerë, i cili zbriste nga Jerusalemi në Jeriho
edhe ra në duar kusarësh, të cilët si e sveshnë, edhe e bënë me
plagëi iknë edhe e lanë për gjysmë të vdekur, kur e dëgjojmë,
them, që flet për këtë fatkeq, të cilin e quan me emrin e përgjithëshëm «një njerb> nënkuptojmë, se në personin e atij
të tigrati, shohim atë mazën e zezë të njerëzisë së shumëvuajtur,
e dia, duke u-drejtuar nga djepi plot me gas në varrin trishtonjës, dhe duke kaluar nga udha e përdredhur e jetës, bie në
duart e një shumice mungesash dhe mundimesh, të cilat, si
disa kusarë të vërtetë, e sveshin nga çdo mbrojtje dhe e lënë
në fatiti e dëshpërimit. I afrohemi asaj maze të zezë, vërrejmë
plagat e sajë dhe nërmjet atyreve gjejmë tre që janë më të
tmershme. Të parën e gjejmë te trupi dhe e quajmë «vobekësi,
urri, mizori»; të dytën në mëndje dhe e quajmë «padituri, paedukatë, errësirë»; të tretën në shpirt dhe e quajmë «mekatë,
dekadencë, krimë». Vem re se këto të tre plagat janë të lidhura
njëra me tjetrën dhe kanë për qëllim mbytjen e krijesës më të
zgjedhur të Perëndisë. Sepse vobekësia, a nuk të shtyn shumë
herë në errësirë e në immoralitet? Mungesa e edukatës dhe e
kulturës, a nuk të shtyjnë në shumë veprime të dobëta dhe të
paligjëshme? Qëndrojmë në këmbë dhe me sy katër para kësaj
pamjeje të dhimbëshme, para kësaj jete të përditëshme dramatike,
dhe presim që të shohim udhëtarë të tjerë më të shëndoshë,
më të mençëm, më të pasur, më të moralshëm, më të lumtur,
të cilët do t'i shtrijnë të mjeruarit dorë ndihmeje. Por më kotë.
Afrohet luksi dhe bën sikur nuk sheh. Afrohet shëndeti, gjëndja
e mire, lavdia botërore dhe kthejnë kurrizin. Kalojnë që andej
dhe përfaqësonjësit e Zotit të dhëmshur, por edhe ata nuk preken nga fatkeqësia. Dëgjoni deshmjn ungjëllore: Edhe qëlloi të
shkonjë asaj udhe rtjë prift; edhe kur e pa atë, shkoi nga ana
tjetër. Kështu edhe një levit (ndihmës prifti) posa arriti ri* atë
vend, erdhi e pa, e shkoi nga ana tjetër». Shikoni se paravolia
paraqet dy njerës që nuk interesohen për të plagosurin dhe një
vetëm q; interesohet për té, gjë që provon se zemërgurësia zorëron mbi pjesën më të madhe të njerësvet dhe se vetëm të
paktë janë ata që u-vjen keq për vuajtjet e të tjerëvet.
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Por nga rrjeth këjo zemërgurësi? Cilët janë ata shkaqe
mystike që i detyrojnë tërë këta udhëtarë të lumtur të dheut,
q ë ’të vazhdojnë rrugën e tyre pa hedhur një sy dhemshurije
nër plagat e të tjerëvet? Të shumtë dhe të ndryshmë. Dhe i
pari: fodullëku që rrjeth nga pozita e tyre shoqërore. Ç janëata
që njeri pas tjetrit kalojnë afër të plagosurit pa pikë mëshire ?
Prift dhe levit, d.m.th. njerës që mbajnë skeptrat e aristocracis
ebraike, për pasurin, diturin, shenjtërimin etj. Por i plagosuri
ç' ësht? Mundeni t'a mësoni nga veshja e tij e paktë, një njeri
i zakonëshëm prej popullit, pa të holla, pa kulturë, ndofta dhe pa
yirtyt. E, pra. A nuk ësht turp për këta të dy njerës të mëdhenj
të ulin veten deri në një individ të kategoris së fundit shoqërore ? Ja se si mendojnë piksëpari prifti dhe leviti dhe kalojnë
q' andej pa pikë mëshire. Por ja edhe arësyeja e parë që i ndalon zemrat e të pasurvet të kohës s’ onë që të ulen deri në pla
gat e të tjerëvet: mospërfillja. Kanë frikë mos të njollojnë prestigjin e tyre, po t’ u sjellin një shërbim të vogël atyreve që
qëndrojnë më posht se ata nga pikëpamja shoqërore, sikur Perëndia të ketë krijuar një Adam të artë prej të cilit rrjedhin të pasurit dhe një të allçinjt nga rrjedhin të vobektët. Një aristokrat
me kënaqësin më të madhe do të ulesh që t’i jepte dorëzën një
gruaje aristokrate, por që të ndihmonte një të verbër fatkeq
kurrë. Pse? Se e quan për turp të mirret me një shërbim të
këtillë.
Shkaku i dytë i zemërgurësisë ësht dhe egoizma e jonë.
Vendi nga kalojnë prifti dhe leviti, ka një emër të tmerëshëm
Këjo udhë përmes malesh që çon nga Jerusalemi nëjeriho, quhet: «luginë gjaku». Çdo shkëmb i sajë përbën shpellë, ku kusarët presin viktimën e tyre. Afrohet mbëmja. Por sikur nga
ato shpellat e fshehta të dalë ndonjë figurë e djegur prej diellit
dhe e armatosur?.... Dhe sikur të vërsulet kundër nesh e të na
svesh dhe të na lërë për gjysmë të vdekur në mes të rrugës?...
Këto mendojnë prifti dhe leviti dhe, duke ngarë kafshët e tyre,
ikin me nxitim. Por, po këto mendojnë dhe shumë nga të pasurit, edhe prandaj nuk u-venë veshin hallevet të të varfërvet.
«Jeta, thonë, ësht e vështirë dhe plot rreziqe. Për çdo ditë paraqiten nevoja të reja. Si të kujdesohemi për të huajt, kurse
porsa mundemi të përmbushim nevojat t'ona? Por, sikur neser

pas nesër, të na dalë, si ndonjë kusar, ndonjë sëmundje ose
ndonjë vdekje? O, detyra e-jonë e parë ësht të duam vet-veten».
Këta janë mendimet jetë-dashëse të tepëruara që i bëjnë zemërgurët të shtrëngojnë zemrën e tyre para vuajtjevet të të tjerëvet.
Shkaku i tretë i zemërgurësis ësht prekëshmënia e jashtmendëshme. Njeriu që ra në duart të kusarëvet, nga shkaku i
plagavet, qe deformuar. Ojaku i ka mbuluar fytyrën, thika i ka
coptuar mishin. Mbi këto, rrobat e ngrisura, tozi i përzier me
gjakrat dhe rrëngimet e prekëshme përbëjnë një pamje dhe një
zë që s'durohet dot. Si, pra, kërkoni që të durojnë prifti dhe
leviti? Si të ndyjnë rrobet e tyre të bardha si dëbora dhe të
pastëra me gjakë? Ata janë të prekëshëm dhe delikatë, kurse
këtu duhet shpirt dhe zemër e fortë. Edhe.ikin me nxitim meshëtarët e Zotit, duke i kthyer krahët të plagosurit. Thuaje,
këndonjës i dashur. Në qoftë se edhe ti, ndonjë herë je treguar
zemërgurë) a nuk e bëre këtë nga shkaku i prekëshmënis së
tepëruar? Ke frikë që të zbesësh deri te shtëpia e vogël e të
varfërit. Ndjen tmerr kur sheh ato figura fatkeqe. Dhe i mësuar
në oda të ndritshme dhe luksoze, në atmosferë plot me errëra
të mira, hidhe përpjet kur vjen në kontakt me leckat e të varfërit.
I katërti më në fund shkak i zemërgurësisë ësht dhe vetëmia
e vendit. Po. E shihni udhën e shkretë, në të cilën kalojnë të
dy klerikët? Janë të vetëm, krejt të vetëm. Dhe si kërkoni që
të bëjnë mirë kur s'ka njeri që t’i shohë, se ata çdo gjë që
bëjnë, e bëjnë për t'u dukur? I prisni kur të shkojnë në sheshet e Jerusalemit dhe në hoborrin e tempullit në mes të popullit dhe atëhere do t' i admironi. Se, shumë njerës nnk duan
që të bëjnë mirë fshehtazi. U-pëlqejnë mburrjet. Po të jetë se
ndonjë familjar i varfër të vijë e t’u trokasë në derë gjatë natës
ata e dëbojnë. Por, po të jetë se gazetat e marrin përsipër që
të botojnë emrat e tyre, po të jetë se ngrihen shtylla përkujtimore për mirëbërësin e tyre, e atëhere janë d' akord.
Këta janë, këndonjës i dashur, shkaqet e zemërgurësis për të
vuajturit: fodullëk, egoismë, prekshmëni e tëpëruar dhe fshehtësirë. Dhe kështu gjaku i mazës së plagosur rrjedh vazhdimisht,
duke rrjedhur dhe duke u-vyshkur bashkë me këtë dhe jeta.

shuria nuk u-çduk krejt nga dheu. Në qoftë se prifti ikën nga
tjetër rrugë, në qoftë se leviti ktheu shpinën, vjen me gjith
këtë Samaritani, i cili, porsa e pa të plagosurin (lavdi Zotit)
i u dhëmb; edhe erdhi pranë, e i lidhi plagët, duke derdhur
mbi ato vaj e verë; edhe e hypi në kafshë të tij edhe e solli në
një huajpntje e bëri gjithçka mundi për shpëtimin e tij. Dhe,
kurse nuk lamë të pastudiuar sjelljen e të dy klerikëvet zemergurë, ca më tepër nuk duhet të lëmë pa e studiuar sjelljen e
këtij Samaritani të mëshirëshëm.
*
* *
Ajo që na bën përshtypje më të madhe prej sjelljes vllezërore të Sameritanit ësht se ky që bëri aq sakrifica, s'ka asnjë
lidhje me të plagosurin. Përkundrazi, nërmjet tyresh ekziston
armiqësi shekullore race; sepse ky ësht samaritan, kurse i plagosuri ësht Judheas, siç kùptohet nga veshja. Me gjithë këtë,
ay s’ i mer parasysh këto, qëllimi i tij ësht vetëm një: t'a ndihmojë. Mëshira pra e Samaritanit nuk ka kufi; ësht e tillë, siç e
dëshëronte Krishti. Cili ësht i afërm për mua dhe cilin kam për
detyrë të dua? pyesnin atë kohë njerëzit. Grekët e vjetër për
t' afërm quanin vetëm grekërit, kurse. të tjerët i konsideronin si
barbarë. Romakët quanin për t’ afërm çdo romak, kurse të tjerët i
konsideronin armiq. Hindianët konsideronin si të këtillë Hindianët,
kurse të tjerët i përbuznin si «mlehba». Ebrejt quanin për t'afërm
vetëm Ebreun, kurse çdo njeri tjetër e stigmatizonin si të parethprerë. Por Krishti, për të cilin «s’ ka Grek a Judheas, rrethpresje e parrethpresje, barbar, sqyth, rob, të lirë», Krishti që u-therorëzua për të gjithë, u-rekomandoi nxenësve të tij dashuri të
përbotëshme. Mos pyet pra, vlla i dashur, ç’ atdhe, ç’ fe, ç' moshë, ç' punë ka ay që të lyp ndihmë. Nieriu që ka mëshirë. thot
Gojarti ësht liman; edhe limani pranon në gjirin e vet të gjithë
ata sa shpëtojnë ngaT mbyHa; nuk ovet nT janë të rnlrë ose~të
liq, që të parët t'i pranojë dhe të dytët jo.
^ —______
Pastaj vazhdon paravolia, që Samaritani kur u-afrua dhe e
pa të plagosurin i u dhimb. Tepër madhështore dhe e lartë ësht
këjo fjal’ e fundit, e cila përmbleth tërë kuptimin e paravolisë
dhe tregon ndjenjën e ëmbël dhe simpathike që lindi në'zemrën
fisnike të Samaritanit, me një herë porsa takoi fatkeqësinë.

Sepse në veprat e mëdha zemra ësht fuqia më e madhe shtytëse. U-pushtua zemra? U-pushtua njeriu i tërë. Mbeti e paprekur zemra? Mos prisni asnjë të mirë. Për këtë arësye e kemi
për detyrë të lëvrojmë në zemrat t' ona simpathinë kundrejt
vuajtjevet të të tjerëvet, kështu që, nga shtytja e brëndëshme
të mëshirës, të kryhen dhe përjashta mirëbërësitë. Edhe këjo
simpathi lëvrohet brënda nesh, po të pikturojmë herë pas here
në fandazinë t' onë vuajtjet dhe mjerimet që mundojnë vllezërit
t' anë fatzinj dhe që janë jasht çdo përshkrimi. Se, cili mundet
të përshkruaj mjerimin, në të cilin ndodhet një djal jetim, ose
një vajzë tuberkuloze e ulur dit' e natë në maqjnën qepëse për
të fituar bukën? Ose cili do të mbetet i paprekur, duke menduar furrën, në të cilën ndodhet një familjar i rënë nga dunjallëku? Familja pa bukë. Gruaja në rogoz. Fëmijt të verdhë si
dylli dhe skelet. I ati i mjerë me kryet nën grushtat, qan pa
pushim. Asnjë s’ e trubullon atë heshtje vdekjeje veç kollës së
gruas së sëmurë. Edhe me gjith këtë, të gjithë këta njerës para
disa kohe shijonin kupën e lumtërisë. Tani? Ojithçka qëpatën, e
shitën : byzylike, unaza, mobilje, enë kuzhine. Vetëm një korë e
vjetër dhe e vlefshme e Shën-Marisë, që përmbante tërë historin e familjes së tyre, kish mbetur. I afrohet asaj i ati dhe dridhet. T'a shesë?..... Por para asaj janë falur i ati, gjyshi, stërgjyshi dhe të tërë antarët e tjerë të familjes. Të mos e shesë?...
Por si do të mbahet familja, si do të gjenden ilaçet e nevojëshme? E mira ësht që kjo korë e vjetër të mbahet si kujtim,
si mbeturinë e kohërave të lumtura dhe më tepër si mbrojtëse
në momentet e vështira. Por bukën, bukën e përditëshme, kush
do t’a japë?.... Dhe i ngrati vërsulet si i tërbuar, rrëmben korën dhe del jasht.....
Por ndjenja e brëndëshme e mëshirës, siç thamë, ësht fu
qia shtytëse që bën të çfaqet me vepra mirë-bërësia. Se, sikundër vetëm fletët s’ mjaftojnë t’a bëjnë një pemë të vlefshme, por
duhen dhe frytat, kështu edhe ndjenjat fisnike nuk sjellin asnjë
dobi, po të kufizohen vetëm në fjalë. Samaritani ndjeu dhimbje
për të vuajturin, por dhe zbriti nga kafsha, derdhi vaj dhe
verë në plagat e të gjysmë-vdekurit, e hypi në kafshë dhe, duke
ecur vet në këmbë, e solli në han, ku pagoi hanxhin për t’ i
bërë të plagosurit kujdesjet e duhura, duke i thënë atij, se po
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të bëjë shpenzime të tjera, do t’i a paguante po ay. Ja mëshirë
e vërtetë, mëshirë e çfaqur me vet-sakrificë, mëshirë ashtu siç
e predikoi Krishti. Kështu duhet t ' a tregojmë edhe neve mëshirën t' onë kundrejt atyreve që kanë nevojën e ndihmës s'onë,
dhe mëshira e Zotit, që kalon çdo kufi do të jetë ruajtësi shpëtimtar i ynë. Le të mëshirojmë, le të mëshirojmë, i dashur këndonjës, siç u-mëshiruam edhe ne.
Po, o Zot njeridashës, siç u-mëshiruam edhe ne. Sepse
cili tjetër ka qenë ay udhëtar qe ra në duar kusarësh, se vet
ne që ramë prej destinit t'onë të lartë dhe u-rrukullisëm në
gjolin e mekatit, dhe që u-zumë robër prej pasionëvet dhe uplagosëm rënd nga djalli ? Dhe cili tjetër ka qenë ay Samaritan
mëshirë-plotë, që na vizitoi në këtë rënëjen t' onë vdekje-prurëse, veç Teje, o Zot mëshirë-plotë ? Të gjithë bëmë faj dhe humbën lavdin e Perëndisë. Të gjithë dergjeshim si për gjysmë të
vdekur. Ligji i Moisiut kaloi afër nesh, por nuk na solli ndonjë dobi. Kaloi afër nesh dhe fillosofia, por as ajò s' na bëri
gjë. I treti erdhe Ti, o Fjal' e Perëndis, që zbrite nga qielli. Na
pe, dhe të erdhi ligsht. Nuk na dërgove ndonjë engjëll, siç
bëjmë ne, kur dërgojmë shërbëtorët t’anë për t' u dhënë ndonjë copë bukë lypësvet që na trokasin në derë. More formën e
Samaritani që udhëtonte në Judhe. E ule veten deri në plagat
t' ona. I lave ato me gjakun tënd të çmuar si me verë, dhe me
mësimin t'ënd të butë si me vajë. I lidhe ato me lidhëzat e
porosivet të tu. Pastaj, jo mbë kafshë, por mbi krahët e tu të
shenjtë duke mar delën e humbur, e solle në gjirin e Kishës,
u-a dhe per kujdesjet e duhura meshtarëvet e tu, duke u-dhënë
njëkohësisht dhe të dy Dhjatat, si dinarë, dhe kurr nuk pushon
të kujdesesh për grigjen t’ ënde, me gjithë që u-ngjite në qiell.
Këjo mëshirë e jote e vetme, o Shpëtimtar, habiti botën. Qysh
atëhere, nga kurora jote e ngjyer me gjak, si lule të mirë-erëshme bien mëshirat dhe mirëbërësitë. Shembëlla e jote elektrizon, dhe zemra të gurta ndryshohen, simbas thënëjes profetike,
në zëmra mishi. Shtreha varfërore, jetimore, shtreha pleqërore,
spitale për tu’oerkullozë dhe çdo lloj azilesh, për fëmij, të mëdhenj, dhe pleq, Basiliadhe të mermerta, janë vepra të duarvet
të Tua dhe nga fryma e Jote inspirohen. O, dhënt që mirëbërësia e jote të ujitnjë gjithmon tokën e etjuar. Mbret i mëshiravet, Luftëtar i fortë i zemërgurësis dhe i armiqësisë racore,
Zotëronjës gasprurës i zemravet, artht mbretëria jote mbi tërë
dhenë, artht mbretëria jote.
B.

Nga kryeveprat e Shcn-loan Gojartit
I. Dorështrënguari dhe i pasuri i vërtetë
Kemi folur tjatër herë për punën e të piravet; sikundër e
mbani mënd, thamë atëhere se vera nuk është gjë e keqe, po
të dehurit; të pish pak verë dhe me masë, s'bën nonjë të keqe;
po kur pi jashtë masës dhe arin të dehesh, kjo është fort e
dëmëshme. Gjithë këto mund të thomi dhe për pasurinë; kjo
në vet-vete nuk është gjë e keqe; e keqe ësht lakmija dhe dorështrëngesa. Të kesh të holla dhe t’i përdorësh këto ashtu si
duhet, s’ është aspak e keqe; po kur i shtrërtgon këto dhe i
adhuron si Perendi, ose kur mundohesh t' i fitosh me çdo mjet
e çdo mënyrë, atëhere bën pa dyshim një punë shumë të keqe,
atëhere thomi se pasurija ësht një ligësi e vërtetë.
Tjatër gjë është dorështrënguari, dhe krejt tjatër është i
pasuri. Dorështrënguari nuk mund të quhet kurrrë i pasur. Pse
vallë? Sepse dorështrënguari -ka nevojë gjithënjë për të holla, e
një njeri që ka nevojë, s'mund të jetë e s' mund të quhet i pa
sur. Dorështrënguari është vetëm një ruajtës i thjeshtë i të hollavet, por jo edhe zotëronjës i vërtetë i tyre. Është shërbëtori
i tyre, dhe jo zot. Sepse ky më lehtë do të pranonte t’i jepte
tjatrit një copë nga mishi i trupit të tij, se sa nga ari që ka
fshehur me kujdes dhe q’e ruan si beben e syrit. Dhe çudija
m’e madhe është kjo: dorështrënguari i sheh prej së largu të
hollat e tij dhe ka frikë t1u afrohet e t'i prekë, tamam si një
njeri që ka marrë urdhër të rreptë që të mos afrohet; i ruan
i shkreti dhe dit’e natë e ka mëndjen në këto, po s'i pëlqen t'i
zerë me dorè, e aq më pak t' i marrë e t'i shpenzojë.
I pasur nuk është ay që ka shumë, po ay që jep shumë.
I pasur ishte Avrami, po jo dorështrënguar. Sepse nuk e kishte
mëndjen në shtëpin’ e njerit e tjetrit, as shëkonte pasurit'e botës.
Po kur dilte nga shtëpija, shëkonte me kujdes se mos gjente
nonjë të huaj ose nonjë të vobekët, për t'ua lehtësuar vobekësinë dhe nevojat. Nuk e lyente me ar tavanin e shtëpisë, po

kasollen e tij e ngriti aty afër një shelgu dhe kënaqej me hijen
e fletëvet. Mc gjithë këtë kjo shtëpi ishte aq e bukur dhe aq e
çkëlqyer, sa edhe engjëjt nuk patnë turp që të hyjnë n'atë dhe
të qëndrojnë si miq. Se këta nuk kërkonin bukuri dhe madhështi ndërtese e shtëpije, po virtyt dhe çkëlqim të shpirtit. Avramin pra, o të dashur, le t'a imitojmë, le të sillemi dhe ne si
ay dhe le t' a ndajmë pasurinë t’onë bashkë me ata që kanë
nevojë dhe që janë të vobekët.
*
Po me qenë se flasim për pasurinë, nuk do t’ ishte keq,
sikur të shtonim dhe ca fjalë për këtë. Pavli, i shkruan Timotheut që t'i këshillojë të pasurit të mos shpresojnë dhe të mos
mbshteten me mish e me shpirt te pasurija, sepse kjo ësht një
gjë krejt e pasigurtë. Me të vërtet s’ ka në bote tjatër gjë m’ e
pa besë, se sa pasurija. Dhe tjatër herë kam thënë, se pasurija
është si një shërbetor i pa qëndruarshëm dhe i pabesë; mund
t ’a pengosh e t'a lidhësh shume shtrënguar: ay shkon e ikën,
dyke marrë me vehte dhe prangat. Shpesh herë zotërit e pasurisë e kanë mbyllur këtë me lloze dhe me dyer të forta, dhe
bile kanë vënë shërbëtorë të posaçmë për t'a ruajtur. Po me
gjithë këtë ky ka qenë aqë i zoti dhe aqë dinak, sa që i bindi
ruajtësit dhe i bëri me vehte, i mori pas dhe iku bashkë me
ata, e kështu asnjë dobi nuk rodhi nga kjo ruajtje. Ç'gjë pra
është m' e pabesë sé pasurija? E kur është puna kështu, si nuk
duhet të na vijë keq për ca njerës që mundohen pa pushim,
për të fituar këtë gjë të pa besë? Përpiqen me tërë fuqit' e tyre
e me çdo mjet, që t’a fitojnë këtë gjë aqë të kalbur e aqë të
pa qëndruarshme, e nuk duan të dëgjojnë profetin, i cili thotë:
«Mjerë ata që kanë besim të math në fuqin e tyre dhe qe
mburen për pasurin’ e tyre të madhe».

Rasti e solli, o vëlla, që të bëhesh i pasur. Fort bukur.
Po mos kujto se për këtë duhet të bëhesh kryelartër dhe t’ a
marrësh për sipër. Munt të jesh i pasur, po i përulur dhe modest. Kjo modesti të ndihmon jo vetëm për jetën e ardhmë, po
edhe për atë të këtushmen. Pse vallë? Sepse njerëzit përgjithësisht shigjetat e nakarit (hasetit) i hedhin më tepër kundër atij
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që ka pasuri dhe q' është i pasur. Po në qoftë se pasurinë do
t'a shoqërojë dhe kryelartësija, atëhere gremina dyfishohet dhe
nakari e lufta nga ana e njerësvet bëhet m’ e fortë dhe m'e egër.
Përkundrazi, po të jesh i pasur dhe i përulur e modest, atëhere me anën e këtij virtyti (modestisë) do të shuash zjarrin e
nakarit, e m' anën tjatër do të sigurosh pasurin' e kamjen tënde
nga çdo rrezik e nga çdo armiqësi. Se, sikundër dihet mirë,
virtyti ka fuqi të na sjellë do,bi e të mira jo vetëm për jetën e
amëshuar, po edhe për këtë këtu.
Mos u-mbur pra për pasurinë qe ke. Mos më thuaj se
kam aqë të ardhura për vit, se fitoj aqë nga puna, se më mbeten aqë në vit, se kam vënë më nj' anë aqë e aqë të hoila etj.
etj. Çdo gjë që të thuash për punën e të hollavet, do të jetë e
kotë dhe pa themel fare. Nga prova e përditëshme inësojmë
se shpesh herë të hollat çduken nga duart t' ona pa e kuptuar
fare dhe në një kohë fare të shkurtër, sikundër pikërisht ngrihet e çduket pluhuri i hollë, kur fryn nonjë erë e fortë. Shëmbëlla të këtilla na jep jo vetëm jeta e jonë, po edhe Shkrimet
e Shenjta. Sot je i pasur, nesër bëhesh me një lierë i vobekët.

II. Madhërija e Krijonjësit
Thonë ca njerës, se tërë këto që shohim në këtë botë,
janë bërë vet-vetiu dhe se as një fuqi nuk kujdesohet për këto.
Po ju lutem, o vëllezër të dashur, të qëndroni pak dhe të
hidhni një sy e të vështroni se ç’ ngjet me trupin e njeriut; ky
gjer sa e ka brenda shpirtin, eshtë i gjallë, lëyiz dhe jeton; po
me të dalë shpirti prej tij, me një herë fishket dhe thahet, e
tërë elementet e tij kthehen në gjendjen e tyre të më parëshme.
Kjo pra pikërisht do të ngjiste dhe në botën lëndore, në
rast se fuqija, q' e sundon dhe q'e përmban, çdukej dhe e linfe
atë të shkretë. Të gjithë e dimë, se një anije pa pafur kapedanin e saj, nuk mund të qëndrojë e të.shkojë drejt e me siguri;
kur pra kjo ngjet në një anije, si mund të besojmë seriozisht
se bota e tërë nuk do të përmbysej në një mënyrë të tmershme,
po të lihej vetë dhe po të mos kujdesohej për atë një fuqi e
madhe dhe e padukëshme? Po ç'thom për anijen? Ti ndërton
në vreshtin t' ënd një kësollë të vogël, që t ' a kesh gjer sa t ' a
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mbledhësh pemën; kjo pra kësollë, kur shkon dhe e le të
shkretë, nuk qëndron më këmbë as dy ditë, po rrëzohet e çkatërrohet shpejt shpejt, mbasi shkoj njeriu q' interesohej për atë
dhe e ruante me kujdes. E pra! kësolla e vogël nuk mundka të
qëndrojë, pa patur një kujdes e një ruajtje të veçantë; po një
krijesë aq e madhe dhe aq e bukur, siç është bota, ligjet natyrore si pas të ciiëvet ndërohen me rregull dita e nata dhe stinat e vitit, ndryshimet aqë të mëdha që na paraqit natyra në
tokë, në det, në erë, në qjell, në bimët, në kafshët, në shpesët....... e sidomos në njerinë, i cili është mbreti i tërë këtyre
krijesavet, tërë këto, thom, si do të qëndronin më këmbë aqë
kohë d h e sin u k d o të përmbyseshin e nuk do të rukulliseshin,
po të mos qeveriseshin e po të mos rregulloheshin bukur e
mirë prej një fuqije të madhe, prej Providencës Hyjnore?
Po për veç këtyre, nuk vjen pak me mua që të bëjmë
një udhëtim të vogël me fandazinë tonë nëpër luadhet, nëpër
kopshtet, nëpër llojet e ndryshme të lulevet? Nuk vjen të shohim e ? admirojmë formën e tyre, emrat dhe erën e këndëshme
të tyre? Eja të shohim akoma malet, fushat, pyjet..... natyrën e
metalevet, luadhën e tokës së zbukuruar me lulet e me trandafilet, luadhën e qjellit që çkëlqen me lulet e hyjëvet dhe me arkën qjellore. Dëshëron akoma të kqyrim bukurin; e kafshëvet
dhe të shpeshëvet? Hidh edhe një sy në bukurin' e qjellit; merr
para sysh se sa kohë ka kaluar, që kur se u-krijua, e me gjithë
këtë nuk ka humbur fare nga çkëlqimi i tij, po është i ndritëshëm dhe i çkëlqyer, sikur është bërë sot. Shih pjellorin'e tokës dhe mendohu se nuk është dobësuar fare, me gjithë që
prej aqë shumë kohe po jep dhe po prodhon. Veshtroj-i burimet
e ujravet; nuk shtërojnë kurrë, ndonse nga këto del ujët pa
pushim. Shih edhe detin; lumenj të mëdhenj e të shumët po
derdhen në këtë di? e natë; po me gjithë këtë ujët qëndron
po ay dhe nuk kapërxen kufit etj.......
Po, o njeri, gjer kur do të kërkosh të gjesh e të kuptosh
gjera që s; kuptohen dot prej mëndjes t' ënde të kufizuar? Admiroje madhërin;e krijesës, gjynjëzohu përpara Mëndjes që stolisi
botën dhe bashkë me profetin David thirr me gjithë shpirt e
me gjithë zemër «Sa u-madhaan punët e tua, o Zot, të gjitha
i bëre me dituri e me urti».
Përkth. prej Shpresët.

(vazhdon prej numrit të kaluem)

Mos kij frigë Pavl, ti duhesh të dalish përpara Qezarit;
edhe Perendija t'i ka falur ty të gjith ata qi lundrojnë bashkë
me ty. Prandaj kini zemër të gëzueme, o burra; sepse besoj në
Perendinë, se kështu do të jetë, sikundër m' asht folun mua.
(P. e Ap. 27,22-25).
Në ket ishull Apostulli bashkë me të tje rë e kaloi dimnin
tue shirue te sëmuntit, edhe banorët e këtij vendi e mbajshin si
Zot por nuk kuptojshin se Pavli Apostull të gjitha këto çudina
i bante me ndihmën e Jisuit, Zotit Krisht.
Kohë prendvere në vjetin 61 mbas Krishtit, Apostulli me
tjerë kje nisë për n’ Itali me nji lundër aleksandrine, me të cillën mërrijti deri në Syrakuze, ku qindruenë tri ditë. Prej këndej tue ardhë rreth e rrotull mërrijtën në Brigje e në Potiolle,
ku takuenë në nji Bashki të Krishtenësh, të cillët ndaluen Apostullin në mjes të tyne të qindrojë 7 dite, edhe prej këndej
u nis për Romë.
Të krishtenët e Romës (duket se ishin disa prej Romakve, të
cillët kurse kishin kenë në Jeruzalem pranuen prej Apostujve
Besimin e Krishtenë, në kohët e para mbas zbritjes së Frymës
së Shenjtnueme mbi Apostujt, prandej edhe vetëm në kët mënyrë muejtën me qindrue në kët qytet të Krishtenët, porse
vetëm Pavli kje ma i pari prej Apostujve, qi filloj të predikojë
Besimin e Krishtenë në rasë kurse qindroi si i burgosun në
kët qytet) i duelën Apostullit përpara, edhe ky gjest i bukur
edhe bujar e forcoi Pavlin në shpirt ku ma vonë e shohim në
shtëpi të nji ushtarit romak i cilli kje rojtës i Pavlit, ku predikonte Apostulli lirisht Besimin e Krishtenë. Edhe në këtë rasë
këtu qindroi dy vjet rresht, prej prenverës të vjetit 61 deri në
prenverë të vjetit 63 mbas Krishtit (P. e Ap. kreu 27 dhe 28).
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Shkrimtari i Punëve të Apostujve (i cilli ishte Evangjelist
Llukaj, ku ma vonë do t’a njohin lexuesat me deskripsionet e
të gjitha Kartave Apostollore si edhe me biografina si të tyne
si të Evangjelistave) nuk na tregon kurgja ma gjatë mbi.Apostull Pavlin, por prej Kartës mbi Filimonin (1,22) si edhe prej
Kartës mbi Filippianet (1,25,2,24) të cillat Apostull Pavli i pat
shkrue prej internimit të Romës, shifet se kishte shpresë se do
t’a lirojshin për së shpejti.
Po prej Kartës së dytë mbi Timothenë (4,16-17), shofim
se apollogjinë e parë Apostulli e mbaroi me sukses edhe kështu
shpëtoj prej duervet t'atyne të cillët e kishin burgosë, ku na
tregon me këto fjalë:
«Në të mbrojtunit t’ em të parë as ndonji nuk erdhi bashkë
me mue, po të gjithë më Ianë (mos u numuroftë atyne për faj);
po Zoti më ndenji për anë, edhe më dha fuqi, qi me anën
t’eme të mbushet të leçitunit edhe t’a ndigjojnë të gjithë kombet edhe shpëtova nga goja e lëonit. (Karta e dytë mbi Timothenë 4,16-17).
Apostulli si kje librue prej internimit niset për në Spanjë
të predikojë Ungjillin e Shënjtë, shka na tregon edhe Karta mbë
Romakët (15,24-28), ku u thotë :
«Kur të vete në Spanjë do të vij ndër ju, etj., etj. Si në
bazë të Punëve t ' Apostujve, ku shkrimtari nuk na tregon kurrgja për dekën e Apostollit në këtë kohë kurse qindroj në Romë
si i internuem për dy vjet rrjesht tue predikue Ungjillin e
Shënjtë, konstatojmë se Apostulli kje librue prej këtij internimit
të parë në qytetin e Romës, pse mandej e shohim se udhëtoi
për në Spanjë, ma vonë në Lindje si edhe në qytetin Efes ku ven
për Episkop nxansin e vet, Timothenë, edhe kështu ma vonë
udhëton për në Maqedhoni. (Karta e parë mbë Timothenë 1,3).
Apostulli disa kohë i kaloi në Kret, ku për Episkop vuni
nxansin tjetër, Titon.
«Prandaj të lashë në Kret, qi të ndreqish të metat, edhe
të vesh në çdo qytet pleq sikundër t' urdhnova unë.» (Karta
mbi Titon 1,5).
Prej këndej Apostullit iu desh të shkojë në Milit. «Rastësisht mbeta në Korinth; edhe Trofimnë e lashë të sëmurë në
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Milit.» (Karta e dytë mbë Timothenë 4,20), ku kaloi nëpër
Troadhë «Kur të vish, bjer gunën që lashë në Troadhë pranë
Korpit edhe librat po më fort memvranatë» (Karta e dytë mbë
Timothenë 4,13) e Maqedhoni dhe zbriti në Korinthë (Karta e
dytë mbë Timothenë 4,20). Apostulli mendoj të kalojë dimnin
në Nikopoli, n'Epir.
«Kur të dërgoj Artemanë ose Tihikun te ty, shpejto të
vijsh tek; unë në Nikopoli, sepse atje vendosa të dimëronj.»
(Karta mbë Titon 3,12).
Por në vjetin 66 mbas Krishtit Apostulli ra për të dytën
e herës në dorën e anmiqve të Krishtërimit, ku përsëri kje dërgue n' internim në Romë, edhe ay nuk kishte shpresë se do fu
libronte prej duerve të Romakve, shka shofim prej fjalve të tija,
qi i shkruenë nxansit Timotheut:
«Sepse un nashti jamë duke derdhun gjakun, edhe koha e
f ikunit f im arrijti. Luftën mirë e luftova, udhën e mbarova,
besën e ruajta». (Karta e dytë mbë Timothenë 4,6). ,
Edhe kështu Apostull Pavli në qytetin e Romës, bashkë
me të Krishterët e tjerë si martir bani dekën në vjetin 67 mbas
Krishtit, në kohë të Mbretit Romak, Neronit, tyran, i cilli nuk
kursei as mësuesin e tij: Senekën.
Pavlit Apostull, si nënshtetas Romak, i kje pre kryet me
shpatë; në kët kje i plotësuem edhe dishiri i Apostullit; qi mbas
luftës së fitueme të bashkohej ri atë jetë me Jisuin, të cillën
jetë e çmonte ma fort se të këtij shekulli.
Këtë e shofim edhe prej fjalve të tija të shkrueme Filippianëvet:
«Sepse shtrëngohem prej të dyjave; sepse nga njëna anë
kam dishirin f ikinj e të jem bashkë me Krishtin, sepse kështu
asht ma mirë.» (Karta mbë Filipianët 1,23).
Edhe pse Apostull Pavii kje thirrë prej Jisuit në nji mënyrë të mrekullueshme qi i ndodhi para se të hynte në qytetin
Damask, ma vonë se, Apostujt e tjerë, me gjithë këtë vepëroi ma
shumë se ata, si thotë edhe ay vetë, në Kartën e Dytë mbë
Korinthian, Kreu i 6,9:
«Po si të panjohun, por të njohun mirë; porsi njerës që
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vdesin, po ja tek rrojnë; porsi të munduarë, por si i palodhun
e i pafrigëshëm udhëtar e puntuer me zeje predikonte Jisuin si
Zot Shpëtimtar.»
Por edhe Pavli, si Apostujt e tjerë, na tregon për udhëtimin e Jisuit në Galilé, mbi të gjitha mrekullinat e tija si dhe
mbi Mbretninë Qiellore.
Apostull Pavli udhëtoi prej lindjes në prendim tue predikue Jisuin dhe Ungjillin e Shenjtë të tij; nëpër të gjithë vëndet
e Mbretnisë Romake, fliri e Spanjë, ku shum prej njerzve pranuen Besën e Krishtenë rubassi qi Jisui u hapi zemrën t'a kuptojnë edhe kështu kjenë themelue Kisha e Bashkina të Krishterie
prej këtij misionarit të palodhëshëm.
Jeta e këtij misionari të madh kje e mbushun prej kujdesesh, vujtjesh e mundimesh qi hoq për të krye ato shka Jisui
ia vuni për detyrë ku edhe prej tij në Mbretnin Qieilore Apostuili muer: Kunorën Martire dhe Apostollore.
Në Kartën e Dytë mbë Korinthë, 11,23-29, Apostulli na
difton mundimet e vuejtjet qi hoqi prej judenjve.
«Mbë mundime më tepër un; mbë plagë jashtë masës, ndër
burgje më tepërë, në vdekje shum herë. Prej judhenjve pesë
herë mora dyzet frushkulla pa një; tri herë u rrahçë me shkop
një herë më goditnë me gurë, tri herë u mbyçë në det, një
natë e një ditë kam bërë ndë fund të detit; në udhëtime shum
herë, ndë rrezike lumenjsh, ndë rrezike kusarësh, ndë rrezike
prej gjinis s' eme, ndë rrezike prej kombesh, ndë rrezike në
qytet, ndë rrezike në shkretinë, ndë rrezike në det, ndë rrezike
ndër vëllezër të rremë; në mundim e në të vuar, ndë të pafjetura shumë herë, ndë uri e ndë etje, ndë agjërime shum herë,
ndë të ftohtë e ndë të xhveshurë; përveç të përjashtëmve puna
e ime e përditëshme kujdesi i Kishave. Kush është i dobëtë e
unë s’ jam i dobëtë? Kush skandaliset e un s’ digjem?» (Karta e
dytë mbë Korinthë, 11,23-29).
Përposë gjithë këtyne mundimeve Apostulli pësoi edhe
prej nji sëmundjes së randë (vroe Kartën mbi Gallatianët 4,13:
si edhe Kartën e dytë mbë Korinthë 12,7 etj.) por të gjitha
këto Apostulli i luftoi me nji fuqi të pashoqe. Apostulli për
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misionin qi pat sakrifikoi të gjitha sendet e këtij shekulli e aq
ma tepër edhe martesën, ku thotë:
«Edhe po ju thom të pamartuemve edhe të vevet se asht
mirë për ta ndë mbeçin si edhe unë.» (Karta mbë Korinth 7,8)
kështu qi në kët mënyrë kreu barrën e ngarkueme prej Jisuit
me nji sukses të plotë ku mundë të thohet edhe se:
«Apostull Pavli kje Misionari ma i madhi i Krishtenimit».
Apostull Pavli na la të shkrueme 14 Karta Apostollore,,
të cillat gjinden në Testamentin e Ri, në kët rend:
Karta e Apostull Pavlit mbë Romanëtë
» » parë e Apostull Pavlit mbë Korinthianëtë
»
:>
»
»
» « dytë
» Gallatianetë
» »
»
»
»
» Efesianetë
» »
:>
»
;> »
Filippianëtë
».
»
»
»
Kolossianëtë
» » parë
»
» Thessalonikasit
» » »
»
>
»
:> » dytë
N
> Timothenë
»
£
» » parë
:>
/>
»
> ;•> dytë
:> Titonë
>5
» »
»
»
»
» Filimoninë
» »
»
» »
» Ebrenjtë
Kartat e Apostullit kjenë shkrue për të mësue e forcue të
Krishtenët në Besën e Krishtene se Jisui ashtë i Biri i Perëndisë,
i cilli kje kryqzue, mbas tri ditësh qe ngjallë, hypi në Qiell e
së mbramit do të vijë me gjykue të gjallët e të vdekunit në
jetën e gjyqit (kurse të vijë Parusija). Këto karta lëxohen në
Kishë nëpër të gjithë Liturgjinat para Ungjillit të Shënjtë.
Prej Kartave t ' Apostullit shofim së Pavli kje nji njeri i
fortë dhe i qindrueshëm ndër mësime shpëtimtare, kje nji misionar i Madhë i palodhun, me gjithëse jeta e tij kje e helmueme
prej atyne të cillët e ndoqën tue mos dashtë të pranojë ndër
zemrat e tyne: Jisuin Shpëtimtar Zotin Krisht.
Prandej ata të cillët nuk duen t'a njohin Jisuin si personë
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të njerzve, nuk mund të mohojnë personin e Apostull Pavlit, i
cilli na mësoi për Jisuin si edhe për ringjalljen e tij prej së
vdekuni.
Edhe ne Orthodhoksët e Shqipnis po të falena o Apostull
për të gjitha vepërimet e tua tue dishmue Jisuin Shpëtimtar si
Bir i Perëndis edhe po të lutena qi të jesh përhera me né tue
na forcue po me atë durim që paté ti o Misionar i Madh i
Krishtërimit qi të mundim me qindrue në Besën f onë tue f a
këndue përhera ndër zemrat fo n a Troparin f And të Shënjtë:
«77 që u ftove prej të lartit dhe jo prej njerësve, kur V i
kish errar syt e trupit errësir'e dfieshme, e cila përbotonte
mvrojtësirën e pabesisë, ahere drita qiellore shkreptiu nër sytë e
mendjes s ’ate dhe të reveloj bukurin e besës; përandaj e njohe
Krishtin Perëndinë Vonë që nxierr dritë prej errësirës; ati lutja
të shpëtojë e të ndriçojë shpirtet V ona». (Nga lavdërimet e
muajsorës). Amin
Prof. I. B.

Përpiqu të fjalosesh gjithënjë me qëllim e me dobi; f itimi
ka për të qënë i math si për ty, si edhe për të tjerët. Mos nxir
fjalë nga goja} para se të bindesh1 se do të jeV e dobishme ose
të paktën e padëmëshme. Është kjo e vështirë për njerëzit me
karakter të dobët, po e lehtë fare për' atë q’ e ka ashtruar vulnetin e tij me anën e Krishtit.
Shamica e njerësvet kanë frikë dhe dridden nga gjykim i
që mand të bëjë për’ ata. Për fa t të keq pak janë ata) q’ e çajnë
kryet për gjykimin e ndërgjegjes së tyra.
Jeta e pastër dhe e mirë është mësimi tri i mirë që mand
V i japë njeriu racës njerëzore.
Mos kërko lumtëri të vërtetë as në pasurinë, as në marrëdhëniet miqësore) as në çkëlqimin provizor të një fame të kësaj
bote, po vetëm në ndjenjat e kulluara dhe në virtytin e vërtetë.

KA PERËNDI
«Tha i çmënduri në zemrën e tij s' ka Perëndi», thotë pro
feti. Dhe kështu ësht Njerëzimi i tërë ka pranuar që nga dita
e krijimit të tij e deri më sot qënëjen e Perendis.
Historia na mëson se kudo, ndër popujt barbarë si edhe
ndër të qytetëruarët, njeriu ndodhet hë lartësi q' e shquan nga'
shtazët, kudo janë ndërtuar therore dhe alitare për të lavdëruar
Zotin-Perëndi. Natyrisht shumë janë gabuar për natyrën e vërtetë të Perëndis, por kurrë s' e kanë mohuar qënëjen e tij.
Dikur një i pabesë, dyke u-ndodhur në një mbledhje, mburrej se ndër të gjithë vetëm ay kish nderin të mos besojë Perëndinë.
]o; zotni, i u-përgjegj me njëherë zonja e shtëpis, qeni
dhe macja e kanë po këtë nder. Por me ndryshimin se shiazët
e shkreta dinë të mos mburren për këtë.
Por le të lëmë të flasë logjika. Këjo thotë që s'ka përfundim pa shkak. Bota ekziston. Ë shohim, e kuptojmë. Pra; u-krijua. Dhe krijonjësi ësht Zoti; Perëndia.
Bota lëviz. Për këtë i duhet një fuqi lëvizëse, Shkenca na
thotë se lënda s' lëviz dot vetiu. Pra, ka një Qënie më të lartë
e të fuqishme përmbi botën e këjo ësht Perëndia. Voltaire-i
atheist u-detyrua një ditë fa pohojë këtë të vërtetë, duke thënë
se i a prish mëndjen Gjithësia, se s'mund të kuptojë^ se qysh
punon një saat pa e bërë dikush dhe pa e vënë në lëvizje
mjeshtëri.
Pastaj, për shpirtin f onë, që ndodhet brenda në trup,
ç' mund të na përgjigjen materialistët modernistë, po fi pyesim:
Kush e bëri shpirtin? Si ndodhet ky përbrenda nesh e kush ia
ka caktuar ligjet q' e rregullojnë njerinë? Këtë s; mund fa ketë
bërë as njeriu, as tjetër gjë që varret nga ay. Pra; edhe ky,
shpirti ësht nga Perëndia,
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Kemi mandej edhe arësye të tjera për të provuar qënëjen
e Zotit-Perëndi:
Mjerë moralit, po të pranohet që s'ka Perëndi ! Kush
mund fa ndalojë keq-bërjen e atheistit? Shtëpia s’ mund të go
dile! mbi ranën; kështu edhe virtyti s' mbështetet dot mbi
asgjënë.
Gjithashtu mjerë dhe familjes ku mohohet Perëndia. Një
burrë pijanec dhe gojë-prishur, punëtor, e kish bërë dhe gruan
e tij të mos ketë besim ne Perëndia. Kur u-kthye një mbrëma
në shtëpi të tij, gjeti përpara portës të grumbulluar policë dhe
popull. U-ngjit më shtëpi e ç' të shohë! E shoqja dhe fëmijët e
tij ishin të shtrirë për.dhë dhe pranë tyre ish një shënim që
shkrtiante : ?Deri sa besonja te Zoti, kisha mundur fa duronj
varfërinë. Por tani që burri im kriminel më futi në mëndje
atheismin dhe dëshpërimin, s' duronj dot që të vuajnë dhe fëmija bashkë me mua c prandaj po i jap fund jetës bashkë me'to».
Por edhe në Shoqëri, pa Perëndi, s' rnund të ketë as nder,
as ndjenjë detyre, as ndërgjegjie. Një anarkist i dënuar me
vdekje thoshte: «Jam anarkist, sepse jam materialist dheatheist».
Një shërnbëll mësim-plotë dhe të d.itëve të sotme mbi
këtë na jep mjerimi q'e gjeti Francën e sotme aq pa-lavdi. Njerëzit e mëndjes kanë filluar tani të shkruajnë dhe të tregojnë
demoraiizimin që prunë në Shoqërinë dhe në Kombin ndjenjat
matèrialiste, iderat masonike dhe komuniste, mësimet e atheisrnit
të përhapura atje sidomos ndër të rijt që prej disa vjeç. Një
akademist francez ka shkrojtur, midis të tjeravet, edhe këto fjalë:
«Luffa e tmerëshme që do të mbarcjë dikur, do të zgjojë
në popujt dhe në të gjitha shpirtrat ndjenjën e ndërgjegjes, të
detyrës morale. Me anën e vuajtjes e të sakrificës do të ngri-.
hen përsëri popujt në besimin ndaj Zotin.»
Pra; ka Perëndi. Ka një Zot. Të marrët mund fa mohojnë
dhe të liqt mund fa shajnë. Por dënimi i pret. Të lumtur janë
ata q'e besojnë, e duan dhe i binden me mish dhe me shpirt.
V.

Kulti i të vdekurvet
(vazhdon prej numrit 6-7)

D yptikët ose librezat përkujtimore
Mbassi po bëjmë fjalë për kujtimin e të vdekurvet në
Meshën Hyjnore, nuk duhet të harrojmë dhe ato libreza nga të
cilat këndohen emrat që janë për t' u kujtuar.
Dyptikë nga fjala greqishte dhis — dy herë — dhe ptissothyej, do të thotë çdo send të palosur dysh. Këjo fjalë u-përdor pastaj për një lloj libreze të përbërë prej dy kapakësh
druri, fildishi, ari, argjënti ose prej metali tjetër që mbylleshin
njera mbi tjetrën (shih Dom F. Cabrol, Dictionaire d ’archeolo
gie chrètienne et de liturgie. Paris 1921 T. IV).
Dyptikët përdoreshin për të lajmëruar hypjen në fuqi të
nëpunësve të lartë, sidomos të konsujve, dhe quheshin dyptikë
konsullorë.
Për dyptikë kishëtarë bën fjalë Pseudo-Dionis Areopagjiti
në kap. e Ill-të të veprës «Jerarhia Kishëtare» duke thënë: «Pas
përshëndeshjes së përbashkët, bëhet me zë të ulët këndimi i
dyptikëve të shenjta.». Dhe vazhdon: «Pas këndimit të dyptikëve
të shenjtë që pason puthjen paqësore, kujtohen emrat e njerësvet, që kanë çuar një jetë të shenjtë dhe kanë arrijtur në përsosurinë e një jete të virtytëshme dhe pa njollë. Ky kujtim na
shtyn e na udhëheq të bëhemi edhe ne një soj me ta, dhe të
përpiqemi t' arrijmë në një gjendje të lumtur e të përsosur;
edhe ata i nderojmë sikur janë të gjallë; si disa njerës, të cilët
siç thotë theologjia, s’ kanë. vdekur, por kanë kaluar nga vdekja
në jetën krejt hyjnore. Duhet që ata të shënohen në librezat e
shenjta përkujtimore.... (De eccles. Hierarhia kr. Ili paragr. 9
Migne P. O. t. III f. 437).
Në aktet e Sinodhit Konstandinupolitan të v. 536 të mbledhur nën Kryesin e Patrikut Mina, shënohen këto: «pas këndi-
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mit të Ungjillit të Shenjtë në Meshën hyjnore dhe të simbolit
të Besimit, mblidhesh në kohën kur këndoheshin dyptikët, tërë
populli me qetësi të madhe rreth altarit dhe dëgjonte. Mbassi
këndoheshin prej dhjakonit emrat i të 4 Sinodhëvet dhe i Kryepiskopëvet: Efthimit, Maqedhonit dhe Leonit, thërrisnin të gjithë:
Lavdi më ty o Zot!» (Harduini: Acta conciliorum, t. II Paris
1714 f. 1323).
Nga këto kuptohet se kujtimi bëhesh emër për emër dhe
me zë të lartë, se për ndryshe s’ kishte ndonjë qëllim as shënimi, as heqja e emravet nga dyptikët. Dhe shënoheshin veç
emrat e të gjallëvet dhe veç të të vdekurvet duke bërë dhe
kategorira: episkopë, klerikë dhe laikë; zakonisht mbë një kapak
të dyptikut shënoheshin emrat e të gjallëvet dhe mbë tjetrin të
të vdekurvet.
Ojithashtu më dyptikët shënoheshin dhe emrat e ndërtonjësvet dhe të mirëbërësvet të Kishës. Po të mos harrinin për
të gjitha emrat të dy kapakët, shtoheshin dhe fletè të tjera prej
pergamenti dhe simbas fletëve që shtoheshin quheshin triptikë,
ose poliptikë nga duallën librezat përkujtimtore që kemi sot,
nga të cilat disa janë të përgjithëshme ose zyrtare të Kishës,
që përmbajnë emrat e ndërtonjësvet dhe të dhuronjësvet dhe
të tjerat private për kujtimin e antarëve të një familjeje.
Dyptikët ose librezat përkujtimore të përgjithëshme mbahen zakonisht në paravënëje (proskomidhi) për t’u kënduar prej
meshtarit. Té gjitha kishat e monastiret kishin dyptikët e tyre.
Dhe ësht rnirë që sot të tregohet një kujdes i veçantë nga ana
e autoritetëvet kishëtarë për gjetjen dhe ruajtjen e tyre, mbassi
në ’to munt të gjejë njeriu elementet e para historike të themelimit të kishës ose të monastirit.

Si bëhet sot kujtimi i të vdekurvet
Kujtimi i të vdekurvet bëhet sot me zë të ulët dhe me zë
të lartë. Me zë të ulët bëhet në proskomidhi dhe në lutjen e
përkujtimit që thuhet pas shenjtërimit të dhuratavet.
Me zë të lartë bëhet në meshë, në ekteninë për të vdekurit, që thuhet pas këndimit të Ungjillit, në hyrjen e madhe, por
vetëm për ndërtonjësit dhe dhuronjësit, të vdekur e të gjallë
dhe për dirizhonjësit e shtetit. Të vdekurit e tjerë kujtohen vetëm në atë meshë që bëhet për të vdekurit ose në përshpirtjet.
(vazhdoti)

(Vazhdon prej numurit të mëparshëm)

Në këtë kohë pikërisht prindërit e saj qëndronin përpara
portës së shtëpisë, që ndodhej kundrejt shtëpisë s’ onë. Kur na
panë pra të përqafuar me dashuri e me mallëngjim, zunë të na
mallëkojnë dhe të nxjerrin nga goja fjalë, që mund t'i thoshnin
vetëm kundër një armiku të urejtur.
Dhjet ditë më pas u-kthye në ferì' e Krishtit dhe bija e
ime, e ciia, si bashkëshorte e një prifti të krishterë, punon
bashkë me burrin e saj në vreshtin e Zotit për përhapjen e
dritës shpëtimtare t’ Ungjillit.
Po djali i im — Zoti e ndriçoftë, që të ecë edhe ky, mbi
gjyrmat e së motrës! — nuk deshi të pasojë të motrën në rrugën e drejtë, mbasi u-frikësua në një mënyrë dinake e barbare
prej gjyshit e gjyshes së tij. Këta d.m.th. e bindnë djalin dhe i
thanë se, po të mohonte prindërit e tij, do t’a bënin trashëgimtar të përgjithëshëm dhe tërë pasurin'e tyre do t’ia linin atij
vetëm. Prandaj djali i tërhequr nga këto premtime, mbeti besnik në fenë Judhaike dhe gjer sot jeton bashkë me gjyshërit e tij.
Po gëzimi i im për këtë ndryshim shpëtimtar që ngjavi
në shtëpinë t'ime, gëzimi i im pra nuk ishte nga Perendia, që
të zgjatej shumë kohë. Gruaja e ime e dashur nëntëmbëdhjet
muaj pas këthimit të saj në Krishti, vdiq me një ah! të madhe,
mbasi në minutat e fundit nuk mundi të përshëndoshë djalin e
saj, q'e adhuronte pa masë. Shtëpia, ku rinte djali me gjyshërit
e tij, nuk ishte më lark se 7 minuta nga shtëpia e jonë; unë,
dyke parë se afronte ora e fundit e gruas s 'ime, e lajmërova
shpesh herë që të vinte e të piqeshe për të fundit herë me
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nënëti e tij; po ky as nuk vinte, as nuk dërgonte nonjë përgjigje. Më në fund një nga priftërinjt e qytetit bashkë me të shoqen u-poqnë me djalin dhe u-munduan, që t'a bindin; po e
vetëmja përgjigje e tij ishte kjo: «Nuk ëshf e mundur të jetë
nëna ime një gm a e mallëkuarh Nëna e shkretë me një hidhërim të math e la këtë botë dhe shpirtin ia dorëzoj Zotit
me paqë e me qetësi shpirtërore.
Kishin kaluar pothuaj tetërnbëdhjet vjet nga kthimi i im
në fen’ e Krishtit, kur pa pandehur u-ndodha në një mbledhje
fetare, q ’u-mbajt në qytetin Bruklin. Në këtë mbledhje, passi
folnë mjaft oratorë, u-ngrit më në fund dhe një zonjë e shkuar
nga mosha dhe foli në këtë mënyrë :
«Miqt e mij të dashur, ka shum të ngjarë që të mos më
shihni më tjatër herë midis grupit t’uaj shpresëtar e shumë të
dashur. Sidoqoftë, e di mirë se një kohë e shkurtër më mbetet
akoma në këtë jetë. Oh! sa gëzim të madh më jep besimi i patundur që kam, se për pak do t’a shohë birin tim të dashur pranë
Krishtit atje në qiell! Biri i im s'ka shërbyer vetëm atdhenë, po
ishte dhe ushtar i zellshëm i Jesu Krishtit. Morri një plagë të
rëndë në betejën e Getymburg-ut dhe një doktor Israilit q’ e
mjekonte në spital u-shtrëngua t'i presë njërën dorë dhe njërën
këmbë; po pesë dit pas operasionit vdiq.»
«Prifti ushtarak më dërgoi atëhere një letrë ngushëllonjëse
bashkë me Shkrimin e Shenjtë, q'e mbante djali i im gjithënjë
me vehte. Prifti në fjalë më shkruante midis të tjeravet, se
Karli i im i dashur n' orën e vdekjes kërkoi doktorin Israilit
dhe i tha : «Doktor, para se të vdes, dëshëroj t’ ju thom, se kam
pesë ditë — d.m.th. që kur më pretë dorën dhe këmbën — që
po i lutem Zotit Jesu, të kthejë shpirtin t'ënd në fen' e Tij të
vërteto».
Unë me të dëgjuar këto fjalë, u-ngrita me një herë nga
vendi, shkova me vrap te plaka dhe passi i mora dorën, i thashë:
— Të bekoftë Perendija, zonjë e mirë; mëso se lutja e
birit t'uaj u-dëgjua prej Zotit. Unë jam ay doktori, për të cilin
Karli i yt bëri lutje të nxehta, dhe tashi Shpëtimtari i tij është
dhe Shpëtimtari i im. —
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Në muajin Tetor të vitit 1887 me gëzim të madh e me
një mallëngjim, që s' tregohet, mësova se edhe djali i im i da
shur, u-kthye në Krishti. Për herë të parë pas katërmbëdhjet
vjet, më quajti përsëri me emrin «baba».
Kur u-takuam të dy, nuk i mbajti dot lotët nga gëzimi që
ndjevi; me një herë kujtoi nënën e shkretë dhe priste me pa
durim orën, kur do të shihte motrën e tij. Me një psherëtim e
me një hidhërim të fellë zuri në gojë emrin e s’ emës së ndyer,
u-pendua për sjelljen që tregoi kundrejt saj, dyke mos dashur
t ' a shohë n' orën e vdekjes dhe ngushëllohej vetëm me besimin
e plotë, se do t’a shihte atë në qjell.
Pas pak kohe u-nis vetë për n’ Amerikë; motër dhe vëlla
u-takuan me një dashuri e një mallëngjim të pa-treguar
Më vonë vajza e ime më lajmëroi, se i vëllaj kërkoi t'a
shpinte te varri i s' ëmës dhe se e vaditi këtë me lotë të nxehta.
Në fund të letrës shtonte dhe këto: «Baba i dashur, falënderoj
Perendinë, pse vëllaj i im e ndjevi fellë mëkatën e madhe që
kishte bërë kundrejt nënës së pa harruar. Unë bashkë me burrin firn nuk pushojmë së bëri lutje te Zoti për’atë».
Edhe unë i lutem Perendisë, që të m' a sjellë mbarë t' a
shoh birin t' im shërbëtor dhe predikonjës s' Ungjillit të Shpëtimtarit tonë, të cilin aqë kohë nuk deshte t’a besonte, po i
cili tashi ka pushtuar krejt zemrën e tij.
Për fat të mirë letra e tij e fundit më lajmëronte, se po
bëhej gati për punën e predikimit hyjnor.
rund
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F O SH N JA HYJNORE
“Sot u lind për ju Shpëtimtar, që eshtë Zotl
Krisht..... (Lluk. 2,44).

Në një kënd të parandësishëm të Palestinës, zbriti, aty e
njëzet shekuj më parë, në këtë botë në formë njeriu i biri i
Perëndisë, që të sjellë paqe, shpëtim dhe dritë të çkëlqyer në
njerëzit e kësaj sfere, që ndodheshin n’ errësirë shpirtërore të
jashtëzakonshrne dhe që kërkonin pa pushim rrugën e vërtetë
të lumtërisë. O çudi ! Mbreti i mbretërvet, pushtonjësi
i botës dhe rregullonjësi i gjithësisë, pranoi të shohë dritën e
parë të tokës s' onë brenda në një shpellë të Vitleem-it, si një
nga njerëzit më të vobekët e më fë ulët! Ay që tha se në tri
dite mund të rrëzojë kishën dhe t'a ngrerë përsëri, nuk refyzoi
si djep grazhdin e kafshëvet dhe si ngrohje afshin e tyre! Ay
që gjatë jetës së Tij të shkurtër në këtë botë shtëroi lotet e
aqë zemravet të përvëluara, të qarat e para foshnjarake i nxori
mbrenda në një han për mbi kashtet e për mbi barin, që ishin
ushqim për kafshët e udhëtarëvet! Predikonjësi i madh i mirëbërjevet dhe i lëmoshës nuk pati as roba që të lidhet e të
mbështillet, as ndihmat e sherbimet elementare, nga ato që ka
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nevojë çdo foshnjë e lindur rishtas! Mësonjësi Hyjnor i të vërtetavet t’ amëshuara përshëndetet për herë të parë dhe hymnohet prej njerzish të pa ditur dhe të pa çvilluar! Njëzet shekuj
kaluan q’atëhere, po me gjithë këtë buçet akoma i qartë dhe
i ëmbël zèri ëngjëllor q' u dëgjua natën e lindjes prej barijvet
«SOT U LIND PËR JU SHPETIMTAR........».
*
Çfaqja e foshnjës Hyjnore në tokën t' onë nuk u-bë krejt
e pa pritur. Ishte disi pregatitur njerëzija për këtë ngjarje shpëtimtare, për këtë ngjarje që përmbysi botën e vjetër dhe inauguroi një jetë të re për njerëzit mekatarë. Njerës të çquar dhe
t' inspiruar ndjejtnë nevojën e kësaj çfaqjeje dhe paralajmëruan
ardhjen e birit të Perëndisë. Nuk ishin vetëm profetët e popullit. të zgjedhur t' Israil-it, që paralajmëruan me një saktësi historike të çuditëshme ardhjen e Shpëtimtarit. A! protetitë; këndojini këto.me kujdes, ju skeptistët që kërkoni t’i analizoni tërëngjarjet historike me anën e provavet mathematike dhe eksperimentale,
këndojini mirë dhe kini për të parë se të gjitha u-zbatuan dhe
u-vërtetuan pikë për pikë në personin e Krishtit. «Ja, virgjëresha
do të mbetet shtatzënë dhe do të lindë bir, i dii do të sjellë
emrin Emanuil» (Isaia, VII, 14). «Dhe ti, Vitleem Efrata, e vogël midis mijëravet të judhës, ngà ty ka për të dalë për mua
ay, i cili do të sundojë mbi Israilin dhe origjina e të cilit
ngjitet gjer në kohët e vjetra, gjer në ditët e amëshurisë»
(Mihea V, 2). «Shtatëdhjetë e shtatë javë janë caktuar për popullin t’ end dhe për qytetin t’ end të shenjtë, që të marrin fund
mëkatat dhe të çduket ligësija dhe paudhësija dhe të vijë drejtësi e amëshuar, të vërtetohet pamja dhe profetija dhe të krismohet i Shenjti i Shenjtërvet» (Daniel IX, 24). «Zoti Perendija
e jote ka për të nxjerë prej redhit t' ënd, midis vëllezërvet të
tu një profet, si mua; këtë duhet ta dëgjoni» (Deuteron XVIII, 15).
«Sqeptra nuk do të largohet nga Judha as legjislatori nga këmbët
e tij, gjer sa të vijë Sillo-i dhe tërë popujt t'i binden atij»
(Genesis, 49, 10). «Ja ku po vijnë ditë, thotë Zoti, dhe kam
për të nxjerrë në David një bimë të drejtë, dhe do të mbretë
rojë si mbret e do të jetojë i lumtur, dyke ushtruar drejtësi e
njëjësi. Në kohën e tij Judha do të shpëtojë dhe Israil-i do të
jetojë me siguri, dhe emri i tij do të jetë ay: Zoti, drejtësija e
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jonë» (Ieremija XXIII, 5). Po dhe popuj paganë dhe idololatrë
çfaqnin ndër traditat e tyre dëshirën për t’ ardhur në botë një
•Shpëtimtar e një lironjës. Personalitete të çquar, dyke interpretuar këto tradita e këto dëshira të këtyre popujvet, theksonin
se shpëtimi i nferëzisë ishte i pa mundur dhe se për këtë qëllim duhej zbritur prej qiellit një shpëtimtar i shenjtë për të
liruar njerëzit e mjerë.
Egjyptasit një nga popujt e vjetër, që ka ndihmuar në
punën e çvillimit e të qytetërimit dhe që kanë mbajtur traditat
më të vjetra për mbi fisin njerëzor, këta pra e prisnin me pa
durim lironjësin e ardhëshëm dhe me gojën e të diturve të tyre
çfaqnin besimin e tyre të pa tundur, se Nëna dhe Virgjëresha
Isis do të lindte Oron, i cili do të thyente kryen e Tyfon-it
dhe të ligësisë.
Indasit me librat e tyre të shenjta në dorë, luteshin pa
pushim nëpër faltoret, që perendija e tyre me anën e metempsikosës të çfaqet në botë në formë njeriu, të dërmojë errësirën dhe t',i falë njerëzisë jetën e përbotëshme.
Persët e Haldeasit besonin dhe këta, se do të vijë një ditë
Perendija e mirë e qojtur Mithura dhe do të rrëzojë
e do të çdukë Arimanin, shpirtin keqëbërës dhe kryetarin e së ligës. Edhe Komfuqi predikonte përpara Zinasvet,
se në vëndet perendimore të botës ka për të zbritur prej qiellit
një shpëtimtar e një lironjës i math i fisit të njersvet.
/

Grekërit e vjetër, të cilët më shumë se çdo tjatër popull
u muarnë me filosofinë dhe me studimin e misionit të njeriut
dhe të lumturisë së tij, paralajmëruan dhe këta me gojën e
njeriut më të ditur nevojën e ardhjes së një udhëheqësi hyjnor,
me anën e të cilit vetëm do të shpëtonte bota nga errësira
shpirtërore dhe morale. Sokrati, dyke parë se edhe doktrina e
tij më e përsosur nuk ishte e zonja t’ i ndriçojë njerëzit dhe
t’i shpjerë në rrugën e lumturisë, tha se «bota do të vazhdojë
në një gjymë shpirtërore të përjetëshme, në • qoftë se Perendija
nuk do të kujdesohej të dërgojë që sipër një lironjës e një
shpëtimtar».
Ciceroni e Virgjili bashkë me moralistët e fillozofët e tjerë
të Romës së vjetër, dyke shpjeguar traditat e vjetra të fisit nje-
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rëzor, predikonin se nga lindja kishte për të dalë një Monark i
fuqishëm, i dii do të sundonte në tërë botën.
Kështu pra bota ë vjetër, popuj të qytetëruar të lindjes e
të perendimit kërkonin me agoni shpëtimtarin qiellor dhe prisnin më pa durim të zbresë ay në këtë tokë, për t'u treguar
njersvet të mjerë dritën e vërtetë dhe rrugën e drejtë. Fillozofë
të çquar, që kanë habitur botën e tërë me mëndjen e tyre
zheniale, pohonin se vetëm një i dërguar nga qielli do të mundë
të ndalojë njerëzinë nga anarqia shpirtërore dhe nga gremina
morale, në të cilën ecënte me çape të shpejta. Kur do të çfaqej
pra ay shpëtimtar? Kur do t'i vinte keq Perendisë, që të dërgonte në botë Lironjësin e Madh?
*

*

Dhe u çfaq pikërisht në kohën, kur gjendja morale dhe
shpirtërore e botës kishte arrirë kulmin e anarqisë dhe të demoralizimit; erdhi në kohën kur mbi këtë tokë mbretëronin dhe
vepronin me tërbim e pa pikë mëshire tërë fuqit’ infernale me
vallen e ligësive të ndryshme, q' i pasojnë dhe q' i shoqërojnë.
Virtyti atëhere dhe e mira përbuzeshin dhe njerëzit e ndershëm
quheshin të çmëndur; përkundrazi ligësija lavdërohej dhe ngrihej gjer në qiell, e njerëzit e dobët e dinakë mernin emrin e
njeriut të mënçur dhe të zgj.uar. Morali dhe nderi ishin fjalë të
thata dhe zakone të vjetëruara; imoraliteti quhej trirnni e vërtetë. Ay që kalonte çdo kufi e çdo masë në punën e demoralizimit, në punën e çpifjevet, në punën e grabitjevet efj., quheshë
një hero i vërtetë dhe lavdëroheshe nga shoqërija e atëherëshme;
përkundrazi ay që guxonte të jetojë si pas disa parimesh mo
rale dhe që tregonte një farë respekti kundrejt ligjëvet morale
që dominojnë në botën shpirtërore, ay njeri jo vetëm që quheshe jo i modës dhe i vjetër, po dhe përbuzej e shkelmohej
në një mënyrë krejt të poshtër e të dobët. Të gjitha sundoheshin dhe rregulloheshin prej ligësisë, në të gjitha urdhëronte
Satanaji dhe shokët e tij. Virtyti i shkretë përkundrazi ishte
fshehur dhe përpiqej me kujdes të mos duket sheshit, si një
qënje e tmeruar dhe e alarmuar; e sa herë kuxonte t’ a nxjerrë
jashi kryet, e prisnin tërë sarkazmet dhe ironit e fuqivet t'errë„ sirres. «Nuk bëhet më aspak fjalë, shkruante Laktant-i, përmbi
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edukatën e përmbi të vërtetën, po të gjithë merren me kremtime e me dëfrime trupore, nga të cilat mungon krejt shpirti».
«Krimet, thotë Seneka, ecnin nëpër qytetet me kryet të ngritur
lartë.»
Filozofët dhe moralistët e asaj kohë qanin e vajtonin për
këtë përmbysje morale, që pësoi njerëzija; shihnin me hidhërim,
se as një doktrinë njerëzore nuk ishte e zonja t’i bëjë balle
kësaj anarqije dhe të shpëtojë botën nga katastrofa q'i turej; të
dëshpëruar pra shtinin sytë nga qielli dhe luteshin pa pushim
që të zbriste më në fund shpëtimtari që pritej prej aqë kohe
dhe me aqë ëtje të madbe, e të kthente njerëzin, e mjerë nga
rruga e shtrembër, dyke i treguar dhe dyke e shpënë në udhën
e vërtetë të përsosmënisë e të lumturisë.

Dhe shpresat e këtyre moralistëvet nuk vonuan të vërtetohen e të bëhen një realitet i pa mohuarshëm. Kur erdhi «koha
e caktuar», u-çfaq mysteri shekullor dhe zbriti në tokë i biri i
Perendisë, për të sjellë paqe dhe shpëtim. Kush mund të theksojë e të numurojë, si duhet, ndryshimet kolosale që solfi në
jeten njerëzore Foshnja e bekuar, q’ u-lind në Vithleem para dy
mijë vjetëvet po thuaj? Cila oratori, cila dialektikë ose dii analizim
shkencor do të guxojë të pretendojë, se arrivi të lavdërojë e
të hymnojë, ashtu si duhet, përfundimet e çuditëshme që solli
Foshnja e Vithleem-it dhe ndërtesën monumentale e madhështore
që ngriti në këtë botë? Me ardhjen e saj fet’ e vjetra u-çduknë
dhe vëndin e këtyre e zuri një fe e re, feja e paqes dhe e dashurisë; u-predikua an’ e mb’ anë botës dashurija dhe vëllazërimi
midis popujvet; u rrëzuan gardhet që ndanin kombet njerin nga
tjatri dhe për herën e parë u-dëgjua predikimi madhështor dhe
i lartër, se të gjithë njerëzit janë bij të një ati, e pra të gjithë
janë vëllezër dhe një lidhje vëllazërore duhet t’ekzistojë midis
tyre përgjithënjë; ndryshime të rëndësishme u-bënë në jetën
shoqërore, parime të reja mbretëruan në botën morale, ligjet
dhe jeta politike e shtetnore u-mbështetnë mbi parime të drejta
dhe filanthropike, u-shenjtërua jeta familiare, mori një drejtim
më njerëzor jeta private e njerësvet.......; shkurt, të gjitha u
ndryshuan, të gjitha muarnë një jetë të re dhe të gjitha u-çvi-
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lluan mbi baza të reja me ardhjen e Foshnjes Hyjnore dhe me
frymën që përhapi doktrina e Saj. «Një ngjarje krejt e habitëshme; shkruante Al. Duma, një ngjarje fort paradoksale, me
gjithë q’ u-paralajmërua prej kohe, ngjavi mbi planetin t' onë.
Thuhet se prej qiellit ra një librë e vogël, e cila tregon një
histori të çuditëshme dhe të pa ndëgjuar gjer sot, dhe e cila
çfaq një moral të çkëlqyer e të kulluar..................... Dhe atëhere
u-çduknë nga ndërgjegja e njerëzisë tërë fet' e vjetra, ashtu siç
shuhen hyjet që ndritin errësirën e natës, po sa çkrep dielli».
*

O ju, nxënës dhe pasonjës të Krishtit! Ejani t’i falerni
Foshnjës Hyjnore dhe t'a presim me këngët e me hymnet e
bukura q’ i kanë thurur poetët zhenialë dhe hymnografët e mëdhej të kishës s’ onë të shenjtë. Le të madhërojmë Krishtlindjen,
Mbretëreshën, siç thotë Gojarti, e tërë kremtimevet dhe le të
përulemi përpara -Fjalës së Zotit, q' u-çfaq një natë dimri në
një shpellë të Vithleem-it nënë formën e një foshnjeje të bukur
e të ëmbël. Po këto këngë e këto hymne nuk duhet të dalin
vetëm nga goja, po edhe nga zemra; armonija e këtyre këngëvet nuk duhet të qëndrojë vetëm në buzët, po më tepër në
jetën e në veprimet t' ona. Le të mos na gënjëjë mëndja; ata
që bësimin në Krishti e kufizojnë vetëm në format e në typet
e përjashtëme dhe që nuk e regullojnë jetën e tyre si pas
doktrinës që predikoi Foshnja e Vithleem-it, këta më kot këndojnë dhe hymnojnë Krishtin; hymnet e këtyrevet nuk arrijnë
dot gjer në qiell e nuk pranohen aspak prej Atij që kërkon
nga besnikët ë Tij besë bashkë me vepra të drejta e të mira.
Vetëm ata që frymëzohën në jetën e tyre prej parimevet të
shenjta të Ungjillit, vetëm këta me ballë të hapur kanë të drejtë
të dalin e t'a presin Foshnjën Hyjnore, dyke brohoritur bashkë
me Engjejt «Lavdi Perendisë mbë të lartërat dhe mbi dhenë
paqë dhe mbi njerëzit mirëdashje>.
Shpresëtari
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“......... Tërë periudhat historike që frymëzohen
prej fesë, janë plot me shkëlqim dhe lartësojnë
shpirtin e zemrat e njerësvet., Përkundrazi ato periudha, në të cilat pabesija dominoi qoftë dhe me një
fitore të vogël, këto periudha çduken nga kujtesa e
pasardhësvet......... Njerëzit janë pjellorë si në poezi
si edhe në art, gjersa janë fetarë; për ndryshe nuk
bëjnë asnjë përparim dhe asnjë çap përtej imitimit
dhe të përsëritjes.,,
(GOETHE)
“...........Jeta e përditëshme na sjell shpesh herë
shumë hidhërime dhe mërzitje; po bekimi dhe fuqija
që na jep feja, do të na ndihmojë që t'i durojmë.w
(HINDEMBOURG)

Historija na tregon, se gjatë shekujvet të ndryshmë mendja e njeriut është përpjekur pa pushim, për të gjetur përgjigjen e këtyre pyetjevet mysterioze; që prej kohëvet më të vjetra
kanë dalë në skenën e kësaj bote personalitete të pajosura me
një fuqi mendore të jashtëzakonshme, e këtë fuqi e kanë munduar këta dhe e kanë tretur pa pikë kursimi, për të gjurmuar
mysteret e botës lëndore dhe shpirtërore, që dalin përpara si
një enigmë e errët dhe një pikpyetës i përherëshëm.
Kemi doktrina e sisteme filozofike plot e plot, që m undo
hen të hedhin një shkëndi e një dritë mbi shkaqet e para të
krijesës........ ; ca nga këta filozofë i përvishen kësaj pune të
rëndë, dyke u-nisur nga parime e nga baza krejt lëndore e fizike;
ca të tjerë e fillojnë veprimin dyke u-mbështetur mbi aksioma
e mbi aforizma thjesht theoritike dhe shpirtërore; një palë tjetër prapë mundohen t'i pajtojnë këto të dy ryma dhe të çelin
një lloj rruge të mesme në punen e kërkimit të.së vërtetës.
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Po mjerisht! labyrinthi i mendimevet të këtyre luftëtarëvet
fisnikë që çkrihen për të gjetur të vërtetën, përpjekja e fortë
dhe kundërshtimi i tmerrshëm midis tyre në vënd që t’a ndriçojnë e t'a qetësojnë mëndjen e njeriut të shkretë, përkundrazi
e errësojnë më tepër dhe e shpjenë në një greminë e në një
kaos shpirtëror të vërtetë. Nuk e kënaqin filozofët fizikë dhe
materialisti, që mundohen të shpjegojnë të gjitha me anën e
lëndës vetë pa ndërhyrjen e as një fuqije sipërnatyrore; po nuk
e qetësojnë as përpjekjet e atyre filozofëvet spiritualisti, që
kujtojnë se i kanë arrirë qëllimit, dyke u dhënë çestjevet metafizike një zgjidhje të mbështetur mbi parime dhe aksioma krejt
theoritike dhe abstrakte. Po edhe ata që janë kujdesuar të largohen nga anët (ekstremitetet), me gjithë që «via media aurea
est», nuk të bindin plotësisht, se kanë prekur të vërtetën dhe
se kanë zgjidhur problemin e shkaqevet ti para në një mënyrë
që të kënaqet mendja e njeriut. Kështu pra as një nga këto doktrinat, qoftë dhe ajo më e përsosur, nuk ka mundur të dominojë e të përhapet nëpër popujt si një fe e vërtetë; e vetëmja
fitore që ka mundur të fitojë nonjë nga këto doktrina ësht kjo
vetëm : se tërhoqi pas një sasi e një numur té caktuar nxënësish, po dhe këte për një kohë të shkurtër; sepse me t’ u-çdukur themelonjësi i doktrinës, numuri i tyre filloi të pakësohet,
gjersa më në fund u-çduk fare.
Po pse vallë? Mos u mungonte këtyre doktrinavet argumentimi i fortë ose zotësija dialektike? Përkundrazi disa nga
ato çquhen për arësyetimet e gjykimet e fella dhe në pikpamje
iartësije mendimesh janë dhe do të mbeten për jetë monumente
madhështore, monumente dëshmonjëse të fuqisë mendore e shpirtërore të njeriut. Kush s' ka mbetur i habitur nga zotësija dia
lektike të Sokratit, nga lartësija e mendimevet të Platonit e nga
mendja e gjerë dhe zheniale të Aristotelit, themelonjësit të terë
pothuaj shkencavet theoritike e pozitive?
Cili nuk admiron mendimet e fella të Paskal-it e të Deskart-it? Kush nuk përulet përpara filozofisë të Egelit, të Spinozës ose të Kantit? As kush nuk mund të mohojë, se këto sisteme filozofike nuk mbës’nteten mbi një arësyetim të fortë e
mbi një mëndje zhenialë lë shoqëruar dhe prej një fandazije të
jashtëzakonëshme. Me gjithë këtë, doktrinat në fjalë nuk mundnë

JETA KRISTIANE

329

t’i pushtojnë shpirtërat e njerësvet dhe të bëhen një lloj feje
për këta; mbetnë vetëm në letrë si objekt studimi në historin
e filozofisë dhe si sistem i preferuar dhe i ndjekur prej këtij
ose prej atij filozofi të kohës s' ardhëshme. Dhe mos thotë dikush,
se këto doktrina dështuan, mbasi mohojnë qënjen e një Përendije, ashtu siç e kërkon shpirti i njeriut, . ose e pranojnë, po në
një formë krejt metafizike e abstrakte. As pak. Përkundrazi disa
nga sistemet në fjalë predikojnë Perendi sundonjëse dhe rregullonjëse të fatevet të botës, predikojnë shpirt dhe pavdekësi
shpirti, gjithashtu predikojnë dhe se njeriu është një krijesë
superiore dhe e privilegjuar, një krijesë me natyrë hyjnore.
Pse pra këto nuk mundnë të përhapen dhe të zenë vendin e fesë?
*

*

Shkaku kryesor i këtij fenomeni është, se filozofët e ndryshmë janë munduar të ngrehin sistemin e tyre filozofik dyke
u-mbështetur vetëm e vetëm mbi arësyen theoritike, pa marrë
parasysh fare besimin d.m.th. atë fuqi të brëndëshme shpirtërore, e cila e shtyn njerinë t'a kërkoj Perendinë, siç thotë Homeri, ose të ndjejë etje për atë, siç këndon David-i; këtë fuqi
pra e lenë mbë nj' anë shumica e filozofëvet dhe në çvilllimin
e çeshtjevet të Perendisë, të shpirtit etj. nuk i drejtohen kësaj
fuqije dhe nule e prekin fare këtë, po përpiqen t ' a forcojnë
doktrinën e tyre dhe t'a imponojnë, dyke iu drejtuar vetëm
arësyes dhe fuqisë mendore të njeriut. Mirë po mos përfillja e
kësaj fuqije — q’ është, si kundër u-çvillua gjer e gjatë, një
fuqi shpirtërore e lidhur ngusht me natyrën e njeriut dhe
q’ësht kallur prej Perendisë vetë — sjell si përfundim këtë:
çdo predikim e çdo theori, qoftë dhe ajo më e fortë dhe më
e argumentuar, e bind dhe e kënaq nofta arësyen e thjeshtë,
po pjesën tjetër të botës shpirtërore e le të pa prekur, e prandaj kjo mbetet e huaj dhe e ftohtë përpara këtyre doktrinavet
plot me arësyetime e me argumenta. Njeriu i këndon këto sisteme filozofike me një admirim e një kënaqësi, po nuk tronditet fare dhe nuk mallëngjehet nga këto; mbetet krejt i ftohtë
shpirti e zemra e tij dhe nuk pëson as një influencë prej këtyre
predikimevet; dëshira që ka për Perëndinë nuk plotësohet, dhe
etja që ndjen nuk shuhet, me qënë se aforizmat e dogmat filo-
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zofike nuk i përgjigjen kësaj dëshire e kësaj etjeje, po vetëm
arësyes e gjykimit. Çeshtja e Perendisë huk mund të zgjidhet
me prova e me argumenta filozofike, as me sillogjizma e arësyetime, po me anën e besimit e me anën e ligjit moral që
banon në shpirtin e çdo njeriu. Besimi është themeli dhe baza,
ku duhet mbështetur problemi i Perendisë, dhe jo bisedimet
shkencore, të cilat vetëm si ndihmëse e si forconjëse të besimit
mund të meren. Këtë na e thotë jo nonjë theollog, po e thotë
pikërisht Kant-i i madh, krijonjësi dhe ati i filozofisë kritike, i
cili vërsulet kundër atyre, që mundohen të provojnë qënjen e
Perendisë me anë të arësyes theoritike (Reine Vernunft) dhe
thekson, se Perendija imponohet në çdo njeri me anën e ndërgjegjes ose të ligjitmoral (Praktische Vernunft), ose siç thamë
dhe më sipër, me anën e besimit e t’asaj fuqije mysterioze, që
na shtyn t’a kërkojmë e t'a gjejmë Perendinë. Në punën e Perendisë fjalën e parë e ka besimi dhe ndjenja fetare, dhe jo
shkenca e arësyetimi; këto të fundit vijnë më pas, kur njeriu
kërkon t’a mbështetë besimin e tij dhe mbi argumenta shkem
core e filozofike. Shkenca d.m.th., dyke studijuar si natyrën dhe
botën lëndore, si edhe krijesat e ndryshme, e sidomos njerinë
bashkë me fenomenet mysterioze që mbulohet natyra e tij,
shtrëngohet të pranojë qënjen e një fuqije sipërnatyrore, e
kështu tërthorazi i jep ndihmë besimit dhe e forcon këte, dyke
e bërë të pa tronditur nga spfizmat e disa pseudoshkencëtarëvet,
që nuk pranojnë as një fuqi tjatër, përveç lëndës, dhe predikojnë
se «atje ku fillon besimi, mbaron shkenca» dhe se shkenca është
ajo që duhettë lozë rol kryesornë punën e pro’olemit të Perendisë,
dhe jo fuqija e brëndështne që na shtyn të kërkojmë Perendinë,
ashtu sikundër foshnjën e shtyjnë instiktet për të kërkuar dritë ose
ushqim. Si pas këtij arësyetimi p,ra foshnja duhet të mësojë më
parë ligjet e optikës, e pastaj të shijojë dritën, ose të mësoj më
parë elementat e qumështit para se të kërkojë të pijë!!! Jo
shkenca pra e diturija, po besimi dhe ndjenja fetare janë gurët
themeltarë, ku duhet të mbështetet feja dhe ndërtesa madhështore e shpëtimtare e fesë; sa për shkencën, kjo vjen më pas,
për të fuqizuar e për të arësyetuar përfundimet dhe predikimet
e besimit e të fesë.
Për këto arësye pra tërë doktrinat filozofike, që janë çfa-
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qur herë pas herë që prej kohëvet të vjetra e gjer sot, nuk
mundnë të dominojnë në një fushë të gjërë e të përhapen si
fe e si dogmë. Sepse — e përsëritim — nuk i përgjigjen dot
ndjenjës fetare q’ e ka njeriu në natyrën e tij, dhe nuk e prekin këte fare dyke i u drejtuar vetëm arësyes së thjeshtë dhe
vetëm mëndjes.
Po kuptohet vetiu se në këtë mënyrë nuk i arrijnë dot
qëllimit e nuk e pushtojnë dot popullin, dhe i vetmi përfundim
që mund të sjellin është ky: të kënaqin e të tërheqin me vehte
disa pasonjës — e këta nga klasa e të diturve — dhe mb’ anë
tjatër t’i japin ndihmë fesë — ato doktrina që besojnë Perendi —
dyke dhënë argumenta dhe arësye të ndryshme për qënjen e
Perendisë, të shpirtit etj, Ja pra pse këto doktrina nuk u-përhapnë
dhe ja pse nuk zunë as që nuk do të zenë nonjë herë vëndin
e fesë.

Në kundërshtim me doktrinat dhe me sistemet filozofike
të ndryshme feja ndjek një rrugë krejt të ndryshme: I drejtohyt
kryesisht ndjenjës fetare, d-m.th. asaj dispozite shpirtërore q' e
shtyn njerinë të kërkojë Perendinë dhe të ndjejë pa pushim
etje për atë. Feja me parimet e me dogmat e saja prek drejt
për drejt këtë dispozitë hyjnore, plotëson dëshirën e zjartë të
saj dhe shëron plotësisht etjen e fortë që ka për të gjetur Perendinë. I mëson në një mënyrë jo dialektike e shkencore, sikundër bëjnë doktrinat e ndryshme, po në një mënyrë krejt të
thjeshtë dhe autoritare, mund të thomi ç' është Perendija, si
është, si e krijoi botën dhe njerinë, si kujdesohet për këtë, si e
rregullon jetën e kësaj bote me anë ligjesh, cila është dëshira
e Saj, etj. etj. : gjithashtu i mëson njeriut se përveç trupit ka
dhe një fuqi tjatër, ka shpirtin e palëndët, q' është një pjes' e
vogël dhe një mikrografi e Perendisë, i mëson cili është misioni
i tij në këtë jetë, si duhet të pregatitet për një jetë tjatër, për
jetën e amëshuar, cilat janë detyrat e tij kundrejt Zotit dhe
kundrejt njerësvet të tjerë, si mund të përmirësohet e t’i afrohet Perëndisë etj. etj. D.m.th. predikimet në fjalë i përshtaten
pikërisht dëshirës shpirtërore të njeriut, e prekin këtë^fellë dhe
dyke pushtuar tërë botën shpirtërore të njerësvet, i marin me
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vehte këta dhe i bëjnë nxënës dhe pasonjës të tyie të nxehtë
dhe besnikë. Kuptohet pra lehtë, pse feja pusHton popuj të
tërë : sepse kjo i drejtohet besimit ose ndjenjës fetare, e cila
është dispozitë e përgjithëshme dhe është një element shpirtëror q' e ka çdo njeri; këtë element e kap feja, këtij i jep ushqimin e duhur dhe kërkimet e këtij i plotëson dhe i mbush në
një mënyrë të përsosur. Kurse përkundrazi sistemet filozofike
të ndryshme i drejtohen, si thamë, vetëm arësyes dhe fuqisë
mendore të çvilluar, q’ është, si dihet, një veçori e rijë privilegj
i disa njerësvet vetëm dhe jo i njerëzisë së tërë.
Me këto që thuhen këtu, le të mos kujtojë dikush, se parimet e dogmat fetare largohen nga arësyeja dhe nuk pranojnë
të bëhen objekt studimi dhe vëzhgimi shkencor, ose themë analyzimi e kqyrjeje mendore e filozofike. As pak. Shpëtimtari
vetë ka porositur që të gjyrmohen shkrimet, t ’analyzohen e të
shpjegohen prej arësyes e prej mendjes së njeriut. Kur thomi
se doktrina fetare i drejtohet kryesisht ndjenjës fetare dhe be
simit, nuk duam të kuptohet se kërkon prej njeriut një besim
të verbër, dyke mos duruar një veprim të arësyes e të mëndjes
nabi përmbajtjen e saj. Përkundrazi e dëshëron ajo këtë veprim
e këtë studim, mbasi arësyeja dhe shkenca e vërtetë jo vetëm
që nuk mund të jetë në kundërshtim me dogmat e saj, po u
jep dhe mbështetje të fortë, dyke i forcuar me dogma e me argumenta filozofike e me prova të rrjedhuna prej studimesh e
vëzhgimesh shkencore të ndryshme. Për veç kësaj, parimet fe
tare i paraqiten njeriut në mënyrë më të thieshtë e më konkrete
dhe prandaj kuptohen e asimilohen më lehtë prej shpirtit të
njeriut; këto pastaj, dyke patur autoritetin e zbulesës, dominojnë
në botën shpirtërore të njeriu dhe e bëjnë këtë shërbëtor dhe
e futin në një robëri po një robëri të ëmbël dhe jashtëzakonisht
të këndëshme. Kurse aforizmat filozofike, dyke qenë të errëta e
abstrakte, prej pak njerëzish, siç u-tha, mund të kuptohen e të
ndiqën; përveç kësaj këto të çveshura nga çdo autoritet
sipërnjerëzor, nuk ushtrojnë as një influencë mbi shpirtin e njeriut
dhe nuk imponohen dot e nuk e pushtojnë krejt këtë.
Kështu pra nga sa u-thanë këtu më sipër, del në shesh,
se feja, për veç q’ është një dispozitë natyrore e njeriut, po
është dhe një faktor i rëndësishëm dhe i nevojshëm për njerinë,
mbasi u përgjigjet plotësisht nevojavet shpirtërore të tij dhe e
ndriçon në një mënyrë të përsosur në zgjidhjen e problemit të
shkaqevet të para, të Perëndisë, të shpirtit etj.

S h ty lla
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D ety rat e b ash k ësh o rtëv et
kundrejt njeri tjetrit
A. Bashkëshorti
7. Burri dhe edukata krishtërore e gruas
Burrrat, si krerë të gravet të tyre, e kanë për detyrë, jo
vetëm t'i forcojnë dhe t’i enkurajojnë këto në çdo rast të hidhur, por edhe t'u japin çdo këshillë krishtërore të nevojëshme.
Të punojnë me fjalë të tjera dhe të ndihmojnë me sa t’u jet' e
mundur, që e shoqja e tyre të jetojë pas vullnetit të Zotit dhe
të ketë për bazë ligjin e Krishtit.
Do të thoshte ndonjë. Esht e tepërme që të bëhet fjalë
për një detyrë të këtillë të burrit, mbassi s’ ka burrë që të mos
kujdeset për një edukim sa ma të përsosur të gruas së vet.
Eshtë e vërtetë, po jo dhe aqë. Jeta e përditëshme na provon se, ka burra që s’ çajnëfare kryet për Kishë, që s'mendojnë
fare se ka Zot, dhe që s' kujdesen aspak për shpirtin e tyre.
I ka pushtuar një pakujdesi fetare e një gjum shpirtëror që,
ler’ e mos e nga. Esht e mundur, pra, që burra të këtillë të
kontribuojnë në edukimin krishtëror të familjes së tyre?
Edhe jo vetëm kaq. Ka burra, të cilët jo vetëm që s'përkujdesen për detyrat e tyre fetare, jo vetëm që janë vetë të ftohët
shpirtërisht dhe që s’ u japin as një ndihmë gravet të tyre në
këtë drejtim, por dhe i pengojnë këto nga të kryerit e detyravet
të tyre të ndryshme fetare.
Oratë p. sh. duan shpesh herë të falen në shtëpi dhe të
kërkojnë ndihmën e Zotit. Mirpo burrat i pengojnë. Duan ato
që të shkojnë në Kishë. Burrat u-qitin plot ndalesa. Duan ato të
rojnë pas Krishtit. Burrat bëjnë ç’ mos, për t’ i bindur ato se
feja s’ ësht gjë, Kisha s' na duhet etj. të këtilla.
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Por duhet theksuar që s' ka krimë dhe marrëzi më të madhe se një sjellje e këtillë e burrit. Theitii krimë; mbassi ay
bëhet shkakëtar i vrasjes së shpirtit të gruas dhe i krijimit të
një jete familjare të çthurrur. Por edhe marrëzi, mbasi ay kështu
bëhet armik i interesit të vet.
Se, po të jetë që gruaja do të jetë retare dhe do të rojë
pas mësimëvet të Krishtit, atëhere do të mbajë dhe nderin e
do të jetë e sinqertë, kështu që ti, kudò që të ndodhesh, pranë
a larg, do të mund të kesh besim të plotë në karakterin e sajë.
Edhe mos vetëm kaq? Jo. Gruaja që frymëzohet prej Ungjillit
të Krishtit do të jetë gjithmon karshi teje durimtare dhe plot
simpathi për të metat e tua dhe ndihmëse në nevojat e tua, siç
do të shohim kur do të bëjmë fjalë për detyrat e gruas. Njëkohësisht po të jetë se gruaja e jote ushqehet prej frymës jetëdhënëse të krishtërimit, ti do të shpëtosh nga shumë shpenzime
të tepërta dhe të jashtëmendëshme për robe luksoze, për kapele, etj. të këtij lloji. Si, pra, ti guxon t'a largosh gruan tënde
prej Krishtit edhe prej Kishës, në kohën kur një largim i ti!l
ësht për dëmin t' ënd personal dhe të familjes së tërë?
Gjë shum' e mirë do t' ishte sikur të gjitha familjet krishtërore të rojnë jetën që na tregon Ungjilli i Krishtit me përkujdesjen sidomos të burravet, mbassi ata vetë janë kryetarë të
familjes. Por, në rast se këta s' dëshirojnë të bëjnë një detyrë
të këtillë, të mos ndalojnë të paktën as grat' e tyre nga të
kryerit e detyravet e tyre fetare, në duan që të shohin familjen
e tyre të shëndoshë moralisht.
B.
MENDIME T ’ ARTA

A s një nga sendet e kësaj jete rtuk ësht i sigurt Prandaj
ësHt i lumtur ay, që ësht gati të presë e të përballojë çdo g jë
që mund të ngjasë. Sepse ay është gjithënjë i qëtë dhe i kënaqur> e vetën e tij ia besoti krejt Providencës Hyjnore. Sendet
njerëzore janë të gjitha të kota, të paqëndruarshme dhe të
ndryshuarshme. Lumturi e pq tundur gjendet vetëm te njeriu, i
citi jeton sipas porosiravet të Perendisë dhe i cili çdo ngjarje
e pret si të ardhur nga Zoti.

Barinjtë që rrinin zgjuar — Një han orientai —
Shpella e Vithlee-mit — Josif-i dhe Maria —
«Nuk kishte vënd për këta» — Lindja e foshnjës
Hyjnore — Të falurit e Magëvet

Afër Vithleem-it — një kilometro e ca lark — ndodhet
një fush' e vogël, që duket si një pyll i vërtetë nga ullinjtë me
të cilët mbulohet an' e mb’ anë. Në këtë pyll gjendet një kishë
e vogël, «Kisha e Engjëllit» siç e quajnë q' atëhere. Kjo kishë
është ndërtuar pikërisht n' atë vënd të bekuar, ku, sikundër
thotë me gjuhën e tij t'ëmbël Ungjillëzori Lluka, «barinj qëndronin natën për të ruajtur kopen e tyre; kur me një herë
u-çfaq përpara tyre Engjëlli i Zotit dhe lavdi hyjnore i ndriçoi
ata»; nuk ishin vetëm syf e tyre që panë këtë pamje mysterioze
dhe madhështore; edhe veshët e tyre të lumtura dëgjuan lajmin
gazmor, se atë ditë në qytetin e Davidit kishte lindur Shpëtimtari i botës.
Ishte një natë e qetë dhe as njëri nuk do të kujtonte, se
pikërisht në këtë natë do të çileshin qiejtë, për të paraqitur në
botë tërë armoninë Hyjnore dhe gëzimin e tyre që çkëlqente
atje sipër si një djell i vërtetë. «Pa pandehur; shton Llukaji,
bashkë me Engjëllin u-çfaq dhe një ushtëri qiellore e shumtë;
dyke lavdëruar Perendinë e dyke thënë: «Lavdi Perendisë mbë
të lartërat dhe mbi dhenë paqe dhe mbi njerëzit mirëdashje».
*
* *
Do të kujtonte dikush nofta se shpresëtarija e krishtere
do fa stoliste e do fa zbukuronte me ndërtesa madhështore
vëndin ku u-lind Shpëtimtari. As gjë nga këto. Kisha e Engjëllit; i cili u dha barinjvet lajmin gazmor; vazhdon të jetë një
lloj bodrumi dhe shpresëtari që zbret për të parë këtë vënd të
shenjtë; fërkon sytë nga habitja dhe nuk bindet të besojë se
gjendet në një vënd me të vërtet të bekuar e të shenjtë. Po
nuk është çudi që fa kenë lënë këtë vënd të pa stolisur apo-

336

JETA KRISTIANE

stafat, me qëllim që dukja e jashtëme e vobekët dhe e ulët e
kësaj kishe të pajtohet më mirë dhe të vëllazërohet më lehtë
me mjeshtërin' e ulët të barinjvet, në syt' e të cilëvet u-çfaq
për herë të parë pamja e çkëlqyer. «Le ië shkojmë pra në
Vithleem, për të parë atë që na çfaqi Zoti» thanë barinjtë, pasi
mbaruan hymnet e Engjejvet dhe pasi heshtnë përsëri hyjtë.
U-ngjitnë pra në kodrën q' ishte kundrejt, kaluan përmes të
kopshtevet të Vithleem-it që po ndritnin nga drita e hënës dhe
arritnë majen e vargut të brigjevet, ku është ndërtuar kisha.
Po mbi këtë majë ndodhej dhe hani i katundit, ku u-lind Krishti.
Në Palestine shpesh herë përdorej si han një nga shpellat e
shumta, që gjënden nëpër brigjet e këtij vëndi; një shpellë e
këtillë duhet të ket qënë dhe i hani i Vithleem-it, ku u-çfaq
Perendija në formë njeriu. Kështu pra mbrenda në shpellën e
ftohtë të kodrës, e cila ishte njëkohësisht dhe grazhdi i kafshëvet t’ udhëtarëvet, në mes të barit e të kashtës q' ishin shtruar
si ushqim për kafshët, lark shtëpisë së tyre, afër njerëzish të
huaj e të pa njojtur, në një vënd që mungontë çdo qetësi e
çdo sherbim, u-lind i biri i njeriut!
Pak më tutje ndodhej pailati i Herodit të madh, i rrethuar
prej ndërtesash madhështore, ku banonin njerëzit e pallatit dhe
,sherbëtorët e tij. Kur shkonin këtej udhëtarët e trembur dhe
të përulur, dëgjopin muziken e ëmbël dhe këngët e turpëshme,
me të cilët shoqëroheshin tryezat dhe gostit e Herodit, ose
zërat e ngjirura dhe të tmeruara të mercënarëvet t’ egër, që
shtrengonin botën me çdo mjet barbar t'i bindet dëshirës së
sundonjësit tyranik.
Po Mbreti i vërtetë i Judhejvet — sundonjësi i fuqishëm
i gjithësisë — nuk banonte as në pallate, as nëpër fortesa e
kështjella. Jo* Grazhdi i atij hanit të vobekët ishte vëndi m 'i
përshtatëshëm, për të pranuar Atë, i cili vinte në këtë botë, që
të predikojë, se Perendija as mbretin më të madh nuk e do
më tepër, as shpirtin e këtij nuk e quan më të vlefshëm, se
sa atë të shërbëtorit më të ulët e më të vogël.
*

❖

Ketu pra në grazhdë e pranoi për herë të parë toka e
jonë Atë, i cili «nuk kishte se ku të mbështette kokën» dhe i
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cili më vonë u-ngjit në kryq, për t'u-bërë rnë në fund mbret i
botës së tërë. Dritën e vogël që po ndritte në hyrjen e hanit e
pan.ë Magët dhe hyjnë me një herë brenda, dyke gjetur aty
midis afshës së kafshëvet Josifin me Marinë e me foshnjen që
po sa ishte lindur. O çudi! Magët nuk panë as Engjej të flytyrojnë për mbi grazhdin, as hyjet të ndalojnë lëvizjen e tyre
dhe të derdhin dritën e tyre në fytyrën e ëmbël të foshnjës; e
as afshën e kafshëve nuk panë të lëshojë shkëndi të forta e të
verbojë syt’ e atyre që ndodheshin aty.
Panë vetëm një katundarë të thjeshtë nga Galileja, Josif-in
dhe një nënë të re, Virgjëren Mari, e cila kishte lindur foshnjen
hyjnore, e kishte mbështjellë këtë me duart e veta dhe e kishte
ngrohur me afshën e kafshëvet, mbassi në çastin e lindjes as
një tjatër nuk u-ndodh aty, që t;i ndihmonte lehonës e fi shërbente; duket se drita e çkëlqyer, q' u-pa me t'u-lindur foshnja,
ndriti vetëm për disa zemra plot me përulësi e me besë; gjithashtu duket se qielli nuk nënqeshi për tërë njerëzit, po vetëm
për ca njerës të pajosur me mirësi e me modesti.
*
* *
Sa kohë valle mbeti Marija me foshnjen e saj të shenjtë
këtu në grazhdë? Nuk dihet sigurisht, po, siç duket, nuk ndejtnë
shumë kohë; bile mund të kenë qëndruar pak orë vetëm, sepse
edhe filanthropija elementare kërkonte, që të vendoseshin lehona
me foshnjen në një vënd më të posaçëm. Kjo duket m' e vërtetë, se, sikundër thotë Ungjilli i Mattheut, Magët e vizituan
Marinë «në shtëpi». E sa për rethanat e lindjes, ashtu siç i
përshkruan me gjuhën e tij f ëmbël e të thjeshte Llukaji, duket
qartazi se këto rethana i ka dëgjuar nga goja e Virgjëreshës,
sepse, sikundër thotë dhe Lauz-i, «kanë tërë ngjyrën dhe mënyrën e rrëfimit të një gruaje.»
(Si pas Fararit)
Adapt-prej Shpresëtarit
MENDIME T ’ ARTA

Pjesa m 'e vlefshme e njeriut është shpirti i pa lëndët dhe
i pa vdekëshëm. Prandaj çdo gjë duhet të përdoret e të vihet
në sherbim të shpirtit. Edhe trapi pra me prirjet e me fuqit e
tij duhet të kuptohet si një organ e një vegël, që duhet përdorar për dobi të shpirtit e si sherbëtor të tij.

Ungjilli m ëngjesor i
K R IS H T -L IN D JE S
(Mathe kreu I, paragr. 18-25).

SHPJEGIM
18)
Edhe të lindurit’ e Jisu K.rishtit kështu ka qënë; passi
u-vlua e Ëm' e ati Marija me Josifnë, përpara se të bashkoheshin, u gjetit me barrë nga Frym’e Shenjtëruarë.
Evangjelisti këtu ka për qëllim të na diftojë mardhanjet
ndërmjet Josifit, burrit legai të sajë, para ligjit të Ebrejve, si
edhe të Marijes. Këtu flet kundra shpifjeve t ' ebrejve tue na
çekë se si lindh Jisui vetëm prej Marijes. N’ Ungjillin e Tij nuk
ep spjegime mbi Josifin e Marijen pse e mban si nji send të
njohtun, por thekson se Marija, e Ama e Jisuit kje e fejuemja
e Josifit, por ende nuk e kishte pru në shtëpi të Tij, veç Marija
ishte në shtëpi të prindve të Sajë. Ishte si zakon që mbas fejesës, e fejumja rrite në shtëpi të prindve edhe nji vjetë për t’ u
pregatitë, por në ket kohë u-pa se Virgjinesha Marij kje barsue
prej Frymës-Shenjtnueme. Kritika negative tue mos njoftë mrekullitë e fuqinë e Perendisë e se Jisui kje xanë në bark të
s’ Amës në nji mndyrë të mbinatyrëshme e mohojnë tue thanë
se lindja e Jisuit s 'àsht kurgja tjetër veçse nji legendë. Këta
kundërshtarë ende nuk na caktojnë se ku lindi kjo legendë, o
në vënd t’ ebrejve, o në vend t’ idhujtarve. Me të vërtet prej
Ungjillit shohim se populli Jisuin e quejn Bir' i Josifit zdrukthëtarit, tue mos kuptue fuqinë e mbinatyrëshme.
Jisui nuk e tregoj vedin para popullit se kje i lindun në
nji mndyrë të mbinatyrshme si ashtu edhe Josifi e Marija nuk
u diftuen as ma t' afërmëve për ketë myster, pèrse nuk dò t'ua
besojshin, por mbas ngjalljes të Jisuit u-pa kjartas se nuk ishte
vetëm njeri por edhe Zot, kështu edhe e Ama e Jisuit, Marija,
e diftoj mysterin, shka mbas kësaj mrekullije mnnd t’iu besonte.
Pfa ay qi beson në Perëndinë e në fuqinë e Tij nuk ka arësyë
të mos besojë në mëndyrën e mbinatyrshme të lindjes të Jisuit.
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19) Edhe josifi burr’ i Asaj, duke qenë i drejtë, e dyke
mos dashur f i nxjerë Asaj zë të lik, desh fa lëshonjëfshehurazL
Josifin, evangjelisti e quen Burri i Marijes, pèrse në Ebrejt
fejesa asht kenë mbajtë si fillim i martesës. Kështu për vërtetim shohim në librin V.-të Moisiut 22,22 etj. ku e fejumja kje
thirrë grue, edhe po kje qi mëkatnonte me ndoj mashkull tjetër do t'u ndeshkonte tue e mbytë me gur. Me vdekjen e të
fejumit, e fejumëja u-mbante si e veja e tij e kështu po si të
ishte e martueme do t’ u bante formula e shkunorëzimit me
anën e kartës së ndarjes. Por Josifi tue mos dijtë se e fejumja
e Tij ishte barsun prej Frymës Shejtënueme, mendoj me e lëshue e njikohèsìsht, si i mirë e i drejtë qi ishte nuk donte t' a
lajmonte sheshazi para Gjyqit.
20) Po ay tek po ishte d yke. menduar këto punë ja
tij' Engjëll i Zotit tek i u duk nd' ëndërr, dyke thënë: Josif, i
biri Dliavidit, mos u frikëso të marrëç me vehte gruan f ënde
Mariamën, sepse fè mbarsunit që u-bë tek ajo është nga fr y m ’e
Shenjtëruar.
Perendija tuej pa se çfarë mendimit kishte Josifi dërgoi
Engjëllin (fjalë Greqishte qi d.m.th. lajmëtarin) tue i diftuë në
gjumë se si kishte ndodhë barrsimi i Marijes. Josifin e quen
Engjëlli si bir i Davidhit tuej i tërhjekë vrejtjen se lajmi i treguëm asht natyrë Mesijane e tuej kenë se Josifi asht prej fisit
të Davidhit lypej qi të pranojë Marijen në shtëpi të Tij e kështu
tue lindë në mënayrë legale para njerzve, prej Atit Jbsifit do
të plotësohen thanjet e Profitit se Jisui do të lindin prej fisit
të Davidhit. Mos të ketë frigë të pranojë Marijen në shtëpi,
pse shka . do të lindin prej Sajë nuk asht fryti i mëkatit, por
bekimi i Perendisë e vepra e Frymës së Shejtënueme, e fmija e
lindur prej Sajë ka për të kenë : Shpëtimtari i njerzimit mbarë.
21) Edhe do të lindë djalë edhe dof j ' a quanjç emërin
Jisu, sepse Ay do të shpëtonjë llauzirf e Ti nga fa je f e atyre.
Ndër Judhenj ishte zakon qi i ati t’ i epte emnin fërnisë,
por këtu shohim se Engjëlli përpara i tregon Josifit qi t’i apin
emnin: Jisu shka d.m.th. Shpëtimtar, pse ay asht i shenjuem
prej Perendis për të shpëtue popullin e Izraelitve prej robënis
jo të Rromakve por të mëkatit stërgjyshur.

22) Edhe gjithë kjo u-bë, që të mbushet e thena prej
Zotit me anë të Profitit, që thotë:
23) «Ja Virgjëresha tek do të mbarset, edhe do të lindë
djalë, edhe d o f j ’a qaejnë emërin Emanuil» që e-kthyerë domethënë, Perendia bashkë me ne.
Të gjith këto sende qi na diftojnë se Jisui lindi në mëndyrë të mbinatyrshme, Perendija na i tregon me anën e Profitve. Këtu tvangjelisti përherë çekë Dhjatën e Vjetër bashkë
me fakte të Dhjatës së re edhe na thekson qi të vrejmë thanjet
e Profirit Isaia 7,14. Fjala e bashkueme në gjuhën Ebraishte
«Emanuih d.m.th. Emanu=me ne, Ell=Perendi, pra Perendija
asht me ne. Fjala «Virgjëneshë» asht përkëthye në gjuhën greqishte në përkëthimin e 70-ve : Papoévos.
24 Edhe Josifi si u-zgjua nga gjumi, bëri sikundrë
e urdhëroj Engjëlli i Zotit, edhe mori pranë vetëhes gruan e tij.
25) Edhe nuk' e njohu atë gjersa bëri të biriti e saj ië
paralitiduritië, edhe ja quajti emèriti Jisu.
«Edhe nuk e njohu atë» d.m.th. se Josifi nuk pat nji jetë
seksuale as para lindjes, as mbas lindjes së Jisuit. Evangjelisti
Llukaj (1,34) na tregon se Josifi e muer Marijen për t'a rujtë
e për t’u kujdesue për Të e jo me ba nji jetë kunore. Pra si
e tregon ma sipëri pas Llukajt (1,34), shofim se Marija e trembun prej fjalës s' Engjëllit tue e pyetë me këto fjalë: «Qysh do
të jetë kjo punë, sepse unë burr s' njoh?»
Evangjelisti nuk don të thotë se mbas lindjes të Jisuit,
Josifi jetoi lirisht në nji jeté kunoret si burri me gruan, por
edhe mbas lindjes të Jisuit, Marija kje Virgjinë. Kështu nathot
edhe logjika. se Josifit si dishmimtar i këtij mysteri, nuk i shkoj
ndër mend se ishte tepër shpresfar edhe rronte në frigë të Perendisë. Pra Marija i kje dhanë Josifit për t'a rujtë e për-ligjë
si babë i Jisuit para ligjit t' ebrejve, pse për ndryshej Marijen
do t’a mbytëshin me gur, mbasi qi nuk i kje dhanë ebrejve
prej Perendisë t’a kuptojnë mysterin e lindjes të Jisuit deri sa
na tregoi Virgjinesha Marij, mbas ngjalljes së Jisuit.
Prof. /. B.

A postoli! i KRISHT-LINDJES
(Nga letra e Shën Pavlit mbë Gallatianët Kr. 4.4-7)

SHPJEGIM
4)
Kur erdhi t'è mbushurit e kohësë, Perëndija dërgoi të
Birin, që lindi prej gruas edhe që qe ndënë nom,
Kurse Adhami e gruaja e tij Eva mekatuen Perëndija këta i dboj prej paraisit tokësuer, qi me djersë të ballit
të fitojnë bukën e ditës. Por njëkohësisht u pat premtue, se '
kur të vijë koha e caktueme prej Tij, prej Atit Qielluer, ka
për të dërgue Birin e Tij, Jisuin Zoti Krisht për të shpëtue
njerzimin mbar prej këti melati stërgjyshuer. Dhe që erdhi ajo
kohë prandej me ardhjen e Jisuit në mes nesh, prej birve të
mëkatit u bamë: «Bijt e Perëndisë së gjallë».
Pra si erdhi kjo kohë, Zoti Àt bani shka ishte e duhun
për shpëtimin t’ onë: Nga rrethi i Trinisë së Shënjtë, prej Naltësinave Qiellore n'a dërgoj Zotin Bir. Si po shohim Zoti Bir,
prej kohës i amëshuem ka kenë përhera me Zotin At, kështu
qi na njerëzit n' at mëndyrë, tuej pasë në mes nesh Zotin Bir
u bashkuem njëkohësisht me Zotin Àt, tuej u quejt: «Bijt e
Atit Qielluer.»
Prej fjalës: <që lindi prej gruas», Apostolli don të theksojë se Biri i Perëndisë së Qjallë, tuej ardhë në tok në mes
nesh u-ba me të vërtetë njeri me të gjitha virtutet trupore ashtu
edhe shpirtnore; me përjashtim të mëkatit stërgjyshuer, në
mëndyrë të mbinatyrëshme prej Hirit të Frymës së Shenjtënueme. Qëllimi i Apostollit ishte të na diftojë, se me ardhjen e
Jisuit në tokë, i meshëruem e bamun njeri, të n’ a pajtojë me
Zotin Àt, kështu që të quhemi: Bijt e Tij.
Pra nuk ishte e nevojshme qi Apostolli t' i difto'jë të

Krishtenve të Gallatisë (provine e Asis së Vogël), se jisui lindi
prej Virgjëreshës përse atë e kishln në dijeni.
5) Q ë'të shpërblenjë ata që ishin ndëti nom, që të marrëti
birërinë.
Jisui si Judheas qi ishte muer mbi vedi mallkimin e nomit, ti shpëtojë të gjithë prej ligjit t' Ebrejve e të rregullavet
të Farjsenj ve, abolla qi të quhen: Bijt e Perendisë. Me fjalë të
tjera, Jisui, tuej marë mbi vedi mallkimin e mëkatit të bamë
prej Adhamit e t’ Evës, të cillin e trashiguem, kje ba ili për të .
gjithë njerzimin mbarë; abolla qi të jemi nën mëshirën e Atit
Qielluer; pèrse njerzit e parë prej mos ndigjesës ndaj Perëndinë
psuen dënimin, tuej u hjellun jasht nga parajsi tokësuer. E se
me të vërtetë u lypte që Jisui të bahej fli për shpëtimin e njerëzimit shohim prej librit të pest (V) të Moisiut Kr. 21,23 ku
thotë: «Sepse asht i mallkuem prej Perëndisë ay qi kryqëzoheU.
Me dekë të Tij, Jisui shlyu njëherë e për gjithmonë nomin ose
ligjin që dallonte Ebrejt prej Idhujtarëvet (Ebrejt si popull i
zgjedhun) dhe kështu bani qi të gjithë njerzit në botë të marrin
bekimin e Perëndisë, me anën e Tij që u quejt: «Shpëtimtar
i botës».
6) Edhe sepse jeni bij, Perëndija dërgoj frymën e të Birit
ndë zemrat V uaja, që thërret: Awd o À t.
E se me të vërtet Gallatianët si edhe të gjithë të krishtenët e tjerë quhen po: Bijt e Perëndisë, kanë për dëshmi Frymën të cilën e muerën prej Zotit e Cilla Frymë i shtynë t’i
drejtohen Perëndisë, qi t'a thërrasin: A t (Avva: fjalë Aramejçe,
d.m.th. At.)
Kjo Frymë është po ajo e të Birit të Perëndisë; pra të
Krishtenët pranuanë po at Fryme e Cilla kje edhe në Personin
e Jisujt.
7) Prandaj nuk je më shërbëtuer po Bir; edhe në qofsh
Bir, je edhe Trashëgimtar i Perëndisë me anë të Kf’ishtit.
Apostolli me një kënaqësi të madhe ven oree, se i Krishteni nuk asht ma rob i këtij ligji e nomi t' Ebrejvet e rregulla
vet të Farisenjvet, por nënë Hirin e Perëndisë dhe trashëgimtar
i Mbretërisë së Tij. Apostolli na tregon se ligji i Ebrejvet kje
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për njerz po sikurse pedagogu në kohën e Orekve qi kishte
për detyrë me u kujdes për fëmi të mos u kërcënohej ndoj
rezik jete; sapër edukatë ishin mësuest e caktuem prej prindve.
Si pedagog (kujdestar i fmijve në Orekët) u merte përhera një
prej rrobve e jo një i lirshëm, d.m.th. u merte një i huej e jo
nji Orek; pra jo me fjalën qi e përdorim sot pedagog=edukues.
Për nji Ebreas si pedagog ishte nomi e rregullat e Farisenve,
me anën e të cillave rregullojshin jetën e tyre private, trupore
e shpirtërore. Prej Fjalve: «Bir e trashëgimtar i Perëndisë» me
anë të Krishtit, kujtohet se tuej mbajtë Besën Krishtene vetëm
atëhere mund të jemi në Hirin e Perëndisë’ tuej u quejtun si
Biit e Tij, përndryshej ata të cillt nuk pranojnë Jisuin në zembra
të tyne, me anën e Pagëzimit e të Kungatës së Shënjtë nuk mund
t’a trashëgojnë Mbretnin Qiellore, simbas fjalve t'Apostollit:
«Sepse sa jeni pagëzuar mbë Krishtin, Krishtin keni veshun.
(Karta mbë Gallatianët Kr. 3.27).
Prof. /. B.
MENDIME T ’ ARTA

Njeriu që dëshëron të jetë me të vërtet i mirë dhe i drejtë,
duhet - të ketë si negali e si udhëheqës në jetën e tij, të vërtetën
vetë q’ është Krishti dhe Ungjilli i Tij. N ë qoftë se jeton në
bazë të mësimevet f Ungjillit, atëhere mund të thotë me të
drejtë se ësht’ i krishter i vërtetë.
Njeriu q' është me moral të vërtetë, kurrë nuk ndryshohet
nga rethana shoqërore dhe nga influetica të jashtme. Morali
d.m.th. virtyti është po ay gjithnjë dhe në çdo rast. Në qoftë
se ekziston me të vërtetë te njeriu, nuk mund të pakësohet ose
të çduket prej as një faktori shoqëror ose politik. Eshtë pikërisht
si guri i çmuar; ver-e këtë daç në kuti të dobët, daç në të mirë;
çkëlqimiti e ruan gjithënjë dhe vlefiën nuk e Jiumbet. Kështu
pra dhe njeriu që rishqet moralisht sepse u-ngrit në një shkallë
shoqërore më të lartër ose pse pësoi dëm material, ky s ’ka qënë
kurrë me të vërtetë i virtytshëm dhe i mirë.

Përshtypje dhe mendime
Idili hyjnor
Edhe këtë herë bota e krishterë do të kërkojë përsërl me gëzim shpirtëror idilin e bukur dhe tërheqës të
Vifhleem-it me shpellën hyjnore, yllin mysterioz, magët e
ditur, dritën qiellore, hymnin e engjëjvet, por edhe ngjarjet mallëngjenjëse të ikjes në Egjypt dhe të vrasjes së
foshnjavet të Rama-së.
Por, para këtij idili hyjnor, shpirti i të gjithë botës
pushtohet sot më tepër se çdo herë tjetër prej një dhimbjeje të hidhur por edhe të drejtë dhe pyet me agoni:
“Ku është, pra, ajo paqe, të ciSën me kaq gëzim e kënduan natën e Krisht-lindjes buzët ëngjëllore? Kaqë shekuj
kanë kaluar qysh atëhere dhe njerëzia, mund të themi,
s’ ka bërë dhe aq hapa te rëndësishme në këtë kapitull të
paqës së përbotëshme. Edhe sot bile ajo ndodhet e kërleshur në një luftë të re. Mos vallë ay hymn ëngjëllor ishte
vetëm një utopi dhe njerëzia kot shpreson në realizimin
e asaj thënëje «dhe mbi dhenë^ paqë»? Mos vallë parimi i
vjetër: «homo homini lupus» do të mbetet si 3 vetmi udhëheqës i njerëzisë së mjerë? Por pse atëhere u-lind i madhi Shpëtimtar? Në qoftë së Ay s’ ka ardhur për të ngritur civilizimin t’ onë nga thëllësirat e primitivitetit dhe të
barbarizmës në lartësirat e vëllezërimit dhe të paqës dhe
t’a vendosnjë n’ atë shkallë një herë e për gjithëmonë,
pse atëhere vteitoi tokën t’onë të varfër? Apo vetëm për
të ngritur para ligësisë dhe dobësisë së hjeriut shënja të
bukura të një jete paqësore dhe të ndryshojë jetën në
skëterë tantalike, pa na dhënë njëkohësisht dhe atë fuqi
përfundimtare që të vrapojmë drejt majavet të larta të
paqës së përbotëshme dhe të përmbushim një herë e për
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gjithëmonë dëshirën më të gjallë të shpirtit t’onë «paqën
që kalon çdo niëndje njerëzore»?
Ky është pra ankimi i hidhur që del nga thellësirat
e shpirtit të çdo njeriu dhe drejtohet drejt qiellit, në kohën, kur nga qielli zbresin ëngjëjt e ndritshëm «të gëzimit
të madh dhe të paqës mbi dhe».
Edhe me të vërtetë. Pse vallë, pas kaq shekujsh, nuk
u realizua ky premtim i bukur i paqës? Cilët janë shkaqet
më të ihellë të kësaj antinomie tragjike? Sigurisht, do të
jetë një punë krejt e kotë f i kërkojmë këta shkaqe në
qiell. Le të zbresim në thellësit e shpirtit f onë individuai
dhe shoqëror. Cili zotëron atje? Egoizma më e paturpëshme, të cilën njeriu i kohës së sotme e ka hyjnizuar. Edhe
kurse, pra, këjo egoizmë zotëron mbi shpirtin e shoqërisë,
si kërkon ti i dashur këndonjës, që bota të ketë paqë ?
Ajo s’ ka dashur të kupjojë ende që paqja e vërtetë e
përbotëshme ka për thefnel vetëm të kundërtën e egoizmës, dashurinë.
“Dashuri„? Bërtet leçitësi i math i egoizmës dhe i
urejtjes Nietzsche. “Por dashurija është fryti i shpirteve të
vegjël. Vetëm forca është ushqenjësja e jetës. Bhe këtë
forcë e lind egoiztfta e pa-fré dhe urrejtja e pakufishme
kundrejt të tterëvet.,, Edhe kështu Nietzscheja u-bë udhëheqës i njerëzisë. Ay hasëll-hasëll, drejton sot fatet e sajë.
Dhe ku do f a shpjerë vallë? Atje ku e shpuri: në shkatërrimin e luftës. Ja shkaqet pra.
Mirpo, le të mos e humbasim shpresën. «Qielli e dheu
do të shkojnë, por fjalët e mia nuk do të mbeten të pa realizuara»,
tha Krishti. Paqja, pra, dhe dashuria të predikuara prej
Tij, do të realizohen me siguri me gjithë peripetitë e
ndryshme që ka për të kaluar bota. Vetëm që, idili i
Vithleeibit — i cili tërheq edhe simvjet zemrën e botës
mbarë — le të jetë shënja e vetme drejt së ciiës të drejtohen sytë fo n a , le të jetë shënja e vetme e inspirimit
të paqës së vërtetë për njerëzinë e mjerë.
0b. B.

Deri më shekullin e IV-të e kremtja e Krisht-lindjes dhe
ajo e Ujit të Bekuar festoheshin së bashku me 6 të Jenarit. Që
nga ky shekull e pastaj, hyri dhe në Lindje zakoni, që Krishtlindja të festohet më 25 Dhjetor, kurse dita e ò e Jenarit mbeti
si dit’e Pagëzimit të Zotit ose e Ujit të bekuar. Pas datës pas
taj té 25 Dhjetorit, u-caktua dhe 25 Marsi sì dit’ e Ungjillëzimit
të Virgjëreshës Mari, nëndë muaj d.m.th. para Krisht-lindjes.
Me caktimin e Krisht-lindjes më 25 Dhjetor, filloi të krijohét dhe hymnografija rreth kësaj së kremteje, hyinnografi e cila
dal nga dal mori formën e prerë që ka sot në librat e shejta.
Kujtojmë, se njojtja e disavet të paktën nga këta hymne kishtarë reth Krisht-lindjes, do të ndihmojë mjaft, më një anë në
ndjekjen më të ndërgjegjëshme të adhurimit të Zotit dhe më
tjetrën anë, në çmimin më të math të pasurisë së vërtetë poetike që përmban kulti i ynë Orthodhoks.
*
* *
Kisha, për t'i pregatitur të krishterët të presin ashtu siç
duhet të kremtën e Krisht-lindjes, ka caktuar një periudhë prej
40 ditësh për të kreshmuar, mbassi shumica e të krishterëvet e
kanë për zakon që atë ditë të shenjtë të kungohen. Ditët e fundit të kësaj periudhe karakterizohen prej libravet të shenjtë si
«parë-kremte» dhe marrin fund me «orët e mëdha ose mbretërore».
Gjat këtyre orëve, që kryen zakonisht në mëngjes të ditës
së fundit para Krisht-lindjes dhe që lidhen me Mbrëmësoren e
Madhe dhe me Meshën e Sh. Vasilit, këndohen psalme të ndryshme dhe këndime profetike, apostolike e ungjillore, që kanë
lidhje me të kremtën dhe psalën disa hymne të posaçme, .që
quhen «të vetëzëshme», të hartuara pas sheinbëlles së vetëzëshmëvet të orëve të mëdha të së Premtës së Zezë.
Nga këto të vetëzëshme të orëve të mëdha të Krisht-lind
jes, që u-hartuan prej patrikut të Jerusalemit Sofron (638), e
para e «orës së gjashtë» i mëson të krishterët si duhet t'a kuptojnë të kremtën e madhe që po vjen dhe si duhet të pregatiten për pritjen e sajë. Ja përmbajtja:
«Eni o besnikë, le të lartësohemi divinërisht për të
parë qartazi dënjimin e perëndishëm që po bëhet
për ne prej qiejvet në Vithleem; dhe pasi të pastrojmë
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mendjen t'onë prej çdo mendimi të lig, le të sjellim
me jetën t' onë virtyte në vent të myros, dhe me
thesarët t’ ona shpirtërorë le të përstolisim besnikërisht hyrjen , e së kremtës së Lindjes, duke thirrur:
Lavdi Perëhdisë Trinisore më të lartat, me anën e
së. cilës u-çfaq në njerëzit mirëdashja, për të shpëtuar
si njeridashëse Adhamin nga mallkimi i parë».
Jo, pra kremtim typik, jo panagjir të jashtëm dhe gëzim
të përciptë, por lartësimin e zemrës, pastrimin e mendimit, jetë
të virtytëshme, thesare shpiriërorë të vërtetë duhet t'i sjellim
atij që u-lind për shpëtimin t' onë, të Birit të Perendisë që
zbriti nga qielli dhe vetëm me këto do të mundemi të presim
sì duhet të kremten e madhe që vjen për të patur prej kësaj
dobi të vërtetë dhe për të falënderuar Perëndinë siç' i ka hie
me lutjet t'ona.
Dhe mbasi me këtë mënyrë na pregatit këngëtori i hirshëm
të presim të kremten e madhe «të dënjimit të Perëndishëm; na
çfaq pastaj me një këngë tjetër, po të bukur nga ora e nandë,
madhërin e këtij «dënjimi» me antithezat e theksuara me një
mjeshtëri të rrallë:
«Sot lindet prej ‘Virgjëreshe ay që mban tëre krijesën
në pëllëmbë. Me reckë, posi njeri, shpargërohet i pa
prekuri në substancë. Dergjet në grazhë Perendija
që siguroj qiejtë në krye qëmoti. Me qumësht prej
sisësh ushqehet ay që i dërgoj' popullit manna në
shkretëtirë. Magë fton dhëndëri i kishës. Dhurata prej
syresh pret' i bir’ i Virgjëreshës. I falerni lindjes s'ate
o Krisht. Rrëjena dhe Epifaninë t’ ënde të hyjëshme».
Kjo pra ësht e kremtja për të cilën na pregatit Kisha,
kujtim i një ngjarjeje të jashtëzakonëshme dhe mysterioze, e
cila ngjau në një kohë historike të caktuar, dhe e cila pati për
historinë shpirtërore të popujve të civilizuar një influencë të
jashtëzakonëshme. Këtë epokë historike të lindjes të mrekullùarshme të Shpëtimtarit dhe pasojet e rëndësishmë të sajë po e
këndon në një hymn të mbrëmësores, lyra e pa-shoqe e poetës
së madhe të Byzantit Kasiani (830 P. Kr.), të cilën orthodhoksët
e njohin shumë mirë dhe nga kënga e së Martës së Madhe
«Gruaja që ra në shumë mekata».
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Në këtë hymn të Krisht-lindjes poetja e lavdëruar duke
mar shkas nga lajmi që na jep Ungjillori Lluka se Kxishti u-lind
në ditët kur doìli urdhër nga August Qesari për t'u regjistruar
e gjithë bota (LI. II. I), krahason veprën e August Qesarit me.
ndryshimin historih që u-bë në botën e civilizuar me ardhjen e
Krishtit duke e quajtur të parën si pararëndës dhe prototyp i
së dytës :
«Kur mbrëtëroi Augusti mbi dhé, polyarkia e njerëzvet
pushoi: dhe kur u bëre Ti njeri prej së kulluarës,
politheizma e idhullavet humbi; qytetet u-shtruan nën
një mbretëri të botëshme; dhe në një Zot besuan
gjithë kombet. U-shkruan popujt me urdhër të Qesarit;
u-shkruam dhe ne besnikët me emrin e hyjnisë s’ate,
Perëndisë s’onë që u-bë njeri. E madhe është mëshira e jote; lavdi më ty.»
Vlen për t'u kuajtuar dhe e vetëzëshmja e katërtë e vargëzimeve të Mbrëmësores së Madhe, poezi e Anatolit, igumen
ndofta të Monastirit të Stàdit (826) në të cilën përshkruhet
mënyra me të cilën tërë natyra e dukur dhe e padukur kremtoi ardhjen e të birit të Perëndisë mbi dhé dhe në të cilën
poeti në fillim pyet vet vehten dhe habitet, se ç’do të mundesh
të sillte si dhurata Krishtit njerëzia, për të cilën Ay u bë njeri
duke gjetur më në flint si të këtillë vetëm Virgjëreshën Mari,
e cila u-vlerësua të bëhet organ i këtij mystesi :
«Ç’ të të blatojmë o Krisht që u-duke mbi dhé si
njeri për ne? Se, cilado nga krijesat të bëra prej
teje, të sjell përhirim: ëngjëjt hymnin, qiejtë yllin,
Magët dhuratat, barinjtë çudinë, shkretëtira grazhdin
dhe neve nënën Virgjëreshë. O Perëndi që je para
jetësh, mëshirona.»
Një poet tjetër klerik, patriku i Konstandinopojës Gjermanoi (740), në të vetë-zëshmen e parë të pasvargjevet të mbrëmësores, hymnon pasojet shpëtimtare të Lindjes së Krishtit, për
personin hyj-njerëzor të të cilit çfaqet shumë drejtë nga pikëpamja orthodhOkse, dhe thëret të gjithë besnikët në ngazëllim
shpirtëror dhe-në rëfim të drejtë të mysterit të besimit, që na
çfaq e kremtja e Krisht-lindjes:
*Eni të ngazëllohemi me Zotin duke treguar këtë
myster. Muri i gardhit ra, shpata e flaktë iku dhe
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heruvimet sjellin drurin e jetës; dhe unë mar pjesë
në dëfrim të parajsës, prej së cilës qeshë dëhuar nga
mos bindja. Se kora e pa ndryshuar e Atit, karakteri
i amëshimit të tij, mer fytyrë robi, i lindur prej nëne
të pamartuar, pa pësuar ndryshim; se mbeti ç' ish,
duke qënë Perëndi e vërtetë; dhe morri atë që nuk
ish, duke u-bërë njeri nga njeridashja. Atij le t'i thëresim: O Perëndi që linde prej Virgjëreshe, mëshirona».
Shumë të bukura për përmbajtjen e tyre të shkurtë dhe
për melodin e ëmbël, janë dhe.troparet e profetivet:
Ja e para:
«Njeri s'të pa që linde nënë shpellën, por qielli të
lëçiti në të gjithë, duke përdorur yllin si gojë o
shpëtimtar, dhe magë të pruri që të të faleshin me
besë; bashkë me të cilët mëshiro-na.»
Ja dhe e dyta:
«Linde Krisht, prej Virgjëreshe, o diell mendor i
drejtësisë.' Dhe ylli që udhëhoqi Magët në faljen
t' ënde tregoi se Ty, që je i pa-nxënë, të nxuri një
shpellë. Bashkë me të cilët po të madhështojmë dhe
ne, o jetëdhënës, lavdi më ty.»
Çfaqjen e yllit dhe të falurit e Magëvet ka për bazë dhe
përlëshorja e së kremtes:
«Lindja jote o Krisht Perëndija jonë, i lindi botës
dritën e dijes,- Se në të, ata që adhuronin yjtë, prej
yllit mësoheshin, që të të falen Ty, Diellit te Drejtësisë
dhe Ty të njohin si Lindjen që lartazi. O Zot lavdi
më ty.»
Dhe kur natën e shënjtë të Krisht-lindjes, këmbanat e kishavet me tingëllimet e tyre gazmorë thërresin besnikët që të
lavdërojnë lindjen e Shpëtimtarit, dhe të krishterët, të mbledhur
n’atë lutje kremtimi mëngjezor, pushtohen prej mallëngjimit të
hirëshëm që shkakten ajo atmosferë madhështore e kishavet të
ndritura dhe ajo heshtje mystike e natës së dimrit, përsëri dëgjohet zëri i kishës, i cili na fton të shkojmë mendërisht në
vëndin e shënjtë të lindjes dhe të shohim me syt e shpirtit
pamjen hyjnore të Vithleemit.
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«Një myster të huaj shoh e të çuditshëm : shpellën'
për qiell ; Virgjëreshën për fron heruvik ; grazhdin
për vënd, ku u-nde Krishti Perëndija i panxënë, të
cillin duke përhymnuar, po madhështojmë.«

Me që si organ i shënjtë i kësaj mrekullie shpëtimtare të
çfaqjes së Perëndisë mbi dhe u-bë, siç u theksua dhe në këngën e mësipërme, si edhe në të tjera hymne të Krisht-lindjes,
Virgjëresha Mari, me shumë të drejtë këngëtarët e hirshëm upërveshën t’ i thurrin edhe personit të shum-veneruar të sajë
hymne lavdërimi dhe sidomos në këtë të kremte panigjerike që
është shkaku kryesor i lavdis së sajë dhe që e bëri «fron herubik».
Kënga e IX-të pra e kanunin jambik të Dhamaskinit i asht
dedikuar asaj. Në këtë këngë ay mbassi kerkon piksëpari fuqi
prej sajë, sepse e ndjen që ësht shum’ e zorëshme t’ i thurnjë
hymne të përshtatëshme madhështisë së sajë virgjërore, thekson
se, në të u-përmbushnë typet e errët dhe hijet përshkronjëse të
Dhjatës së Vjetër dhe se ajo ësht «dera e mbyllur» prej se cilës dolli drita «e së vërtetës» duke kërkuar më në fund, në emër
të popullit plot gëzim, ndihmën e sajë, që t’i falet siç i ka hije
lavdis së birit të sajë :
«Populli i gëzuar mbi Krishtin që i u mbarua dëshira
dhe u-vlerësua për çfaqjen e Perëndisë, shijon tani
lumtërinë e përlindjes së tij jetëdhënëse. Dhe ti o Virgjëresh' e pacinuar vierësona dhe ne që të Iusim lavdinë».
* *
Dhe Tani le të dëgjojmë, si një epillog, mbassi u-zgjatëm
tepër, dhe dërgimsoren e, së kremtes, toni triumfal i së cilës
shpjegon shumë bukur ndjenjën e shpëtimit dhe të sigurimit,
prej të cilit janë pushtuar pasonjësit e fesë Krishtërore:
«Na vizitoi që lartazi Shpëtimtari i ynë, Lindja e Lin- .
djeve, dhe ne të errësirës dhe hies gjetmë të vërtetën;
se prej Virgjëreshës lindi Zoti.»
Ç' gjë tjetër kërkojmë pra? Shpëtimtari na erdhi që lartazi,
burimi i dritës na vizitoi dhe sa më përpara ndodheshim, në
erësirë dhe nënë hien e humbjes dhe të gënjeshtrës së fajit,
gjetmë të vërtetën, sepse ekzakt për këtë arësye lindi Zoti prej
Virgjëreshës.
B.
Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON TETRO DOÇI
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QJlIeftctime me ta stin e oitlt te zi
Tashi që viti 1940 largohet nga skena e kësaj bote dhe
i ngarkuar me tërë virtytet e me tërë ligësit, e tij, paraqitet
përpara amëshurisë dhe drejtësisë hyjnore; tashi që lind një vit
i ri, viti 1941, nga fellèsiràt mysterioze dhe t’ errëta të s’ardhmes,
shpirti i im, i veçuar *dhe i përmbledhur, i larguar nga çdo
mendim tjatër dhe i Iirë përkohësisht nga mërzitjet e kokëçarjet
e përditëshme, po kqyr me qetësi vitin e kaluar, sjell parasysh
rolin që luajti ky dhe influencën që ushtroi në fatet si të botës
përgjithësisht, si edhe të secilit veçanërisht. Dhe nuk mjaftohet
me aqë vetëm, po mundohet i shkreti të përçajë mbulesën e
errët të s’ardhmes dhe të shohë e t' imazhinojë se çka për të
sjellë viti i ri dhe ç’ detyrë ka për të kryer gjatë kalimit të tij
në këtë botë. Shpirti pra i rënduar dhe i kapitur nga tragjedija
e tmershme, q’ e pa me dhëmbje të jashtëzakonëshme të çvillohet gjatë vitit të kaluar, psherëtit pa pushim, shtje sytë në qiell
dhe plot me agoni e çqetësim kërkon të mësojë e pyet, në se
tragjedija, që stigmatizoi për jetë shekullin t’ onë dhe qytetërimin e tij, do të vazhdojë me episodet e saj çnjerëzore, a po do
të zbresë më në fund që sipër «deus ex machina», për t’i dhënë
zgjidhjen e drejtë, zgjidhjen që dëshëron bota e tërë, zgjidhjen
që ka vendosur Ay prej shekujsh dhe në një mënyrë të pashpjeguarshme e të pakuptuarshme për njerin' e mjerë,
* *
*
Kjo shpres' e ëmbël e qetëson pak dhe i jep fuqi,- që të
vazhdojë kqyrjet dhe mendimet e tij. Po këtë radhë i mbledh
pendët, zbret nga etheri, ku qendronte gjer tashi, mblidhet më
tepër reth vetës dhe si filosof i vërtetë mundohet me fuqit e
tij të kufizuara të formojë një ide të qartë e një intuitë sa më
të përsosur mbi sendet njerëzore e mbi tërë probiemet, që
çqetësojnë njerëzinë në tërë çfaqjet e punimit dhe të jetës së
saj........
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Të mjerë njerës ! Edhe sot, sikundër edhe në fillimin e
çdo viti, mblidhemi
reth portës së vitit të ri dhe kërkojmë
gjithënjë po atë të mirë : lumturinë. Lumturi, i urojmë vetës
s' onë, Lumturi u urojmë miqvet f anë; nga të gjithë anët e botës një zë e një klithmë dëgjohet: lumturi, i lumtur viti i r i!
E shkreta lumt.uri ! Po ku vallë gjëndet kjo ? Ku është fshehur
vallë dhe pse njerëzit nuk mundin t'a zbulojnë, me gjithë që e
kërkojnë mot për mot, dit për dii?
Mos qëndron kjo në rnoshën e re; n' atë moshë që quhet
e lirë nga çdo mërzitje e nga çdo rënkim ? Ah! mjerisht. Trandafilët që stolisin faqet e virgjëreshës nuk lulëzojnë, për veç
se që të veniten për pak kohë e të thahen, pikërisht si ato të
aravet e të fushavet;
fuqija e të riut edhe kjo është për një
kohë të shkurtër: nuk shkon shumë kohë dlie arrin e përfundon
në pleqërinë, që me zi çapitet e lëviz; flokë të zeza dhe të verdha rrëmbehen prej vdekjes më shpesh, se sa ato të zbardhurat;
e midis djepit e varit rruga është e shkurtër, shumë e shkurtër..... .
Po mos ndodhet në pasurit' e në të hollat e mos ka ngrehur çerdhen e saj nëpër pallate! e nëpër godinat madhështore?
As pak. Lotet nuk janë më pak të hidhura, kur derdhen mbtenda në pallate të stolisura me ar e me argjend, as dhëmbjet e
shpirtit janë më të bufa, se pse kraharorët mbulohen me stoii
e me xhevaire; shpesh herë edhe atmosfera e pallatevet është
më e hidhur dhe më tepër mbytëse, se sa ajo e kësollëvet dhe
e shtëpivet të vobekta, e lluksi dhe jeta lluksoze që rrjedh nga
pasurija, nuk kanë as një fuqi për të mbuluar e për të shëruar
plagët, Rga të cilat vuan e përpëlitet zemra; më në fund edhe
thezaret e botës sikur f i fitojme, brenda në mausoleun e mermertë nuk do të jemi më të qetë e më të lumtur, se sa ay
q' është vendosur në një gropë të thjeshtë e të thurur me pak
gurë vetëm, as skeletet e të pasurvet do të kenë nonjë privilegj
më të madh, se sa ato të lypësvet................
Do të kujtoni nofta, se lumturija mund t' a ketë banesën
ë saj në njerëzit që kanë pozita të lartëra dhe që mbulohen
për ditë prej fame e nderimesh. Qabim i madh. Fama e këtyrevet është famë idolësh, dhe prandaj nuk di njeriu se cilën
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nga të dyja të mjerojë e të vajtojë më tepër: idolët a po idololatrët. Me të vërtetë. Ç’ ëmbëlsi e ç' farë shije mund të ketë
jeta e këtyre njerësvet, të cilët, përhir t’ambicies së tyre dhe.
për të fituar famë e nderime, nuk ndjejnë as një drojtje të therorizojnë qetësin e zemrës dhe të ndërgjegjës, të fitojnë fuqi e
autoritet me çdo mjet e të mundohen pa pushim t'a mbajnë
këtë, dyke shkelur rië rast nevoje edhe rregullat më elementare
të virtytit e të drejtësisë? Të mjerët! Nuk e çelin historinë, që
të shohin se si fama e fituar në ketë mënyrë është nga sendet
më të pa qendruarshme dhe më fë kota? Shpesh herë edhe
miqt' e pasonjësit e tyre i rrëmbejnë këta nga froni dhe i flakin
atje tutje e i dërmojnë në mes sharjesh e talljesh, e pastaj
abyssa e haresës i përpin si këta vetë, si edhe veprat e tyre; po
edhe sikur të bëhet nonjë rhrekulli e të mundin këta t’a shtrëngojnë famën dhe nderimet gjer në fund të jetës së tyre, prapë
nuk kanë siguruar as një fitim të sigurt e të vërtetë; sepse
drejtësija hyjnore ka për të zbuluar tërë turpet e tyre dhe do
t’i dorëzojë e do t’i hedhë në thonjt e përbuzjes, të urejtjes e
të çnderimit.
Kështu pra shpirti i im — dyke kqyrur gjithënjë si filosof sendet njerëzore — shtrëngohet të pohojë, se në këtë botë
s’ mund të gjendet një lumturi absolute, ajo lumturi q’ ia urojmë
njeri tjatrit në fillim të çdo viti. Shtrëngohet të pranojë, se
as një njeri nuk ësht’ e mundur të kalojë jetën e tij me një
gëzim e një kënaqësi të përherëshme. Tristimi duket si një
kus’nt i nevojshëm i jetës së njeriut; buzët që qeshin, do të
nxjerin dhe britma dhëmbjeje e hidhërimi; sytë që çkëlqejnë
dhe që lëshojnë dritë t’ ëmbël, do t’ errësohen shpesh herë dhe
do të përlahen prej breshëri lotesh; zemrat më në fund që këndojnë këngët e jetës, do të vijnë në gjendjë të vajtojnë shpesh
herë dhe vajet e vdekjes. Jeta e kësaj bote nuk është gjithënjë
liman i qetë, po është një det që ka erën e këndëshme, j:o
edhe erërat e forta, që ka qetësin’ e ëmbël, po edhe shtërgatat
e egëra dhe të pa mëshirëshme; është shkurt një fushë ku duhet të vuajtnë, që të mundim të prehemi e të qetësohemi........
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Dhe vazhdon shpirti të vëzhgojë e të mendohet i shtytur
gjithënjë nga mendimet q' i sjell kalimi i vitit të vjetër dhe ardhja e atij të riut. Këtë radhë hiqet nga kqyrja e përgjithëshme
dhe filosofike dhe kthehet nga ego-ja e tij, dyke u-veshur me
detyrë hetuesi dhe gjykatësi. Fillon së pari të peshojë me kujdes tërë sjelljet e veprimet e tij gjatë vitit të kaluar; përpiqet
pastaj të gjejë me pa anësi shkaqet e fatkeqësivet, q’ i kanë
ngjarë dhe i kundërshtimevet q’ i janë çfaqur në vitiin e kaluar.
Nga rrjedhin vallë këto ? vazhdorr pyetjet shpirti i çqetësuar. Mos
nga fati që më caktoi Perendija në këtë botë, mos nga ligësija
e njerësvet, apo mos unë vetë jafti shkakëtar i këtyre fatkeqësivet me anën e mëndjes së lehtë e me anën e kryelartësisë..... ?
Si do të mund të largoj këto të liga, që më prishin qetësinë?
Mos është nevojë që të çduk disa të meta që kam, ose të ndryshoj disa sjellje të mija të pa përshtatëshme? Kjo do t' ishte më
e drejtë dhe më e arësyeshme; sepse dia do që të jetë gjendja
ime, po të sillem e të veproj ashtu si duhet, ashtu siç kërkon
ligji moral, sigurisht tërë rethanat do të ndreqen, ose do të
bëhen më pak të dëmëshme për mua dhe për jetën t’ ime. Në
se do të mundem të mbaj zemrën të pastër e ndërgjegjen të
lirë, atëhere as gjë nuk do të ketë fuqi, që të turbullojë jetën
t’ ime, ose të prekë e të dobësojë lumturinë t ' ime. Lumturija !
Po cila është kjo? Ku t’a kërkoj? Ku është fshehur?........... .
*

*

*

O të mjerë njerës ! përgjigjet një zë i brëndëshem dhe
mysterioz në pyetjet agonioze të shpirtit të çqetësuar. Nuk dini
se ku e kërkoni lumturinë. E kërkoni në pasuritë; e kërkoni në
pozita e në ofiqe të lartëra; e kërkoni në shkencën e në diturinë; e kërkoni në dëfrime e në shijimin e tërë të mira ve të
kësaj bote. Mundim i kotë dhe i pa dobishëm ! N' as një nga
këto nuk ndodhet lumturija. Si pra? Jemi të dënuarit e dheut,
jemi viktimat e një fati keq-bërës, jemi destinuar të jetojmë në
një fushë lotesh e rënkimesh, pa mundur të gjejmë në jetën
t' onë të shkurtër një prehje e një lumturi qoftë dhe të vogël e
relative? As pak. Lumturija nuk është vetëm në jetën e amëshuar. Ka dhe kjo botë lumturin e saj, një lumturi q' e bën jetën e njeriut të ‘këndëshme dhe më pak të mërzitur e të vësh-
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tirë. Cila është kjo vallë? Po të ndjekësh gjatë jetës t' ënde
rrugën që të tregon Perendija me anën e udhëheqësit të brëndëshëm, që quhet zëri i ndërgjegjes; po të rregullosh mendimet,
sjelljet e veprimet e tua, si pas porosivet që të jep Krishti me
anën e doktrinës së Tij hyjnore; po të marësh si model, e si
shembëll në jetën t ’ ënde personalitetin e përsosur të Isuit; po të
shkosh gjithënjë udhën e së mirës e të detyrës; po të pastërosh
për vit vetert nga pasionet e nga veset e liga; po të shtypësh e
të pakësosh vit për vit dispozitat e liga dhe enstinktet e egëra
që mund të kesh ; po t ’arrish t ’a bësh trupin dhe fuqitë trupore
sherbëtor të bitidur të shpirtit e t' urdhëravet të tij; më në fund
po të dalësh mundës e fitues në luftën e përherëshme, që çvillohet mbrenda në ty midis pjesës hyjnore dhe asaj lëndore e shtazore; po t'i bësh pra tërë këto, të jesh i sigurt, se ke gjetur
në këtë botë lumturinë, që kërkon me aqë mundime e me aqë
agoni.
Këtu mund t'a gjesh lumturinë; në këto përmblidhet kjo;
me anën e kësaj rruge mund të fitohet lumturija rellative gjithënjë, mbasi ajo absolute dhe e mbaruar ka ngritur fronin e
saj në qiell e në jetën e amëshuar.
* *
*
Këtë lumturi të pa çdukëshme përpiqu t’a fitosh, vëlla i
dashur, dyke ndjekur pa u-lodhur e pa pushim rrugën që të
shpje tek ajo. Në se e ke filluar këtë rrugë, mos pusho t' a
vazhdosh, se shpejt shpejt ke për të kuptuar embëlsirën e saj
të pa treguar; po edhe po të mos kesh hyrë fare në këtë rrugë,
mos ki as një drojtje që të hysh e t ' a kalosh; në fillim nofta
ke për të takuar pengime e ndalime, po më vonë do të çkëlqejë virtyti dhe do të kundërmojnë lulet e sëmirës, që do tëtë
mbushin me erën e tyre jetëdhënëse dhe do të të mbulojnë me
një të dehur, po një të dehur qiellor dhe jashtëzakonisht të
këndëshme.
Këtë lumturi pra u urojmë dhe neve këndonjësvet të kësaj
reviste me rastin e hyrjes së vitit të ri.
»
Shpresëtari

X.

'Tld^en^d {et/uie e mM^óùne d&’e dojnMd&dfane [i&i nçetift
“Duhet të pranohet prej të gjithëvet, se mungesa e
një edukate fetare të përshtatëshme nga shkollat, ka
pregatitur një brez njerëzish pa fre dhe pa tidhëheqës, ojerëzish që nuk dinë se ku shkojnë dhe që
janë fare të huaj e lark të miravet të qytetërimit të
sotshëm, i ciH mbshtetet mbi doktrlnën e Djatës së Re„.
A. W. P1CKARD
“Feja dhe edukata fetare janë të domosdoshme për
çvillimln e plotë të shpirtit e të karakterit të njeriut, si edhe për lulëzimin e shoqërisë njerëzore. Se
pse historija na mëson, se sa herë popujt humbnë
bashkë me parimef fetare dhe fren e fortë që jep
morali fetar, muarnë rrugën e çkatërlmit e të çdukjes».
A. BLONDEL
“Çdo sistem arësimi dhe edukimi, në qoftë se nuk i
jep rëndësi kryesore edukatës fetare, ësht' i metë
dhe piot me rreziqe për njerëzit e për shoqërltë
njerëzorew.
GLADSTON

Feja dhe ndjenja fetare ësht' e domosdoshme për njerinë,
edhe pse ushtron një influencë të jashtëzakonëshme mbi çvillimin
e shpirtit të njeriut, mbi formimin e karakterit e përgjithësisht
mbi lartësimin raoral të tij. As një dituri e as një doktrinë filozofike ose pedagogjike dhe edukative nuk ka mundur të sigurojë një edukim të mirë të shpirtit të njeriut; pa u-shoqëruar
krah për krah prej edukatës fetare; e pa patur ndihmën e saj
të vlefshme. Pse vallë?
Sepse shkenca e diturija i drejtohet dhe.prek vetëm pjesën gnostike të shpirtit e të mendjes së njeriut, d.m.th. atë pjesë
në të cilën përmblidhen e grumbullohen redhet e dijenivet dhe

njohunivet të ndryshme. E çvillojnë këto dhe e tëhollojnë mëndjen bashkë me fuqitë mendore, dyke e pajosur këtë me- një
thezar njohunish të gjëra e të shumëllojshme; e pajosin me një
dituri e një kulturë si të përgjithëshme, si të veçantë, dhe e
mprehin në një mënyrë që kjo të bëhet e aftë të gjykojë, t’ arësyetojë, të kqyrë thezarin e fituar të dijenivet, t’i rrjeshtojë këto
e t'i ndajë në kategori të ndryshme, të formojë rregulla e pa
rime, të nxjerë përfundime etj. etj.
Po roli dhe fuqija e shkencës dhe e diturisë qëndron gjer
këtu e nuk shkon më tutje; pjesa d.m.th. morale e shpirtit,
vullneti, karakteri, zemra dhe bota e ndjenjavet fare pak preken,
që të mos thomi se mbeten krejt të pa influencuara prej diturisë; po edhe në rast. se preken nga shkenca e nga diturija —
kur kjo përmban, siç thomi, një lëndë formonjëse dhe edukonjëse — kjo prekje është krejt e përciptë dhe e pa rëndësishme,
mbasi sjell një përfundim pa rrënjë e pa themel të fortë e të
vazhduarshëm.
Këto të vërteta janë përfundim e prodhim studimesh e
vëzhgimesh të gjata e të pa konstatuarshme, që kanë bërë prej
shumë kohë njerës të çquar në fusliën e filozofisë, të pedagogjisë, t' edukatës e të sosioliogjisë. Këta, dyke studijuar me
kujdes më njërën anë shpirtin e njeriut me tërë fuqit'e prirjet
e tij, dhe mb’anën tjatër influencën q' ushtron diturija e shkenca
mbi drejtimin e këtyre fuqivet e prirjevet, kanë përfunduar e
kanë arrirë shumica e tyre në këtë parim e në këtë aksiomë :
Se- shkenca e diturija me kuptimìn e gjërë të fjalës nuk kanë as
një fuqi, ose kanë një influencë fare të vogëi, në punën e drejtimit të mirë të shpirtit të njeriut, dhe se kjo po të mos shoqërohet e të ndihrhohet edhe prej fesë e prej edukatës fetare, nuk
mund f a formojë njerinë dhe f a pajosë me karakter të mirë,
me moral e me ndjenja të lartëra e. njerëzore.
* *
Po nga rjedh valle kjo fuqi e edukatës fetare dhe e fase?
Feja; siç dihet, ësht' ajo që lidh dhe që afron shpirtin e njeriut
me fuqinë hyjnore të pa dukëshme; kjo i predikon njeriut dendur e pa pushim, se brenda ne shpirtin e tij është ligji morale
i cili nuk është tjatër gjë, për veç se dëshira e Zotit vetë; i
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mëson se zëri i ndërgjegjes, që dëgjon mysteriozisht çdo njeri,
nuk është tjatër, përveç se zèri i Perendisë, i cili me anën e
ndërgjegjës e udhëzon njerinë dhe e drejton në rrugën e së
drejtës dhe të së mirës; çdo gjë pra që porosit ndërgjegja është
urdhër e dëshir' e Perëndisë, e pra përbuzja e zerit të saj, është
përbuzje e Zotit, Krijonjësit të gjithësisë dhe Ojykatësit të drejtë
të veprimevet të njeriut. Feja pra e bindë njerinë të bëjë gjithënjë të mirën e të largohet nga e liga, dyke i predikuar se e
mira e afrori me Perendinë, e bën t’i përngjasë Atij, e bashkon
me Atë dhe e ve nënë mprojtjen e Tij, në mënyrë që të bëhet
bir i denjë i Atit qiellor dhe të sigurojë lumturin e tij si në
këtë jetë, si edhe n’ ate t' amëshurisë................. Këto pra predikime feja i’a mëson shpirtit dhe i'a kall si një mali e si një
pronë shpirtërore, dyke hyrë në një mënyrë mysterioze në fellësirat e brendëshme të tij (të shpirtit) dhe dyke prekur botën
e ndjenjavet bashkë me vullnetin e me prirjet e me dispozitat
e botës shpirtërore të njeriut; me anën e kësaj prekjeje e pushton
shpirtin e tërë, ushtron mbi këtë një influencë të jashtëzakonëshme, e drejton si pas dëshirës së saj, e Iargon nga e liga dhe
e shpje në rrugën e së mirës, në rrugën e përsosmënisë mo
rale, në rrugën e lumturisë.
Ky rol i fesë dhe i edukatës fetare nuk ësht’ e mundiir të
zevëndësohet n’ as një mënyrë prej diturisë e prej shkencës, e
cila, si kundër u-tha, ka të bëjë vetëm me mëndjen, dyke mos
prekur, ose dyke prekur fare pak pjesën tjatër të shpirtit, që
përmban vullnetin e ndjenjat. Në punën e formimit të karakterit të njeriut shkenca kryen n-jë detyrë, mund të thomi, ndihmëse , dyke i ndihmuar veprës s' edukatës fetare. Ajo d.m.th.
dyke çvilluar mëndjen e fuqitë mendore, e bën këtë t'aftë që
të kuptojë më mirë rrugën e treguar prej fesë dhe t'a gjejë më
lehtë. Shkenca pra si bashkëpunëtor e si ndihmës i fesë mund
të ketë rëndësi, po si faktor i vetëm i edukatës së njeriut as
ka patur, as do të ketë nonjë herë fuqi e rëndësi.
Shpresëtari

Të tre Hierarhët
Në se kisha e jonë ka hyrë aq thellë në shpirtin njerëzor
dhe vuri në zbatim të plotë jeten krishtërore, këtë u a detyron
Atërvet të saj të mëdhej nërmjet të cilëvet një vënd të çquar
zënë të tre Hierarhët që i kremtojmë më 30 të Janarit. Këta
u-muarrnë me pasion me problemin e përjetëshëm të drejtësis
hyjnore. Ndjenë thellë në shpirtin e tyre tragjedinë e njerëzisë.
U-dhanë në studime, ndriçuan çeshtje të ndryshme, caktuan
udhë të duhura.
Në se kisha e jonë nuk ësht jasht rrethit të kulturës dhe
të filosofisë, të artit dhe të shkencàyet, por tereni i sajë qe
prodhimtar për mendjet e ndritura, është pse Vasili i Math,
Grigor Theollogu dhe Joan Gojarti i bashkuan të dy botat, të
dy civilizimet: botën dhe civilizimin e vjetër me botën dhe
civilizimin krishtëror.
E kremtja e të tre Hierarhëvet është hallku i artë, që na
bashkon me të kaluarën e lavdishme të Kishës. Urë e argjendtë,
që bashkon arësimin me Kishën, të dy polët, të dy vatrat, të
lëvizjes s' onë morale dhe mendore. Burim frymëzimesh të lartë,
burim bese të nxehtë për Perendinë, burim dashurije për të
afërmin, burim besimi në vetveten, burim shprese për t' arthmen.
* *
*

Të tre Hierarhët hoqën gardhin që ndante civilizimin
krishtëror nga civilizimi i vjetër. Krishtërimin e zgjeruan për
shumë shekuj tej kufive të tij të parë. Çpallnë fillosofin e vjetër si pregatitëse për Krishtërimin. Gjetnë në civilizimin e vjetër
prirje për vepra fisnike, shpirtmadhëri për të munduarit, mospërfillje të vdekjes.
Me kontaktin që feja krishtërore pati me të, e ringjalli. 1
dha kuptim, brëndëri, mystikismë, përgjithësi. Civilizimi i vjetër
krijoi qytetin, feja krishtërore botën. Ay bëri qytetarin, këjo
njeriun. Këjo i çpalli të gjithë njerëzit vëllezër. Ay adhuroi
Perendinë e pa njohur; këjo të njohurin, krijonjësin dhe atin e
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të gjithave. Të tre Hierarhët pajtuan të kaluarën me të tanishmen dhe pregatitën t' arthëmen.
Zhvillimit të doktrinës krishtërore i dhanë shkëlqim. Si
disa bleta të vërteta suallën në zgjoin krishtëror erërat etherike
dhe nektarin.e vjetërstsë. Dhe krijuan një krishtërim të kulluar,
armonik, që prodhon qetësinë dhe zgjon në shpirtin, e njeriut
çdo gjë fisnike më të lartë.
Fjala e tyre u-bë mjaltë-rrjedhëse. Kënaq mëndëjen. Robëron shpirtin. Lartëson krijesën gjer në mirësin e Krijonjësit.
Shton vetëdijen morale të botës. Kur dëgjon fjalët e tyre, dëgjon zhurmën dhe dallgat e shpirtit njerëzor, çqetësimet e tij,
aspiratat e tij. Dëgjon armonit e mëndjes, kupton dashurin e
pakufishme të Perendisë për njerëzit dhe ndjen ngushëllim të
thellë.
Fjala prekëse e tyre buron nga kultura e thellë, nga m en/
dja e tyre e gjërë, nga thellësit e zemrës së tyre besimtare, nga
dashurija e tyre për t’ afërmin, nga dhimbja e tyre për mjerimin.
Në këto fjalë tingëllojnë diskutimet e tyre me fillosofët,
bashkëfjalimet e tyre me theollogët, admirimi i tyre për erimitët, shpresa me të cilën «ngritnë syt e tyre në malët», studimi
i shkrimit të shenjtë, enthusiasmi i tyre për kulturën, dashurija
e tyre për t' afërmin.
* *
*
U-bënë përkrahësit e të varfërit, mbrojtës të të mjeruarit.
Ajo që i karakterizon sidomos të tre Hierarhët, ësht dashurija
e tyre për popullin, dhimbja e tyre për fatzinjtë. Lëmoshën e
quanin më të lartë nga agjërimi dhe nga të falurat, nga virgjërija dhe nga çdo virtyt tjetër. Të pasurit i quanin si ekonomë të dhurëtive të Perëndisë. Grabitësit i quanin si spekullonjës të të miravet mbi të cilat Ay i vuri ekonomë. I thanë
të pasurit fjalët e bukura, «bëhu Perëndi për atë që s'ka».
Shën-Vasili sistematizoi dhe organizoi mbrojtjen shoqërore.
Bëri spitale dhe strehë varfërore. Grigor Theollogu, i enthusiasmuar nga kjo vepër tha fjalët e bukura: «........ te i cili sëmundja tolerohet me filosofi, dhe mjerimi lumërohet dhe ndjenja
simpathike provohet». Shën-Gojarti dridhet në fjalimet e tij për
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të varfërit. Dorën e atij që mer, e quan aitar mbi të cilin ay
që jëp, bën një meshë të lartë.
Përkujdesja për ata që vuajnë nuk lehtëson vetëm të vuajturit, por ësht dhe një perikje e admiruarshme për ata që japin
kur rezikojnë të dëshprohen nga jeta, ësht një ilaç i fortë pas
besës te Perendija. Dëshpërimi në këtë botë ësht i math. Burimi
i tij rrjeth vazhdimisht. Grigor Theollogu në një bashkëfjalim me
vet-veten — monollog — paraqitet si i pa qëndruarshmë, i dobët,
pa atdhe, pa vënt ku të varroset. Mjerimi i tij ësht aq i math,
sa fillón të- heqë dorë nga të gjitha, veç nga Zoti, nga frika e
tij dhe nga shpresa. Besa te Perendija ësht e vetmja mbështetje
në kohë mjerimi për ne. Dhe dashurija për t’ afërmin, ilaçi më
përfundimtar.
Të tre Hierarhët jo vetëm që u-bënë udhëndreqës të rnëdhej për krishtërimin me armonizimin e të dy civilizimevet dhe
fjala e tyre prodhoi aq melodira të lartëra, jo vetëm që drejtuan vëmëndjen e shoqërisë për të mjeruarit, po përgjithësisht
e ndihmuan njeriun të dalë nga vargojt e lëndës, të ngrerë syt
e tij drejt qiellit. E ndihmuan njeriun të vërë lëndën nënë
shpirtin, të përkohëshmen nënë të përjetëshmen, të ulëtën nënë
të lartërën.
U-kujdesuan t'i japin botës të kupëtojë se ka një mision
më të lartë. Se puna mendore përbën një fuqi të madhe. Se
virtyti ësht dritë e pa shuar në rrugën e jetës. Se dashurija
për t’ afërmin na jep krahë.
* *
*
Të tre Hierarhët, me lartësin e tyre shpirtërore, me urtësin e tyre baritore, e forcuan kishën. Nuk zhvilluan vetëm
doktrinën e sajë po edhe e mbrojtën.
Më 372, pasonjësi i erezisë së Arianismës Mbreti Ual ur.
dhëroi governatorin Modest të shtërngojë Shën-Vasilin për të
pranuar Arianismën. Modest-i e fton Shën-Vasilin dhe i thotë:
— Si guxon ti vetëm t'i kundërshtosh Mbretit të fuqishëm?
— Ç 'doni të thoni me këtë? (Pyeti Shën-Vasili.)
— Vetëm ti s 'do që të pranosh dhogmën e Perandorit.
që e kanë prariuar të gjithë?
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— Kurse vet jam një krijesë e Perendisë, — shtoi ShënVasili — si ësht e mundur të adhuroj një krijesë, qoftë se këtë
m'a imponon guvernatori ose dhe vet Mbreti?
— Si? S'ke frikë nga autoriteti?
— Pse të kem frikë ? Ç’ ke në dorë të më bësh ?
— Kam në dorë të të bëjë shumë gjëra.
— Edhe cilat janë këto ?
— Konfiskim, internimin, mundime, vdekje.
— A ke ndonjë tjetër? Se nga ato që the s’ kam frikë.
Ç’ frikë munt të ketë nga konfiskimi ay që s' ka tjetër veç se
disa robe të vjetra e disa libra? Pse të kem frikë nga internimi,
kurse në çdo vënd të botës që të ndodhem, do të jem udhëtar? Mundimet s’ kanë se ç’ti bëjnë trupit t'im të dobët. Sa
për vdekjen, e pres me gëzim, se do të më përmbushjë tërë
dëshirat e mija, mbasi do të më bashkojë me Perendinë.
I mahnitur guvernatori nga këjo përgjegje, i thotë ShënVasilit :
— Deri tani as një s' ka patur guximin të thotë para meje
të këtilla fjalë.
— Ndofta, i tha ati i shenjtë, munt të mos kesh takuar
ndonjë episkop deri sot. Ne jemi të butë e të përulur jo vetëm
para Mbretit, por edhe para njeriut më të vogël. Mirpo kur
është fjala për besën t’ onë te Perëndija, atëhere zjarri edhe
thika edhe shtazët e egra, janë për ne më tepër kënaqësi, se
sa kërcënim e tmerim.
Mbreti u prek prej kësaj fuqije shpirtërore të burrit dhe
urdhëroi t’a lenë të lirë.
*
Të tre Hierarhët paraqiten si profetë të Dhjatës së Vjetër,
misionarë të perëndishëm të dashurisë, filosofë të theollogjisëkrijonjës parimesh personale, udhëheqës të kishës në udhët e
saj të mëdha. Me drejtimet që morri nga ata, Kisha u-bë mëma
e jonë e madhe.
Mëma Kishë. Ç' titull i ëmbël! Prek edhe më të përbrëndëshmet e qënëjes s' onë. Mëmë e shënjtë ! Edhe leckat e tua
akoma, janë më të çmuarshme se porfyrat e kishavet të tjera.
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Nër krahërorët e bijvet të tu je fryma e tyre. Je limani i prehjes së tyre. Kështjella e mpleksur me ar. Ç' madhështi përfshin
thjeshtësia e jote ! Bijt e tu do t' u a tregojnë historin t ’ënde
fëmijëvet të tyre. D ot’adëgjojnë ata me mallëngjim tëpatreguar.
Dhe do të zgjohet në shpirtin e tyre etja e më së mirës. Në
agonin dhe në turbullimet e tyre, ti do të jesh e vetmja mbështetje për’ ta.
* *
*
Rini e dashur që studjon, hidh-i një vështrim dhe historisë së Kishës s’ onë, e cila zë një faqe të artë në historin e
atdheut. Këndoj-e me kujdes dhe ke për të mësuar shumë sende.
Këto u a thuaj dhe të tjerëvet. Ke për t' u mallëngjyer prej
sajë. Enthusiazmin t’ënd u a trasmeto edhe atyreve. Ti je profe
t a prekëse e së ardhmes. Premtimet e tua ç' thesar përfshijnë !
Shpresat e tua ç’ pasuri përbëjnë ! Jeta e jote është lum. Kisha
le të jetë shtrati. Pa këtë jeta e jote do të jetë si një ujë i paregulltë që s’ ka shtrat. Dhe që gufon me rëmbim e zhurmë
për të prishur e për të çkatëruar.
Ata që do të mbeten pa qetësi, pa rythmë, pa drejtim,
do të çkatërohen. Ata që do të ikin nga véndi i tyre, nga kufit
që u dha atyre natyra, shoqëria, morali, shteti, do t'i përngjajnë
lepurit i cili dolli për të ecur në arë kur bujku ishte ende atje
e mbillte. S' qe errur mirë-mirë dhe ay u-vra.
Për të mos prishur njeriu kot jetën e vetë, për të mos e
humbur shpresën, por t’a dojë atë, të enthusiazmohet për të
dhe t'a përdornjë si duhet, është nevojë t'i japë vetes një rythmë,
një drejtim, një qëllim. Jeta e vet do të bëhet atëhere e bukur,
puna e tij atëhere do të ketë fryte më të shumtë, suksesi shpesh
herë do t'a shoqërojë. Ay do të jetë atëhere në gjëndje të presë
e të mposhtë mjerimin dhe të ecnjë me qetësi drejt destinit të
tij të math, drejt përjetësisë, drejt Perëndisë.
*
Mjetet që na drejtojnë te ay janë të shumtë. Kur bëhemi
vllezër me t’ afërmin, ecim drejt Atit dhe krijonjësit të gjithësisë dhe atje piqemi të gjithë. Kur sillemi reth hinkës së përkohshmërisë dëshirojmë përjetësinë dhe drejt asaj shkojmë.

B.

Në kalimin e jet-ës s’ uaj

Verbëri trupore-verbëri shpirtërore
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Verbëria është fatkeqësi e madhe, i dashur këndonjës. I
verbëri, dyke mos patur shqisen më të rëndësishme munt të
themi, shqisen e pamjes, rron gjithëmon në errësirë, largbukurirave të botës që e rrethon. Shpirti i tij, i pa-ushqyer prej
parafytyrimevet të jashtmë, dobësohet dhe varfërohet. Këmbët
e tij, dyke mos patur shkopin natyral të pamjes, pengohen
vazhdimisht. Zëmra e vet, si një burg i mbyllur, notori në pellgun e hidhërimit. As gjë, krejt as gjë s' ekziston për të verbërin.
Qielli plot me yje, deti i kaltërtë, kallinjt e artë të grurit, trandatilet e kuqë, bagëtia e bekuar, agimi i artë, dielli i porsalindur, të gjitha janë larguar prej atij, dyke e lënë n' errësirën e
natës për gjithmon. Të tjerët rriten dhe bëhen me anën e punës së tyre indipendentë. Vetëm i verbëri, i dënuar për jetë
n’ errësirë, s'ësht në gjendje të punojë. Atëhere, shkopi dhe
trajsta i mbeten si e vetmja perikje. Kështu që verbëria, më e
keqja e të gjitha fatkeqësivet, bën për shok lypjen, më të^dobtin e profesionëvet.
Por ekziston dhe diçka më e keqe se këjo: humbja e dritës s’ onë shpirtërore, kalimi nga fetarizma në afetarismë. Për
këtë deshërojmë të bejmë fjalë sot. Cila ësht natyra e afetarismës? dhe cilët janë mjetet e shërimit të sajë? Ja. themae jonë.
Vartimeu i verbër, për gjëndjen e mjeruar, por edhe për shërimin e të cilit bën fjalë Ungjillori i shenjtë Lluka në kreun e
18-të, paragraf 35-43 të Ungjillit të vet, le të jetë typi i themës
s’ onë.
* *
*
Afetarisma, nën të cilën kuptojmë jo vetëm qëndrimin armiqësor kundrejt parimevet Krishtërorë por edhe mungesën e
çdo ndjenje sipërnatyrore, si edhe paprekshmëninë dhe mosinteresimin për çdo gjë që i përket qiellit, ësht, mund të ihemi,
një sëmundje e re. Atërit dhe gjyshërit t'anë qenë shumë shpresëtarë dhe me frikë Perendije; në vuajtjet e jetës gjenin ngushëllim gjithëmon pranë fesë. Mirpo sot punët po marrin tjetër
udhë. Të ngjiturit pas fitimit lëndor, përpjekje për mirëqënje
trupore dhe të dhënit pas lavdisë së kësaj bote i kanë pushtuar
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shpirtet e ma të shumtëvet; kështu që, as qiejt nuk u tregojnë
më atyreve lavdin e Perendisë, as Kryqi dashurin e Shpëiimtarit. Edhe njeriu sheh sot n ’udhën e shekullit të.20-të të ecin një
shumicë afetarësh, në kundërshtim më të vetmin të verbër,
Vartimeun, i cili sillesh nepër rrugat e Jerihosë. Ky ësht dhe
i vetmi, munt të themi, ndryshim q' eksiston nërmjet afetarismës
dhe Vartimeut. Sa për të tjerat, të dy janë një sojë. Sepse, në
qoftër se Vartimeu ishte pa sy dhe i varfër, a nuk ësht dhe afetarisma verbëri dhe varfëri?
Ka, i dashur këndonjës, shumë probleme, që janë bashkëgatuar me qënijen t' onë shpirtërore dhe që mos-interesimi
për' to përbën mohimin e qenëjes s' onë më fisnike. «Nga erdha
dhe për ku shkoj?» s' janë pyetje që interesojnë vetëm filosofët,
por pyetje që prekin vet thellësit e shpirtit t' onë, mbasi
përbëjnë ata ngacmime të mbrendëshmë të mëdhenj, me anën
e të cilëvet vullneti lëvis në këtë ose atë mënyrë, dhe drejtohet
ndaj e mira, ose ndaj e liga. Çelsin e artë të mysterevet të
lartpërmëndur, çelsin që ngreh moralin dhe lartëson mendimin,
e ka vëtëm besëtari, të cilit Perendija i ka zbuluar me një
gjufrë të lartë se burimi i ynë është qielli, limani i ynë, gjiri i
Perendisë dhe anija që na çon në këtë liman, ësht të kryerit e
porosivet të Zotit. Kështu që besa për atë që e ka, i paditur
qoft ay ose fëmi, qëndron si një pishë që i shpërndan errësirën,
si një diell që çduk ret e padituris së tij, si një teleskop, me
anërre të cilit hyn hë të sipërbotëshmet, si një sy,. më në fund,
i shpirtit, që vëzhgon botën e përmbinatyrëshme. Por i pabesi
dhe afetari, nuk e ka këtë sy të mbrëndëshmë, këtë shqisë qiellore, me anën e së cilës besëtarët prekin të qiellëshmet; dhe
kështu, pa dijen e burimit të vet, pa dijen e destinit të vet, pa
dijen e botës tej varrit, sillet andej e këtej dhe, si një i verbër
i vërtetë, kujton se bota ësht një hije, një ëndër, një gënjeshtër.
Kur ebrejtë u-nisën për atë udhëtim të gjatë që do f i shpinte
nga dheu i robërisë në tokën e premtuar, caktuan për kryetar
dhe udhëheqës të tyre profetiti Moisi, Dhe kur, më vonë pas
shumë vjetësh, tre Magë nga lindja u-nisën me gëzim për Eadhuruar Perendinë që u-bë njeri, një yll, i vetëm në kronikat e
astronomisë, u-duk që t; i udhëzojë për në Vithleem. Edhe afetarët e të pabesët janë udhëtarë. Lëvizin drejt një fundi ose një
mbarimi, sado që të thonë me këmbë-ngulje, se krijimi ësht
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një rreth i kotë. Lëvizin; dhe si provë janë shkallat e ndryshme
të moshës që ngjiten, pianeti mbi të cilin rojnë dhe i cili lëviz
rreth një qendre të caktuar, historija, e dia me gjithë prapësimet dhe ndryshimet, zgjat frymën e saj të fortë drejt përparimit. Po; lëvizin afetarët. Por, për ku? si? nën udhëheqjen e
kujt profet a ylli ? Të as-kurkujt. Sepse ata, si Edypi i vjetërsisë,
nxuarrën me vet duart e tyre syun e shpirtit dhe mbetën të
verbër dhe të errësuar.
Nuk mbetën vetëm të verbër. Si Vartimeu i Ungjillit, u-bënë
dhe lypës. Sepse besa s' ësht vetëm mjeti që na sjell në kontakt
me qiellin, nuk ësht vetëm «vegëla prekëse» e dhogmavet Krishtërore, s'ësht vetëm «përsosuria e dijes»pas Klimentit të Aleksandrisë, por njëkohësisht ësht dhe kurajë, zeli, flagë. Ësht
mburojë, pas Ap. Pavlit. Ësht shkop mbi të cilin mbështetemi,
pas joan Qojartit. Ësht ay krahu i fortë i shqiponjës, me të ci
lin kapërcejmë çdo pengesë dyke u-ngjitur lart, shumë lart.
Ësht qysqia (leveja) me të cilën tunden në zemrat e detravet
malet e vështirësivet. Ësht shkaku kryesoi* dhe kondit' e/domosdoshme për çdo vepër të madhe. Mbasi këjo ësht që i jep gojë
profetit, që lyen eroun, që i jep krah misionarit, që frymëzon
shkencëtarin, që i çel orizonte të reja vëzhgonjësit, që i jep
kurajë dëshmorit për t' u bërë ball me qetësi mundimevet. Cili
tjetër, se shkrimtari i letrës mbë Ebrejtë ka përshkruar më
gjallë veprat e besës, kur, dyke treguar lavdit' e stërgjyshërvet,
i thuri asaj këtë hymn madhështor? «Me anë të besës u-bind
Avraami, kur u-thërrit të dalë mb' atë vënt, të cilin kishte për
të marr për trashëgim........... Me anë të besës vajti e ndenji
në dheun e premtuar............... Me anë të besës Moisiu, si u-bë
i math, mohoi të thuhet i bir i së bijës së Faraonit.... Me anë
të beses la Egjyptin........ Me anë të besës kaluan Detin e Kuq.......
Me anë të besës ranë muret e Jerihosë......... Edhe ç' të them
më? Sepse nuk do të më arrijë koha të tregonj për Gjedeonin,
e për Varakun, e për Sampsonin, è për Jefthaen, për Dhavidhin
e për Samuelin e për profitërit; të cilët me anë të besës muntnë
mbretërira, punuan drejtësi, fituan të zotuarat, thurnë gojë luanësh, shuan fuqin e zjarrit, shpëtuan nga gojët e thikës, muarnë
fuqi nga dobësirat, u-bën të forte në luftë, thyen ushtërit e të
huajvet». (Ebr, II. 8-35). E këtillë pra, vlla i im, është dhe në

JETA KRISTIANE

371

prodhimin e saj besa, por të cilën i pabesi nuk e ka edhe prandaj mbetet i varfër dhe pa strehë për gjithmon dhe sidomos në
momentet kritike të jetës, kur pa pikë shprese dhe i dërmuar,
goditet nga dhimbja dhë sheh vdekjen, ose kur i jep fund jetës
së tij të mjerë me anën e vetëvrasjes së paligjëshme. Sepse, si
mbas Sh. Ambrozit, besa ësht ajo që ushqen me vajin e sajë
kandilën e shpresës. Pushoi së ushqyeri ? Sh presa sfiuhet.
Por mjaft thamë deri këtu, për të provuar njëjësin që
eksiston nërmjet afetarismës dhe Vartimeut. Ësht kohë që të
mirremi mi mënyrën e shërimit të së parës dyke patur gjithmon
parasysh shërimin e të verbërit,
Kur Vartimeu, na thotë Ungjillori Lluka, në mes të kësaj
errësire dhe të këtij mjerimi, dëgjoi pa pritur dyke kaluar para
atij një shumicë e madhe populli, me një herë, i shtytur nga
kureshtja pyeti: ç’ ngjet? Dhe kur mori vesh, se po kalonte
Jisu Nazoreasi, ngriti zënë dhe filloi të thërresë: Jisu, i Bir’ i
■Dhavidit, kij mëshirë për mua! Të tjerët e qërtonin dhe i thoshin të heshtë, por ay më tepër bërtiste : i bir' i Dhavidhit, kij
mëshirë për mua! Shpëtimtari e dëgjoi e dha urdhër , t'a sjellin para Atij. «Dhe ay — shton Sh. Marku — duke hequr roben e vet», kaq i math ishte gëzimi, «dhe dyke u-ngritur erdhi
te Jesuj» — «Ç'kërkon?» — e pyet me ëmbëlsi. — «Të shikoj
o Zot, të kem dritën e syvet», — «Mirë, shih pra» i tha Krishti.
Dhe me një herë të verbërit i u çelën syt e pa. Dhe qysh atëhere s’u-nda prej Jisujt, dyke bekuar emrin e Perendisë.
Me tre mjete, pra, Vartimeu u-shërua nga verbërija trupore. Piksëpari, hetoi, pyeti; pyeste ç' ësht kjo. Pastaj, çfaqi dëshirën, deshi; ç’ kërkon prej meje, edhe ay tha: o Zot- dua të
shoh. E më në fund, e pasoi; dhe i shkonte pas dyke lavdëruar
Perendinë. Këta të tre mjete le të përdorë dhe afetari ose i
pabesi dhe sigurisht ka për t’a fituar prapë shqisen e humbur
të besës.
Dhe piksëpari le të hetojë. Besa Krishtërore s’ësht ndonji erezi
e fshehtë dhe infernale, por paraqitet haptazi në të gjithë. Bibla e
shenjtë ësht e përkthyer dhe në gjuhët e popujvet më të egër, për
të cilët esht gjetur dhe alfabeti i posaçëm, edhe Shpëtimtari,
pikërisht për këtë arësye, mësimin e vet moral e shpjegoi
mbi malin e lumërivet që t'a dëgjojnë të gjithë. E ka pushtuar,
pra, ndonjë dyshim ? Le të hetojë. Le të hetojë e do të bindet
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se botën shpirtërore e lyp vet bota lëndore si mbështetje, mbassi
pa atë mbetet e pa kuptuarshme. Le të hetojë e do të bindet
se të gjitha dhogmat e Krishtërimit, jo vetëm që nuk vijnë në
kundërshtim me arësyen, por përkundrazi janë n’ armoni të plotë
me të. Le të hetojë e do të bindet se Ungjilli i shenjtë pajtohet plotësisht dhe u-përgjigjet kërkesavet më të thella të zemrës
s’ onë të mbrëndëshme. Le të hetojë e do të bindet se mëndjet më të ndritëshme të botës u-përulën para personalitetit të
Shpëtimtarit. Le të hetojë e do të bindet se mijëra dëshmorësh,
shenjtorësh, asketësh, rrëfenjësish, atërish, eronjsh të detyrës e
të mirëbërësisë, e pasuan Zotin në udhëtimin e tij triumfal,
dyke i dhënë Atij edhe mëndjen edhe zemrat dhe dyke sakrifikuar për Të dhe jetën. Le të hetojë e do të mësojë se edhe
sot Shpëtimtari kalon para nesh, për të na shëruar nga verbëria.
Sepse ç’ tjetër gjë janë, vlla i dashur, furtunat, mjerimet, dëshpërimet, qërtimet e forta, që ndjejmë në zemër veç se vizita të
Krishtit? Jisu Nazareasi kalon. Kush nuk e dëgjon dyke ardhur
te Ay? Kush nuk ndjen në ndërgjegjen e vet zërin e Tij? Vijnë momente në jetën bile dhe të njeriut më të ftohët, në të
cilët Fiala që u-bë njeri, vjen ndër ne me tërë madhështin e
vet. Ndal o njeri! ku shkon pa mua? — Edhe cili je o Zot? —
Jam jisu Krishti, udha, e vërteta dhe jeta; më beson?.....Lum
ata që i kuptojnë këto thirrje mystike dhe u-përgjigjen atyreve
me anë të besës ! ata që me interesim të vërtetë dhe me qëllim
të sinqertë, si Vartimeu i verbër, vënë veshin e tyre në zemër
dhe hetojnë me ndërgjegje të pastër !
Dhe mbassi të hetojë e të pyesë, detyra e tij e dytë ësht:
të dojë; të dojë me qëndrim e fuqi, ashtu siç e ka dashur dhe
Vartimeu, dyke thënë : o Zot, dua të shoh. Sepse dashja ësht
gjithmon kondita më e rëndësishme për ndreqjen t’onë. Vet
Perendija, i cili na krijoi pa dashjen t ’onë, nuk mundet të na
shpëtojë pa dashjen t' onë. Të duash, d.m.th. të mundësh.
Edhe ja pse Jisu Krishti kërkon, para çdo mrekullije, çfaqjen e
dëshirës së atij që vuante. Ç' kërkon të të bëj ? Si pra? Një i
verbër vjep para Krishtit edhe Ay nuk di ç’ kërkon i verbëri?
E di. Por kërkon të dojë dhe i verbëri shërimin e vet, ashtu
sic e do Jisuj. Kështu duhet të bëjnë dhe të pa besët: të kërkojnë shërimin e tyre, shërimin shpirtëror, rifitimin e besës.
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T' a duan aq, sa syt e ballit. Sikur të kishin humbur dritën e
syvet të tyre, a nuk do të rendnin nëpër mjekët, a nuk do të
mirrnin barëra, a nuk do të përdornin çdo mjet për shërimin
e tyre? Po këtë përkujdesje duhet fa tregojnë edhe për veglën
e besës. Edhe mos fa quajnë si gjë të pamundur. Vet Perendija ka për fi ndihmuar. Nga ana tjetër, edhe nga shpirtet më
të koruptuar besa nuk çduket krejt. Qëllon që njeriu ndonjë
herë të humbasë krejt dritën e syvet. Të humbasë krejt shëndetin. Të humbasë tërë pasurinë. Por besën kurr nuk e humbet
krejt. Nënë gërmadhat e tymosura, gjënden gjithënjë disa gurë
të fortë, mbi të cilët mund të ndërtohet një ndërtesë tjetër. Shumë
herë kemi parë barinj të cilët, gjatë netevet të dimërit, të ngrihen e të trazojnë zjarrin e shuar e të gjejnë nënë hinë ndonjë
thëngjill të ndezur me të cilin të ndezin tjetër zjarr përsëri.
Edhe e fundit? Për të mos rënë përsëri në pasionin e
pabesisë duhet të rregullojmë jetën f onë pas .porosivet të
Krishtit, ashtu siç bëri dhe Vartimeu, i cili, dyke fituar dritën
e syvet, i shkonte pas Krishtit, dyke lavdëruar Perendine. Le
t; a themi haptazi. Afetarizma nuk ësht pjellë as e studimeve,
as e konviksioneve, por të një jete të çthurrur. Immoralët: ja
cilët s' besojnë mbë Zotin. Kurrë një njeri i virtytëshëm nuk do
f i gjente si të pa denjë për besë mësimet e Krishtit. Vetëm i
demoralizuari, adhuronjësi i barkut, materjalisti, adhuronjësi i
vët-vetes dhe i mishit, e urren fen, e cila ka për qëllim të lartësojë njeriun për mbi kafshën. «Sistemet V ona — tha një filosof i huaj — janë; në më të shumtën, historia e zemrës s' onë.
Çdo konviksion rrjeth prej karakterit e jo prej dijës dhe lartësimi i zemrës na udhëzon te dija e vërtetë». Duam; pra, që të
kemi besë ? Le të mos bëjmë mëkatë. Le të presim çdo lidhje
padrejtësije. Le të lidhim lëndën pas idhesë, dhe jo të tërhiqemi
prej së parës. Le të qërojmë dëshirën t'onë prej çdo mendimi
të lig. Shpirti i njeriut u-përngjan ujrave të lumit. Deri sa ecin
me furri dhe të trazuara me baltë e me kumë, asgjë s' mund të
shikosh në sipërfaqen e tyre. Por kur rrjedhin qetësisht, të
pastërta*e të kulluara, atëhere qielli me refe arta si një korë
prekëse pasqyrohet mbi7to. «Lum — tha Zoti — ata që kanë
zemër të kulluar, së këta do të shohin Perëndinë».
B.

Principe! kryesore m orale e
socjale si m b as d o k trin ëssë Jisuit
Ma të nevojshme se kurr e shohim t’ arsyeshme t’ i tregojmë lexuesve t' onë principet ose parimet e Jisuit, mbassi
që njerzija e shekullit të XX ka. nevojën ma të madhen t’ a
përqafojë ket Doktrinë Shpëtimtare.
Qjendja haostike e këtij shekullit të XX e përcjellun prej
mendimesh e gjykimesh të pseudo-intelektualësh me norma e
ligje té shkrume prej sish, na dha shkas t'i shtrohemi nji stustudimi të tillë, tuej pas për qëllim t'i njoftojmë lexuesët e
ndershëm me disa shenjime té parimeve filosofike e rreligjoze
pagane né krahasim me Atë të Krishtene. Ti njoftojmë po me
At Doktrinë, e cila i pruni botës së mare kulturë e qytetnim
të vërtetë në të gjitha pikpamjet t' argumentueme jo në bazë
të shkencës së mbrapambetun, por në bazë të asajë që i pruni
botës: Dritë e Shkëlqim, Vllazni e Harmoni, Pagjë e Dashtni,
e shum vyrtyte tjera. Themeluesi i kësaj Doktrine kje po Ay,
i Cilli kur lindi në shpellën e Vithleemif, prej Engjejve të
Qiellit kje përshëndet me këto fjalë : “Lavdi Perendisë mbë
të lartërat dhe mbi dhenë paqë dhe mbi njerëzit mirëdashje,,.
*
Po me të tilia fjalë edhe Kisha Orthodhokse përgjithsisht
përshndeti bijt e Sajë që të kenë për parim Doktrinën Kristjane, për nji pagjë mirëdashje në mes të njerëzve.
Prej titullit të kësaj së ndershme së përkohshme “Jeta
Kristjane,, e cilla lexohet e admirohet jo vetëm prej Shqyptarve po edhe prej popujve të tjerë të kulturës, mora shkas
t’ i paraqes lexuesve të ndershëm, në mos tjetër Vllazënve t'onë
Orthodhoks, gjendjen e asaj kohe kur dominojshin parimet filo
sofike e rreligjoze pagane në krahasim me Atë të Krishtene.
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Karakteristika e përgjithëshme morale e socjale si mbas
parimeve filosofike të Grekve e të Rromakve të vjetër
para ardhjes së Krishtit.
Gati té gjith filosofét e asaj kohe, kur se bajné fjalé pér
morale mbajné parimin se morali asht anthroponomatik (moral,
i cili rrjell prej njerzve e jo prej Zotit) si edhe Anthropocentrik,
si mbas asaj fjalé té filosofit Protagorés (410 p. Kr.) : Pànton
hrimàton métron ànthropos = Njeriu asht masa e gjithshkafit.
Pra mbas kétij lloj parimi njeriu asht qendra e té gjith
veprimit moral; po ay mjafton E apé nji normé o gjykim pér
vepra morale. Por na tuej marr parasyshé si nji fakt té sigurté,
se kuptimi o intelekti i njeriut asht i kufizuem, né té cillin
kuptim péshteten konseguencat e mékatit stergjyshuer dhe per
sonal si mbas tregimit té Dhjatés sé Vjetér e Dhjatés sé Re
(vro psalmin e 50, 7: Spérkat-mé me hysop dhe do té qéronem;
laj-mé dhe do té béhem mé i bardhé se débora; Karta e Ap.
Pavél mbé Rromanét 5,12: «Pérandaj sikundér me ané té nji
njeriu hyri faji ndé botét, edhe me ané té fajit vdekja, edhe
késhtu shkoj vdekja mbi gjithé njerzit, sepse qé té gjithé féjyené»;) vetvetiut kuptohet se u hapén dyert subjektivizmit ose
mendimit o gjykimit si pas interesit personal e jo si do f ishte
e vérteta; sé dyti skepticizmit dhe sé mramit nihilizmit.
Subjektivizém don me thané, kurse bajmé fjalé pèrsa i
pérket té vértetave morale, kupton até pér té vérteté shka nje
riut i#a merr mendja ose sa ti kené fuqi gjykimi i nji kriterium
té tij.
Skepticizmi méson se njeriu nuk mund té vij deri aty sa
té kuptojé se cilli asht gjykimi moral i nji fakti.
Nihilizmi na tregon se pérgjithsisht nuk ka té vérteta mo
rale ose nji gjykim objektiv, prandaj edhe pér njeriur nuk ekziston nji detyré me gjeté té vértetén.
Prej parimeve té kétij lloj drejtimi filosofik konstatojmé se
mungonte nji auktoritet né principe morale té konsiderueme
prej tyne. Natyrisht, mund té shpjegohet né kété ményré, mbasi

376

JETA KRISTIANE

qi çdo parim i krijuem prej nji filosofi u mbante prej hartuesit
si nji normë e vërtetë dhe e mjaftueshme për drejtimin e jetës.
Si pamë prej sendeve të treguema ma sypri kuptohet se vetëm
nji moral i shndoshtë i bazuem në Rreligjonin Kristjan mund
të jenë i saktë për drejtimin e nji jete përgjithsisht, e cilla
Doktrinë na shpjegon se morali asht Theonom atik dhe T h e o
centrik (Morali rrjell vetëm prej Zotit, dhe se Ay asht qendra
e nji veprimi njerzuer).
.Mbasi qi filosofët Orekë e Rromakë para Krishtit nuk kishin nji kuptim se kahë xen fili morali, vetvetiut merret vesht
se nuk kishin dijeni për nji qëllim të moralshëm përgjithsisht.
Këto të mjerë kujtojshin se me norma e ligjë të shkrueme prej
sish muejshin t'i venë nji themel jetës, se shka ishte idheja; se
ç' ishte morali në esencë kje shue faret, tuej spjegue se njeriu
le të jetojë po ashtu si t' i pëlqejë. Ky mendim i gabueshëm
ka sjellë dame të mëdha në boten njerzore, tuej dhanë shkas
që të formohet nji pesimizem, egoizem e shum sende të dobëta
si p. sh. : Nji luftë të përgjithshme kundra gjithshkafit, ku nje
riu në njani në tjetrin nuk ka gjetë humanizëm por bish st'egër
(homo homini lupus).
Historija e filosofisë na tregon se të shumët ishin ato filosof, të cillt nuk dishrojshin të kuptohet parimi i tyne prej
popullit t' ultë, por vetëm prej aristokratëve dhe intelektualve.
Disa hera nji vepër u gjykcnte moralisht, vetëm mbas atyne
ndjenjave, të cillat ishin të lindme në natyrën njerzore; por me
gjithta këto ndjenja kjenë respektue faret pak, përse Drita Hyjnore e Fryma e Shpëtimtare e Jesuit u mungonte.
Disa shembuj ma kryesorë parim esh filosofike të Grekërve
e të Rromakëve të Vjetër
Për t' i diftue lexuesve t' onë randësinë e Moralit Kristjan,
ma para po shenojmë disa shembuj parimesh filosofike me
ndjenja pagane, ku ma vonë do të shohim ndryshimin q' i ekziston në mjes të Paganizmit e të Kristjanizmit. Po çekim disa
shembuj të parimevet të Platonit (347 mb. Kr.) Aristotelit (322
mb. Kr.), Senekës (65 mb. Kr.) etj. etj. Prej idhenave q' i këto
filosof tregojshin për moral përgjithsisht, shohim se u mungonte

JETA KRIST1ANE

377

ajo dashtni, bamirsi, rregullim shoqnije sikurse asht me nji
themel të shndoshtë, vetëm morali Kristjan. Për shembull Piatoni, pa dyshim nji ndër filosof ma të mdhaj të Grekve të vjetër, epte leje për mbytjen e fmijve të smuet, qi lindshin me
ndoj defekt trupuer; këtë e bante, pse simbas mendimit të tij
një fëmi i tillë ishte në dam të shtetit.
Prej veprave të tija shohim se çë mendiin kishte për
skllavëri (bajmë fjalë për rob) të mbajtur pa farë mëshiret. Këjo
u spjegonte kështu, mbasi që kombet tjera për té ishin (i vàrvari). Për sa i përket manifestimit të dashtnis ndaj anmikun,
mpron at drejtim qi anmikut lypset t’i bajnë nji të keqe (përkundra idheja Kristjane na tregon që të lutemi edhe për ato qi
bajn keq e n' a mallkojnë : „Kini dëgjuar se është thënë të
duash f afërmin tënt, edhe f i kesh mëri armikut tënt. Po
un po u them juve : Doni anmiqt f uaj bekoni ata që u
mallkojë juve, beni unir atyre që u kanë mëri juve edhe
taluni për ata që u bëjnë keq e u ndjekin juve. (Pas Matheut 6, 43-45). Ma përtej shohim prej veprës, ku ban fjalë
«mbi Shtet, se si i spjegon të drejtat individuale, çestjen famil
iare, të pasunisë private etj. etj. ku gati mund të thomi se epte
spjegime si t' ishte i principit komunist.
Aristoteli, nji ndër filosofët e mëdhaj të kohës së vjetër,
ka disa parime të gabueshme pèrsa i përket çestjes së moralit,
shka edhe nga pikpamja e ynë Kristjane mund të gjykohet.
Aristoteli robin e konsideron si nji send: órganon. Tuej mos
pasë nji idhe monotheiste dhe nji moral të shndoshtë, ky filo
sof epte leje qi tu përdorshin pikturet dizhoneste, po kje se
ishin dedukueme zotave të tyne. Për sa i përket besnikisë ndaj
gruen, këto filosofa nuk kishin gja të përkundërt nga pikpamja
morale, qi nji burr i martuem të jenë rrelacjon seksual me gra
të tjera, në té tilla rasa këto lloj grashë u quheshin héteras, tè
cillat qëndrojshin në dam të familjes.
Familja u konsideronte si nji mjet për Shtet, qi në këtë '
mënyrë të kenë fëmi e ushtar, edhe prandej për të tilla arsyena
edukimi i fëmive ishte në dorë të Shtetit e jo të prindërve.
Asgja mangut si me ato të Grekërve të Vjetër kështu ndolli
edhe me parime morale të nji fillosofi Rromak i qujtun Seneka.
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Këtu po çekim vetëm dy shembuj tuej ven'oroe se si qëndronte
principi moral i këtij filosofi dhe i besimit pagan, qi aso kohe
kishte populli Rromak, i cili princip vjen në kundërshtim me
Atë Kristjan.
Ky filosof prej atij opinjoni kje konsideruar si i ndershëm
me gjith se aj ishte me karakter të lirshëm, veçanërisht në pa
rime seksuale. Historijaku m ai madhi Rromak, Taciti, (117 mb.
Kr.) na përskkruen hollsisht mbytjen e Julie Agripës, të Nanës
të Mbretit Neron ku thotë se : Seneka si edukues e kshilltar i
Neronit i’a provoj kët vepër gjaksore (Cornelli Taciti Annalum,
lib XIV). Në mjes tjerave Seneka epte leje edhe për nji vetvrasje.
Parimet e Jesuit mbi moral, filosofi, kultuer e civilizlm
përgjithsisht.
Prej shembujve të tregueme ma nalt shohim se në ç’ krasim qëndrojnë parimet e tyne me ato Kristjane, si b. f. mbi
dashni e mëshirë, përgjithsisht moral, (Për të pas nji idhe mbi
dashtni qi, predikonte Jesui vro : Paravolinë e Samaritanit në
librin e besimit për filiere). Pèrsa i përket kohës mbas Krishtit
gjejmë edhe këtu principe filosofike në kundërshtim me ato të
Jisuit, por jo sa ma para të kohës se vjetër, shka spjegohemi
se këto filosof të kohës së re si individuai kjenë të ndritun prej
parimeve' Kristjane e këjo fuqi Hyjnore ka mujt të baj nji reaksion në shpirtin e intelektin e tyne.
Pedagogu i famshëm Ruso (1778) thotë se: «nuk kuptoj
pse t’i përshkruhet librave të filosofisë nji moral i shëndoshtë,
mbasi qi ky moral kje ma para Kristjan mandej fiiosofik». Kanti
në nji letër të shkrueme filosofit Jakob (1819) thotë : «Po rnos
të kishte predikue Ungjilli parime morale me nji themel të
shndoshtë, intelekti njerzuer nuk do t’i kuptonte aq mirë siç e
kupton».
Filosofi Gote (1832) me nji enthusiazëm të madh shprehet
për Kulturën Kristjane me këto fjalë : «Fryma kulturale rnund të
përparojë, shkencat mund të shpikin shum msheftsina për njerzimin, intelekti mund të pajoset me dituni, por kurgja tjetër në
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botë nuk mund të krahasohet me Dritën e Shkëlqyeshme
t’ Ungjillit e të Kulturës Kristjane.
Ma smramit po çekim edhe mendimin e nji shkrimtari
Ojerman P. Warberg ku thotë: «Lypset të shkruhet nji histori
qi ban fjalë mbi Kulturën Kristjane, tuej i tregue të mirat, dobinat e përparimet, qi Kristianizmi na i suell në fushën humane
e në rregullitnin e jetës shoqnore si p. sh. për gruen, fmit, robët puntorët ushtarët etj.» Përposë naltshenjueme Morali Kristjan
i shërben edhe parimit juridik, ku thotë: se çdo njeri asht nji
subjekt juridik. Na shohim prej historisë së vjetër se mbytja e
robve ishte e lirshme në vullnesen e patricit, përkundrazi Mo
rali Kristjan na tregon se para Zotit jemi të gjith vëllazën (vro
Kartën e Ap. Pavël mbë Filimonin). Na këtu po shenjojmë nji
krahasim qi ekzistonte në parime t’ atyne Pagane e Kristjane,
me qëllim qi lexuest t’ onë do te muejn t'a shohin ket ndryshim
tuej kërkue qi edhe këtu ndër né të lulzojë Idheja Shpëtimtare
ndër institute Fetare e edukuese për mirvajtjen e popullit f onë
shprestar e përparimtar.
Deri këtu u-munduem të ju apim nji paspyrë mbi parime
filozofike t’.asaj kohë, por në vijim po u shenjojmë dishka edhe
mbi rreligjon të këtyne dy Popujve të Vjetër. Nuk dëshirojm
të hymë nji spjegim të gjatë tuej i'u folun mi Zotat e tyne,
por po vrejmë me nji bindje të madhe se si këto popuj, të
cillt i pruen botës kultur si ashtu edhe nga pikpamja politike
mrrijten të sundojnë e të rregullojnë vendet e okupueme prej
sish, dhe ende nuk kishin mërri deri aty sa mos të muej me
kuptue se kah gjendja shpirtnore-rreligjoze ishin në dekadencë?
Këjo mund -të shpjegohet vetëm, pse në jetën e tyne shpirtnore
e private nuk kishin Dritën e Mjaftueshme ose Fuqinë
Hyjnore siç e kemi na, të cillt pranuem Doktrinën e Shenjtë
Shpëtimtare tuej pohue se: Jisuj me të vërtetë kje Bir’i Perendisë së gjallë.
Shohim pra, me gjith se ndër këto popuj lulxonte liarti i
pikturës, skulpturës, poezisë, muzikës etj. me gjith ta' për kah
naltsija shpirtnore-rreligjoze nuk qindruan deri n 'at shkallë se
sa do të mërrijshin po të ishin të paisun me Frymën Shpëtimtare të Jisujt. Të gjitha këto objekte hartistike për këto dy popujt të nalt-shenjuem kjenë si për ato të lindjes, Fetishizmi
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(konsiderimi i sendeve për të shenjta). Prej këtij mjerimi rreligjoz, qi këto popuj të kulturës u gjindeshin si të pa kënaqun
shpirtnisht, qa durim pritshin nji idhé ma të naltë e ma të lume,
prej së cillës kërkojshin shpëtimin moral e socjal, e këjo ishte
vetëm : “Idheja Kristjane,,. Jisui Shpëtimtar, dhe i premtuemi
Mesi, me Doktrinën e Tlj të Shenjtë dhe me Gjakun e derdhun për shlimin e mëkatave të njerzve, vetëm tuej u kryqzue
muejt t’ a shpëtojë botën njerzore prej këtij mjerimi qi i’ u
kërcnonte dita ditës. Dhe prej rregullave të Nomit të Moisiut,
përgjithsisht Dhjatës së Vjetër* bota njerzore nuk pati at dashtni
e jetë të. plotsueme siç na tregon Dhjata e Ré ose Doktrina
Kristjane. Kte e vrejmë prej predikimeve të Shën-joan Pagëzorit,
I cili kje orvatë të pregatisi popullin Ebrej për nji jetë ma të
lume d.m.th. për Ardhjen e Mesiut. Me të vërtetë porsa erdhi
Mesiu i kje vue nji themel i ri e i shndoshtë jetës socjale, qi
po të mbahemi simbas Doktrinës së Shenjtë Mesiane kurr nuk
do të ndollte paknaqsi në ket botë por e përkundërta, nji lumni
e dashtni e sinqertë.
Prej të gjitha këtyne parimeve qi treguem ma nalt ma e
përfeksjonueme asht : Morali e Doktrina Kristjane. Prej fjalve
të Shpëtimtarit drejtue njerzimit shohim se Mësimi i Tij asht i
përshtatun dhe i letë për t'u realizue por ay i filosofve e rreligjoneve pagane pru në mjes të njerzve dam e imoralitet e jo
dashtni Atnore : “Ngrini zgjellnë t’ime mbi veten f uaj, edhe
mësoni prej meje se jam i-butë dhe i-unjët ndë zemërët.
Edhe do të gjeni të prejtur në shpirtërat t’ uaj. Sepse sjellja e ime është e mirë, edhe barra e ime është e lehtë,,.
(pas Mattheut’II, 23-30). Me nji ndryshim prej teorinave tjera
Jisui kërkon prej atyne, të cillt prandojnë parimet e Tija të
punojnë haptazi, me nderë, por jo msheftazi e pa sinqeritet;
prandej simbas Doktrinës së Tij nuk gjykohën vetëm veprat e
dobëta t'ona, por edhe mendimet e tilla. Ma para u mbajshin
për të lum ato, të cillt kishin pasuni, por Jisui na thotë : “Po
kërkoni më përpara mbretërinë e Perendisë dhe drejtërinë
e Atij, edhe këto të gjitha do tu shtonen juve„ (pas Mattheut 6,33); prej këndej vrejmë se Shpëtimtari i konsideron për
të lum ato, të cilët kërkojnë Mbretërinë e Qiellit, Prej dashtnisë
qi çfaqim ndaj Pe-rendinë, si mbas Parimeve të Jisuit, formohet
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nji tjetër lloj dashtnije ajo që kemi për t’afërmin. Kte n’a tregon Paravolia e Samaritani! si edhe vende të tjera t' Ungjillit,
tuej n’ a mësue që të kemi dashtni për çdo njeri pa marrë para
syshë se ç’ kombi e besimi àsht. Por ma e ' madhe asht ajo
dashtni që kemi për anmikun t' onë; ku na thotë: “Doni anmiqt
f uaj bekoni ata që u mallkojnë juve, bëni mirë atyre që
u kanë mëri juve, edhe falu për ata që u bëjnë keq e u
ndjekën juve„ (pas Mattheut 6, 43-45).
Me këto parime, Jisui i pruni .botës nji dashtni ma të
naltë *Se ajo e filosofve e rreligjoneve Pagane.
Idheja Mesijane prej disave, aso kohe, kjë keqkuptue e
këtë e shohim prej pyetjes të Pillatit të drejtueme Jisuit: «A je
Ti Mbret i judhejve»? por Jisui I Cilli na pruni librimin shpirtnuer përgjegji : “Mbretëria e ime nuk është prej kësaj bote„
(pas Joanit 18,36), u flitëte për Mbretërin e Qiellit; pra ky àsht:
Qëllimi i Principeve të Doktrinës Kristjane.
Përsa i përket jetës familjare e grues në kte Doktrinë,
gjëjmë nji mbrojtje e kuptim të thjeshtë, ku na tregon se gruaja
nuk do konsiderohet si mbas parimeve të vjetra fillosofike e
rreligjoze pagane, por të jenë të njejtë të drejtat me burrin :
“Për kët punë njeriu do të lerë f an e t’ ëmën» dhe do të
ngjitet pas gruas së ti; edhe të dy do të jënë nji misti,,,
(pas Mattheut 19,5). Doktrina Kristjane çon zanin e saj kundra
poligamisë e poliadrisë, tuej çmue besnikërinë qi burri e gruaja
do të ken ndaj njeni tjetrin e jo si pamë ma nalt ndër parime
filosofike e rreligjoze pagane.
Parimet Kristjane bajnë fjalë për sa i përket edhe rregullimit të jetës në pikpamje Shtetnore, dhe luftojnë çdo parim tjetër, qi nuk përkon me Atë të Kristianizmit si p. sh. Socjalizmit
ekstrem, Komunizmit (që lufton çdo ndjenjë fetare, shpirtnore
edukuese në kohnat e soçme, në periudhën e XX. shekull) e
Anarkizmit. Për t'a vrojtë ma kjartas se çë mendim kishte Jisui
ndaj auktoritet shtetnore, po u rrëfejmë nji fakt si na e tregon
Ungjilli : Edhe dërgojnë tek ay nxënësit e tyre bashkë me
Irodhianët, dyke thën, Mësonjës e dimë se je i-vërtetë, edhe
mëson udhën e Perendisë me të vërtetë dhe mik do të
dish as për ndonjë gjë! sepse nuk shikon mbë faqe njer-
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zish. Thuaj-na pra. Ç’të duket? ësht e udhës t’i apëm pagesë Qesarit, a po jo? Po Jisuj si njohu djaliëzin e atyre,
tha, ç’ më ngisni, ipokritër? Dëfte-më-ni monedhën e pagesës. Edhe ata i prunë një dinar. Edhe ay u thòt atyre e
kujt është kjo fytyrë edhe kjo përmbishkronjë? A taithonë
e Qesarit. Atëherë u thot atyre epni pra Qesarit ç’janë të
Qesarit, edhe Perendisë ç’janë të Perendisë. Edhe ata kur
dëgjuan u çuditnë; dhe e lan atë, eiknë. (pasMattheut 22,14-22).
Kjo nuk do të thot se Jesuj diftoi nji mosinteresim ndaj
Auktoritetet Shtetnore a po se kje nji rrevolucjonar; të përkundërtën, na i diftoj detyrët t’ ona që kemi ndaj Shtetin, mjafton
qi ligjët e normat Shtetnore mos të vinë në kundërshtim me
parime Kristjane.
Ndër sa filosofi Platon na ep norma: për jetën e familjes,
shteti, robësh përgjithsisht rigoroze, përkundrazi Jisui n’a njofton se në mjes të njerëzve do të jetë : “pagjë e dashtni,,.
Qëllimi i ynë asht qi t’ i diftojmë të gjith atyne që
nuk e kanë për bazë Moralin dhe rregullat socjale të Jisuit se deri sa mos ti rrokim Parimet e Tija, në botën
njerzore nuk do të kemi nji harmoni, por luftë e anmiqsi.
Përkthye e adoptue prej

Prof. !. B.
MEND1ME T ’ ARTA

Njeriu i urte dhe i përulur ja se si rrìendohet : Më duhet të
fitoj e të kem një farë vleftë si pas fuqivet, që më fa li Zoti; e kam
për detyrë f a kuptoj e V a quaj këtë jetë si një mutidim e një
një përpjekje} për të ndihmuar në punën e çvillimit shpirtëror dhe
moral të botës; e kam për detyrë pra të punoj me.vetmohim e vettherorizim për trìumfin e së vërtetës dhe të drejtësisë e kam për
detyrë më në fund të jetoj për qiellin dhe fa bëj veten gati, për
të marë pjes iië gëzimin qiellor; këto duhettë m 'interesojnë, e sa
për botën, le të ketë për mua çdo gjykim e mendim që të dojë.
Shëkojeni njerinë që është shtënë pas Perendisë dhe që plotëson
dëshirën e tij gjatë jetës në këtë botë. Edhe kur pëson ky, nuk
pushon të jetë mirënjojtës ndaj Zotiti dyke patur bindje të plotëf
se Ay nuk e ka lënë fare dhe e mpron gjithënjë; sa për vuajtjet
e kësaj jete, këto i a dërgon Perendija; që fa provojë më mirëy
fa forcojë më shumë në rrugëti e së mirës dhe kështu fa bëjë
gati për jetën e amëshuar.

Nga kryeveprat
e Gojartit
.
' b
K i s h a <T v i u m t f c v t j ë s &

Ësht’ e forte dallga dhe të shumta janë valat, që po na
rethojnë e që na turen. Po s' kemi fare frikë, se mos mbytemi;
sepse qëndrojmë mbi një shkëmb që nuk thyhet e nuk epet
kurrë. Me tërbim të pa treguar vërsulet e lëshohet deti; po këtë
shkëmb as ka mundur, as do të mundë t’ a coptojë nonjë herë!
Me të vërtet, nuk rrië thua : Ç' gjë mund të na trembë ? Mos
është vdekja? As pak. Për mua jeta është Krishti dhe vdekjen
e quaj jo fatkeqësi, po përkundrazi gjë fë mirë dhe fitim të
madh. Mos do të na frikësojë internimi ? Po toka e tërë an' e
mb' anë është e Zotit. A pq mos na tmeron humbja e të hollavet? Velia i dashur! Dihet se asgjë nuk sjellim me vete, kur
vijmë në këtë botë ; të jesh i sigurt, se edhe kur do të dalim
prej saj, nuk do të marrim dot asgjë e nuk do të shoqërohemi
prej as gjëje. Mjerimet e tmerëshme që ka kjo botë, përbuzen
prej meje dhe nuk përfillen fare; por gjithashtu edhe gëzimet
që na sjell herë pas herë nuk ushtrojnë as më të voglën influenoë mbi mua. S’ kam frikë nga vobekësija, nuk e dëshëroj pasurinë; s’ më tmeron vdekja, e në qoftë se dëshëroj të jetoj,
këtë e bëj, jo për tjatër gjë, po vetëm e vetëm që t’ju forcoj
sa më tepër në besën t’ uaj.
Prandaj ju flas sot për gjëndjen e keqe — si kundër mund
t’a quajë dikush prej jush — dhe ju lutem të mos dëshpëroheni as pak, po të kini kurajo dhe besim të pa tundur ne Zoti.
S’ ka as një fuqi në botë, që t’ ju përçajë juve dhe t' ju ndajë e
t ’ ju largojë nga kisha; sepse atë që bashkovi e lidhi Perendija,
njeriu nuk mund t’a ndajë n’ as një mënyrë. E në qoftë se
martesën nuk mund t ' a prishësh, ti Satana, si guxon të besosh,
se do të mundësh t’a përçash e t'a çkatërosh kishën e Perendisë? Ësht'e vërtetë se ti nuk pushon së luftuari këtë; po mundohesh me kot; se sa më tepër luftohet kjo, aqë m’ e fortë dhe
m' e çkëlqyer del. Pusho-je pra këtë luftë, o i çmëndur, në se
dëshëron që të mos shuhet krejt fuqija t' ënde; se sigurisht ka
për të ngjarë kjo, në qoftë se ti nuk heq dorë nga kjo luftë.
Kur lufton me njerës, mund të keshë shprese që të dalësh fitonjës e mundës; po me qiellin a mund t' a verë dikush qoftë
dhe m’ i fuqishm’ i botës? Fuqija e kishës ësht'e pa thyeshme,
se Zoti vetë e ka krijuar dhe themeluar këtë: a po mos kujton,
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o armik i çmëndur, se je i zoti t' i dalësh Perendisë ballë për
balle? Kisha pra — dije mirë këtë — është m’ e fortë dhe nga
qielli vetë. Ky i fundit bashkë me tokën do të kalojnë dhe do
të çduken, po fialët e Zotit nuk do të hutnbasin e nuk do të
përgënjeshtrohen kurrë. Cilat fjalë ? «Se portat e Ferrit nuk do
t'a mundin dot Kishën*.
* *
Në se nuk do të besosh në fjalët, atëhere beso në realitetin e në punët. Sa tyranë kanë dashur t ' a çkatërojnë kishën ?
Sa kamina, sa dhëmbë egërsirash, sa shpata të mprehta? Me
gjithë këtë s’ mundnë t’i bëjnë as gjë. Nuk më thua : ku janë
armiqt e saj ? Janë tshehur, janë lënë në heshtje e në haresë të
plotë. Kur se kisha ç’u-bë? kjo ndrit e çkëlqen më shumë dhe
se djelli; e ky do të shuhet e do të çduket një ditë, po ajo ka
për të mbetur për jetë dhe e pa vdekur. Ç’ thotë historija kishëtare? Thotë se kisha nuk u-mund kur ishte e vogël dhe
besniket ishin të pakët; si do të mundet tashi, kur tërë bota
është mbushur me besnikë e me pasonjës të saj? Dielli dhe
dheu do të kalojnë e do të çduken, por fjalët e mija kurrë.
Dhe eshtë kjo shumë e arësyshme; mbasi Perendija e do kishën
më tepër, se sa qiellin. Zoti dyke zbritur në tokë, nuk mori
trup qielli, po mish kishe. Për kishën u-bë dhe qëndron qielli,
dhe jo kisha për qiellin.
* *
*
Le të mos ju trondit as gjë nga ato që ngjajtnë këto ditë.
Vetëm një gjë ju lutem të më falni : besë të pa tundur. Nuk
mbani mënd se ç' ngjavi me Petron, kur shkonte ky mbi ujrat?
Ment u-mbulua ky nga valët, jo se këto ishin të fuqishme shumë,
po pse çfaqi një dyshim të vogël dhe tregoi kështu besë jo të
fortë. Po ju pyes, vëllezër të dashur : mos keni ardhur këtu me
vota e me dëshira njerzish? mos na solli këtu fuqi njeriu, që të
kemi frikë, se mos fuqi njeriu na çkatërrojë? Nuk i thom këto me
krenari e me mburrje — Zoti mos e dhëntë, — po i thom se
dëshiroj t’ju forcoj në besën t'uaj, q’ u-trondit nofta nga ngjarjet e fundit. Me qënë se qyteti qëndroi më këmbë dhe s' pësoi
gjë, u-kthye Djalli kundër kishës dhe u-mundua t' a tundë e t’a
rëzojë këtë. Djall' i keq dhe i urejtur ! Mure nuk munde tè
tronditësh, e shpreson të rëzosh një kishë të tërë? Mos kujton
se kishën e bëjnë muret? As pak. Besnikët janë ata q'e mbajnë
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dhe q' e ruajnë. Shih këtu se si qëndrojnë të pa tundur e të
pa lëvizur, jo pse i shtërngon hekuri dhe pranga, po pse i
lidh besa dhe shpresëtarija. Nuk thom se një shumicë aqë e
madhe është më e fortë dhe nga zjarri; po edhe një s’ i kur
t' ishte, prapë nuk do t’a mundë dot. Ti e di mirë, se sa plagë
të kanë shkaktuar martyrët e dëshmorët. Shpesh herë ka hyrë
në kishë vajzë e vogël nga mo'sha; kur hyri ishte m' e butë se
qiriri, po kur dolli, u-tregùa m' e fortë edhe se guri. Brinjët e
saj i gërmite dhe is ç' pove, por besën e saj nuk munde t’ a
rrëmbesh ose t'a dobësosh. Mishi u-dobësua më në fund, po
fuqija e besës mbeti e pa dobësuar; trupi çkatërrohej, po zemra
e shpirti bëhej m’ e re dhe m' e fortë; lënda çdukej, po shpresëtarija qëndroi e pa tundur. Një grua nuk paté fuqi t’ a mundësh; si pret të mundësh një shumicë aqë të madhe? Nuk dëgjon se ç’thot Zoti? «Atje kujanë mbledhur dy ose tre n'emë
rin t’ im, atje dhe unë jam në mes të tyre». Kur pra jemi aqë
shumë të bashkuar me anën e dashurisë, si mund të mungojë
e të mos ndodhet midis nesh Krishti? Do të më pyesni nofta;
ku bazohem që flas me aqë siguri të madhe; po ju përgjigjem:
Unë, vëllezër të dashur, kam në dorë një kontrato të Zotit. Ju
duket nofta e çuditëshme? nuk ësht’ aspak e çuditëshme, po
është krejt e vërtetë dhe e sigurtë. Thom pra se kam në dorë
kontraton e Zotit; kjo kontrato për mua ësht shkopi, ku mbështetem, kjo është sigurimi i im, kjo ësht limani pa valë e pa
dallga. Si kur tërë bota të tronditet e të tundet, unë e mbaj
këtë kontrato, e këndoj këtë dhe shkronjat e saj janë për mua
mur’ i fortë dhe fortes’ e pa pushtuarshme. E cila është kjo
kontrato dhe cilat janë këto shënja? Ja këto : «Unë jam bashkë
me ju çdo ditë e gjer në mbarim të shekujvet». Është Krishti
me mua; ç’ frikë do të kem ? Si kur tërë valët e detit të turen
kundër tneje, si kur të vërsulen kundër meje tërë zemërimet e
kanosjet e të fuqishmëvet të dheut, unë nuk do të tundem as
pak, se këto për mua janë më të dobëta dhe nga pluhuri i
marimangës. E po të mos më shtynte dashurija që kam për ju,
as sot nuk do të kisha vendosur të nisem. Se gjithënjë thom :
«O Zot, dëshira e jote u-bëftë; jo çkërkon njëri e tjatri, po
çkërkon Ti. Perendija është për mua kështjëllë e fortë që më
mpron; dëshira e Tij është për mua shkëmb i pa thyeshëm; në
se Perendija dëshëron të bëhet kjo,. le të bëhet me një herë.
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Në qoftë se dëshira e Tij është që të qëndroj unë këtu, e pranoj me mirënjojtje; po të dëshërojë të shkoj gjetkë, e pranoj
me falënderime......... ».
*
*
As gjë pra le të mos ju tmerojë; kini besë të kthjelltë dhe
mos u-largoni kurrë nga lutjet e nga litanitë, Djalli ka dashur
dhe është munduar t’ ju largojë nga këto; po s 'béri dot gjë.
Përkundrazi unë sot ju gjej më të zellshëm e më të nxehtë në
besën. Nesër bashkë me ju do të dal për të bërë litani të
madhe. Atje ku jam unë, dhe ju do të jini; ku ju, dhe unë; një
trup jemi. Vendi mund të na ndajë e të na largojë, po dashurija na bashkon a na mban afër, dhe këtë dashuri as vdekja
vetë nuk do të mundë t’ a prishë. Edhe trupi i im po të vdesë,
do të qëndrojë gjailë shpirti im, i cili do t’a kujtojë grigjën e
tij gjithënjë. Si mund t’ju haroj ju dhe të uios ju kujtojë përherë ? Ju jini për mua prindër, ju jini jeta ime, ju jini për mua
gëzimi. Me të vërtet; përparimi i tuaj është për mua ‘pasuri dhe
jetë. Për ju — si bari që jam — jam gati të vritem e të copëtohem një mijë herë, dhe sikur të kisha një mij krerë, do t' ia
jipnja xhelatit me një kënaqësi të madhe. Sepse një vdekje e
këtillë është për mua burim dhe shkak pavdekësije; gjithashtu
edhe sulmimet e shumëllojshme, që bëhen kundër meje, unë i
quaj si mjetë sigurimi e mprojtjeje. Sepse ë dini për ç' arësye
më ndjekin e mendohen keq për mua? Jo sigurisht për të bolla,
as për nonjë gabim, po për shkak të dashurisë që kam për ju;
më ndjekin se nnë bëj çmund, që të qëndroni ju në siguri të
plotë, e të mos hyjë njeri i keq në mes të -grigjës e të kërkojë
t’a prishë këtë dhe t'a çkatërojë. Kjo luftë e kjo përpjekje për
ju, është kurorë për mua shum' e vlefshme. Se ju jini për mua
gjëja m’ e rëndësishme dhe m' e ëmbël, bile dhe m’ e ëmbël dhe
nga drita e diellit. E më të vërtet : Ç' rëndësi ka rëza e djellit
përpara dashurisë s' uaj ? Rëza e djellit më ndihmon dhe m' është
e dobishme për këtë jetë, kur se ajo t' uaja më pregatit e më
thur kurorë për jetën e ardhme dhe t' amëshuar. Kini mbetur
pa gjumë aqë ditë me radhë, po me gjith këtë as gjë nuk ju
tronditi e nuk ju thevi : as koha, as frikët, as frikësimet; të
gjitha i kini përballuar me trimëri të pa treguar. Dhe s' është
kjo vetëm; kini bërë dhe një gjë, të cilën unë gjithënjë e kam
dëshëruar dit e natë; i përbuztë d.m.th. tërë sendet e kësaj toke,
mohuat dhenë dhe u-bëtë bij të qiellit. Këto ’për mua janë kurorë, këto janë ngushëllim, këto janë jetë, këto më në fund janë
shkak dhe burim pavdekësije.
Përkthye prej Shpresëtarit
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D etyrat e b ash k ësh o rtëv et
kundrejt njeri tjetrit
A. Bashkëshorti 8. Shembëlla e burrit
Të mira janë natyrisht këshillat dhe udhëzimet që burri e
ka për detyrë t’ i japë g-ruas së vet. Por, vetëm këto nuk mjaftojnë të sjellin përfundimet e duhura dhe detyrà do të mbetet
e pa-kryer në qoftë se, bashkë me këshillat dhe udhëzimet, nuk
do të jipte dhe ay vet shëmbëllën e mirë.
Sepse të gjithë e deklarojnë, pa e mohuar as një, që fuqia
e vepravet ësht shumë më e lartë nga fuqia e fjalëvet. Mund të
thuash sa të duash e të predikosh sa të dëshirosh sende të mira
e të dobishme. Por, në se fjalët e tua dhe predikimet e tua nuk
i vërteton dhe me jetën t' ënde dhe në se nga shembëlla e jote
nuk nxirret po ay mësim i njishëm me ato që thua, bën një
mundim të kotë. Fjalët dhe këshillat e tua s’ kanë për të siellur
as një përfundim.
Kështu që, edhe në këtë rast, nuk mjafton burri t'a këshilloj gruan e vet vetëm me fjalë, por edhe me shembëllën e vet
personale të ndihmojë në edukatën krishtërore sa më të përsosur dhe zotërimin e jetës krishtërore në shtëpi. Sepse gruaja
s' ka për të dashuruar aq jetën e Ungjillit me fjalët vetëm që
ka për të dëgjuar nga burri i sajë, se sa nga jeta dhe shembëlla
e tij personale.
Prandaj burrat e kanë për detyrë që, si për dobi të shpirtit të tyre, ashtu edhe për atë.të gruas, të jenë gjithmon shembëlla jete të vërtetë krishtërore dhe veprimtarije të virtytëshme.
Del jasht kufivet të artikullit t'onë . që të tregojmë se
ç’ duhet të bëjnë ose jo burrat për të dhënë shembëllën e mirë
gravet- të tyre, gjë e lehtëkuptuarshme dhe, pra, e ditur nga
të gjithë. Me gjithë këtë, po theksojmë dhe një herë ç' ka kemi
thënë edhe më përpara, largimin domethënë nga bixhozi, nga

388

JETA KRISTIANE

prishja e kotë; nga alkooli, nga përtacmërija dhe nga çdo ves
tjetër të këtij lloji, që mund të dëmtojë më parë shpirtet e tyre.
Mbasi, në se p. sh. ata jipen pas bixhozit dhe prishin atje
më një anë dhe nga ana tjetër shpenzohen në dëfrime e në
shoqërime të dobëta e çkatërimtare, atëhere jo vetëm që nuk
do f ju sjellin as një dobi gravet të lyre; por përkundrazi kanë
për fi dëmtuar mjajtë, se mund fi tërheqin edhe ato dhe mund
f i katandisin në gjendjen e mjeruar që ndodhen edhe vetë:
Për këtë arësye kemi parë dhe shohim se shumë shpirte, të cilët
para se të martohen nuk njihnin as bixhozin, as jetën luksoze
dhe prishjen e kotë, të paraqisin pastaj vese të këtillë dhe të bien
në faje të rènda e fatkeqe. Nga kjo dekadencë ? Natyrisht nga
shembëlla e keqe dhe nga jeta e çthurur të buravet që i pasuan
dhe gratë e tyre.
Prandaj, burrat le të kenë mendjen. Janë krerë të gravet
të tyre. Edhe detyra e parë që u-perket ësht të ndihmojnë me
shembëllën në edukatën krishtërore të gravet të tyre. Ata vetë,
pra; le të japin shenjën e parë të lutjes në shtëpi dhe f ardhjes
së rregullshme në Kishë. Le të rrojnë ata vetë më parë pas
vullnetit të Krishtit. Sepse çdo mos kujdesim për kryerjen e detyravet të tyre krishtërore, nuk do të dëmtojë vetëm ata vetë,
por dhe grat e tyre, dëm për të cilin do të jenë dhe përgjegjës përpara Perëndisë.
Ësht aq e qartë që, për kryerjen dhe të këtyre detyravet,
vetëm feja m und.f u vijë në ndihmë burravet, sa s' ësht nevojë
të përmendet. Si do të bëhet burri mbështetje e gruas, si do
fa inkurajojë e fa ngushëllojë po të jetë se jeta fetare nuk do
fia mbante të pa shuar dashurin e tij për gruan e vet? Dihet
fare mirë se çdo tjetër ndjenjë, që i lidh, ata që martohen, pas
pakë kohë çd'uket; dhe shikon njeriu se ata persona, që aq
nxehtë por lark fesë së Krishtit, dashuroheshin, të ftohen e të
çojnë një jetë grindjeje dhe mos-marëveshjeje dhe të bëjnë të
zeza ditët e jetesës së tyre bashkëshortore. Si do 'të ndilimojë
burri në edukatën krishtërore të gruas së tij dhe si do të bëhet ay vet shembëll për imitim, në se feja e Krishiit, në\se
zjarri i dashurisë krishtërore dhe fuqija e Shpirtit të shenjtë,
nuk do të vendoset në shpirtin e tij?
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9. Burri element paqjeje familiare
Jeta familjare na bën shpesh herë si&ektatorë grindjesh dhe
shamatash, që rrjedhin ndofta nga keq-kuptimi i të drejtavet që
ka burri si kryetar i familjes.
U-tha më përpara se burri, si kryetar, mer karshi gruas së
vet disa dëtyrime, që përmblidhen në të inkurajuarit të sajë në
çdo rast të hidhur dhe në të ndihmuarit me fjalë e me punë
për edukimin e sajë krishtëror sa më të përsosur.
Mirë po ç' ngjet? disa nga burrat, duke abuzuar pushtetin
që u-jep atyreve ligji hyjnor, i shtypin dhe i mundojnë grat e
tyre. Për me të voglën gjë fillojnë të bërtasin mbrenda në
shtëpi, edhe nxehen e zemërohen duke sjellur vërdall tërë familjen, shpesh herë bile dhe tërë mëhallën. Dhe dëgjon atëhere
të dalin nga goja e tyre fjalë të dobëta dhe sharje të jashtëmoralëshme kundër gravet të tyre, fjalë dhe sharje që shkakëtojnë
grindjen dhe çdukin dashurinë familjare. Kështu që burrat, në
vënt që të jenë krerë të familjes, mërrijnë të bëhen tyranë e
diktator dyke sunduar pa drejtësisht mbi shoqet e jetës së tyre.
Por ajo që rëndon më tepër mbi ta ësht, se shpesh herë
për sende fare të vogla, për shkaqe të pa rëndësishmë, ngrihen
kundër gravet dhe nxjerrin nga goja gjithëfarësojë fjalësh për
to. Se për ç'shkak kujt'oni? Dëgjoni dhe gjykoni vet.
Vjen burri për drekë në shtëpi dhe nuk e gjen tryezën
gati. Mos ka për të pritur deri sa të pregatitet? Mirë do të
ishte. Por mjerisht, e humbet durimin me një herë, zemërohet,
i ç’fryn gruas dhe i kërkon hesap se ç' bëri që në mëngjes që
s' mundi të shtrojë tryezën në orën e caktuar.
Edhe mos ësht vetëm ky? Jo. Të këtilla shkaqe të vegjëi
ka shumë, dhe na duhet një kohë e gjatë t' i përmendim. Por
ja me gjith këte dhe një rast, i cili në vet-vetë ësht krejt pa
rëndësi, por që i bën ata të mos e shijojnë bukën për disa
ditë ashtu siç duhet.
Për ndonjë punë të jashtzakonëshme ose për ndonjë rast
të pa pritur, gruaja e vonojë pregatitjen e gjellës, e cila, me
gjithë që u-afrua dreka', ndodhet ende një zjarr.
Vjen dhe burri, por gjella s’ ësht gati. E sheh se zjenë ose
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piqet në zjarr; në' vënd që të presë pakë, fillon të nevrikoset
dhe të gërthasë dyke ja hedhur fajin gruas së varfër. Fundi
ç; bën me këtë? As gjë. Se, jo vetëm që gjella do të vonojë
edhe më për shkak të bërtitjevet, por edhe zemrat e tyre do
ië prishen dhe kur do të ulen për të ngrënë, s’ kanë për f a
shijuar ashtu siç duhet gjellën, sa do e mirë që mund të jëtë ajo.
Natyrisht me këto që themi, s’ dëshirojmë f i çkarkojmë
fare gratë nga faji. Sepse, siç kemi për të parë më vonë, edhe
ato e kanë për detyrë të kryejnë ashtu siç duhet detyrimet që
rrjedhin prej martesës. Por vetëm duam f u japim burravet të
kuptojnë, se s' kanë të drejtë që, për shkaqe të këtilla të pa
rëndësishme, të grinden me grat e tyre.
Mbasi, fundi fundit, ata duhet të kenë parasysh se rijë
grua shtëpije s’ ka vetëm për të bërë gjellë ose për të shtruar
tryezën, por edhe aq e aqë punëra e përkujdesje të tjera të
shtëpisë e të familjës. Edhe këto ekzakt e bëjnë nga ndonjë
herë fa vonojë gjellën, e cila vetëm me pakë durim, munt të
bëhet gati. Dhe do të jetë atëhere dhe më e ëmbël, se do të
ketë shijën e dashurisë e jo té grindjes e të hidhërimit.
Burrat, pra, duhet të jenë durimtarë, sidomos në çeshtje
të këtill.a të vogla. Të jenë zemër-gjërë. Krerë dhe jo tyranë.
Përkrahës dhe jo mundonjës të gravet. Sepse, fjalët e hidhura
zemërimet e grindjet pa ndonjë shkak, kur dëgjohen dhe bëhen
mbrënda në shtëpi, jo vetëm që shkakëtojnë ftohtësinë ndërmjet
burrit dhe gruas, por kanë dhe pasojë të tjera më' të hidhura.
Dhe piksëpari skandalizohen dhe prishen fëmijt e tyre — në
kanë. Ata do t' a humbin respektin për prindërit dhe sigurisht
kanë për të imituar shembëllën e tyre të ligë. Sepse një at, i
cibi per ditë dhe për orë hahet me gruan e vet dhe në zemërim
e sipër e fyen dhe e godet — dhe një nënë, e cila, me gjuhën
e saj shpesh herë të pa-fre, i ja kthen burrit një për një, një
at dhe një nënë, them, të këtillë, si ësht e mundur fi respektojë fëinija, dhe si mund fu verë veshin fjalëvet dhe këshillavet të tyre? Dhe a munt të jetë gjë e çuditëshme në se fëmija
rnerr rrugën e tatëpjetëshme të fajit dhe pason shembëllën e
prjndërve të.vet dhe mbetet. krejt pa edukatë? Jo; se këjo ësht
një gjë e natyrëshme. Edhe këjo ekzakf ësht arësyeja pse nga
prindër grindavecë dhe shamataxhinj dalin dhe fëmijt të këtillë.
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Edhe dëmi s' ësht vetërn aqë. Po e lëmë më hjë anë punën
e komentevet që do të bëjnë fqinjtë në kurris të atyreve kur kanë
për të dëgjuar grindjet e fjalët. Pbr, theksojmë se vetëm një
fjalë përbuzëse ose një fyerje e pa matur të burrit kundër gruas,
mjafton të bëhet shkak divorci ose ndarjeje, qè. do të jetë dhe
varri i familjes.
Sepse, mirë e thua ti atë fjalë; por a do t'a ketë vailë ajo
atë fuqi që t’ a duronjë fjalën ? Dhe sikur të mos mundet t' a
duronjë, por të filloj të thot dhe ajo të saiat, ç ’ do të bëhet
atëliere? S’ ësht shumë zor që t ' a kuptojsh i dashur këndonjës.
Mbasi shumë ngjarje na bindin që, më të shumtët e divorcevet
rrjedhin nga të folurat e hidhura të burravet për grat e tyre si
edhe të gravet për burrat e tyre. E mer vesh, pra, se ku munt
t’arrijë fjala e keqe që nxjerr nga goja kundër gruas s’ate?
Një shkëndi e vogël mjafton të ndizet një zjarr i math dhe të
djegnjë vende të tërë. S' ësht çudi që edhe vetëm fjala e jote
e hidhur mund të jetë e mjaftë për të ndezur një zjarr të math
shpirtëror në shtëpi, zjarr i cilli mund të shkatërrojë edhe shtëpin edhe familjen.
Do të thuash : po zotni, këto të gjitha janë të vërteta;
mirëpo në shtëpinë t’ime ngjajnë shumë rrallë, bile edhe kur
ngjajnë, kalojnë me një herë, kështu që nuk prishet puna dhe
dashurija familjare mbetet po ajo. Argument i gabuar. Argument që s' mund të justifikojë grindjet familjare. Mbasi, asnjë
s'mund të na sigurojë që, pas grindjes së parë, s' do të bëhet
dhe e dyta, dhe e treta, dhe e pesta dhe e njëzeta. Se jeta e
përditëshme na mëson që, kur u-bë filiimi, e liga s’ u-ndalua,
por kapi fundin, solli d.m.th. prishjen.
Nga ana tjetër zëmërimi i parë dhe grindja e parë mund
të shuhen, ndofta lehtë. Por, a shuhen vallë dhe për herë të
dytë a të tretë ? Ata që grinden, do të jenë në gjendje të mbeten dhe për shumë kohë të fortë? Shtama, po të përpipet një
herë më ndonjë gur, e humbet fuqin e sajë të parë, dhe as një
s' mund të garantojë që ajo, po të përpiqet edhe për herë të
dytë, s' ka për t'u thyer. Munt të jesh i sigurt, pra, se edhe me
grindjen e dytë e të tretë me gruan fènde, do të rnbeteni si
edhe më parë, a po ndonjë nga ju d-o të thyet nga inati i tjetërit dhe kështu jetesa armonike do të prishet?
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Le te kenë mendjen burrat, se për këta është fjala tani.
Ap. Pavli i porosit ata të jenë të butë kundrejt gravet: «Burri
le f i apë gruas atë dashurinë që i ka detyrë». (I Korinth. 7.3).
As zënëje, as grindje, as fjalë as çfryrje në shtëpi. Atje
ku duken këto, familja kalon ditë të zeza dhe ndofta mund të
prishet.
Vetëm paqja, durimi, butësija, janë fryte të shpirtit të
shenjtë. Shpirti i shenjtë banon atje ku zhvillohet jeta fetare,
atje ku burri ka vënë si bazë të jetës së tij familjare frikën e
Perendisë dhe për kryerjen e misionit të tij krishtëror në familje
lyp ndihrnë së larti.

10. Nderi që i përket gruas
Dyke i dhënë fund me këtë artikull përshkrimit të shkurtër të detyrave që ka burri për gruan e vet, me qëllim që të
kalojmë në përshkrimin e detyravet të gruas për .burrin simbas
mësimit të Krishtit, shtojmë dhe se burri duhet t' a nderojë
gruan e vet.
Sepse gruaja, siç na thotë dhe Shën-Petri, ësht krijesë më
e dobët se burri. Passi, jo vetëm që ësht pajosur prej Krijonjësit me fuqi fizike më të dobëta por edhe për dita po thuaj se
dobësohet nga fëmij-lindja dhe nga ritja e tyre, kështu që, kuptohet vetvetiu detyra e burrit për t’ a nderuar. Po për kët arësye dhe Ap. Petri thotë: «Ja, burra, gjithashtu, troni urtësisht
me gratë tuaja, se ato janë qënëje më të dobëta dhe u jepni
nderin e duhur» (1 Petrit 3.7);
Mirpo nderi që i përket gruas nuk duhet kuptuar ashtu
siç e ka kuptuar pseudo-civilizimi i sotçëm, i cili lyp bindjeri
dhe përuljen e verbër të burrit ndaj gruaja, në mënyrë që ajo
arinë të bëhet krye dhe t’a drejtojë burrin si të dojë. Jo. Ky
s' ësht nder; por ësht një përulje e burrit që rrjedli prej abuzimit të detyravet të gruas dhe prej keqkuptimit të detyravet të
burrit. Prandaj, kur themi se burri duhet t' a nderojë gruan e
vet, kuptojmë që ay e ka për detyrë t'a respektojë, të tnarrë
parasyshë dobësit e saj trupore, dhe të jetë i butë e durimtar
kur sheh nga ndonjë herë që punët e shtëpis s' bëhen me për-
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pikmëri, ashtu siç dëshiron vet. — Kur themi nderë kuptojmë
edhe vet respektin e burrit kundrejt personit të gruas së vet,
pa treguar kurrë sjellje jasht edukatës dhe kërkesa jasht arësyes.
Sepse, po përsëritim edhe një herë, ay duhet të ketë parasysh
jo vetëm dobësin natyrale të gruas, por edhe ate që rrjedh për
dita nga të lindurit e të riturit e fëmijvet.
,
Edhe tani le të na lejohet të pyesim : këto detyra të bashkësho-rtevet që kemi përshkruar deri këtu, a i plotsojnë burrat?
Kemi vali sol shembëlla burrash të krishterë të vërtetë, që
kryejnë detyrimet që u ngarkon ligji i Krishtit për gratë e tyre? —
Të përgjigjemi : popl^emi frikë. Se faktet e përditëshmë do të
na përgënjeshtrojnë.
E vërteta ësht se nuk mungojnë edhe ndër ne sot shembëlla burrash, të cilët me një devotesë vërtetë shembëllore kryejnë
detyrimet që kanë marrë karshi gravet të tyre. Por fatkeqësisht
janë aqë të paktë, sa mundet njeriu t'i numërojë me gishtërinjt.
Pse vallë? se nuk ka hyrë akoma, as nuk ka mbretëruar
nër familjet bona e vërteta e Ungjillit të Krishtit. Dhe duhet
theksuar që, në se sot shohim burra që u mungon dashurija
bashkëshortore, e cilla do t'i shtynte të durojnë dobësit e gra
vet të tyre; të mbajnë së bashku dëshprimet e jetës dhe të
kujdesen për to si për vet-veten, në se sot shohim burra, të
cilët me gjithë që, si krerë, e kanë për detyrë të inkurajojnë e
të këshillojnë me fjalë e me vepra grat e tyre dyke kultivuar
në shtëpi ietën krishtërore, të mos interesohen fare, — në se
sot shohim burra, të cilët janë të zotë vetëm për t' abuzuar të
drejtat që u ka dhënë Perëndija dhe të inatosen e të bërtasin
dyke shtypur dhe dyke fyer grat e tyre, shkaku ësht pse zemrat e tyre s' janë ngrohur nga dashuria e emërit të Krishtit dhe
shpirtet e tyre s'janë ndriçuar prej ligjit dhe porosivet e Zotit
dhe nuk kanë çuar një jetë fetare.
Për këtë arësye çfaqim urimin dhe dëshirën që, burrat të
dashurojnë emërin e Krishtit dhe t'i binden vullnetit të Tij.
Që Ungjilli të bëhet rregullorja e familjes. Se vetëm me këtë
mënyrë do të mundin burrat të sjellin paqen dhe gëzimin në
shtëpi dhe të ndihmojnë mjaftë grat e tyre që të kryejnë dhe
ato detyrat që u përkasin.
B.
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Adina; vajza e pasur dhe bija e vetëm e Mànasiut Beniamin, largohet nga shtëpija e atit të saj n’ Aleksandri dhe e shoqëruar prej mësonjësit familiar Ben-Israel, niset për në Jerusalem; në kryeqytetin e vjetër të shtetit Judaik, për të marë edukatën q'i përshtatet një Evreje aristokrate e të pasur.
Kur u-bënë gati të gjitha, Adina me mësonjësin e saj -undanë me mallëngjim nga njerëzit e tyre dhe nga atdheu; zemra
e Adinasë rihte nga gëzimi, se erdhi ora që të plotësohej një
nga dëshirat e saj më të bukura: po shkonte në qytetin legjendar, rreth të cilit sillej tërë historija e fisit të saj të shumëvojtur. Muarnë pra rrugën më të shkurtër; rrugën që kalon nga
Gaza, dhe pas një udhëtimi të vështirë, që zgjati shtatëmbëdhjet
ditë, arritnë përpara murevet të Sionit.
Këtu Adinaja shpresëtare ra më gjunjë dhe falënderoi nga
zemra Jehovan-ë, i cili i a solli mbarë që të shkelë tokën e
shenjtë të gjyshërvet të saj; po kur mëndja e saj po ngjitej në
qiell, u-dëgjuan me një herë zhurmë e poterë kalorije e shoqëruar dhe prej zëravet :
— Romanët! Romanët !
Njëkohësisht populli që ndodhej përpara murevet u-largua
Tne nxitim dhe u lëshoi rrugë, që të kalonin kalorësit kryelartër të Romës. Për herë të parë po sheh Adinaja një pamje të
këtillë, e cila i bëri një përshtypje të keqe dhe e la të habitur
për një hohë të shkurtër; por habitja e saj u shtua edhe mië
tepër; kur pa me syt; e saj një plak lypës, i cili u-shkel dhe u
shtyp prej kalorisë, sepse s' pati kohë dhe fuqi të largohej me
një herë nga rruga. Një djersë e ftohtë përshkoi trupin e saj
për vdekjen e tmershme të lypësit fatkeq !
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Për një çast kishte haruar, se Jerusalem-i, vëndi i profetëvet
dhe i mbretërvet të Israilit, ishte tashti krahinë Romake; po
kalorija trtme me shënjën e Romës në balle, i solli ndër mënd
me një herë realitetin e hidhur.
Adinaja, para se të hyjë në qytetin historik, çfaqi dëshirë
f a admirojë nga lartësija e një nga kodrat që ndodheshin rreth
e rrotull; se Jerusalem-i me gjithë luftërat e çkatërimet që pësoi,
vazhdonte të jetë nga çdo pikpamje një qytet madhështor dhe
me të drejtç sillte titullin «Mbrëtëresha e Kombevet». U-ngjit
pra bashkë me mësonjësin e saj të *ditur mbi kodrën q' ishte
kundrejt tyre; dhe së këtejmi yështronte me kujdes e admironte
madhështin' e .bukuriiV e pa shoqtë të qytetit të Shenjtë.
Një heshtje e felle, atëhere mbretëronte rreth tyre, dhe në
këtë çast mallëngjenjës Rabin-i i ditur Ben-Israel, dyke sjellë
ndër mënd historin e kaluar të Jerusalem-it, pëshpëriti me dhembje
shpirtërore: «Njeriu nuk mund të rënojë qytetin e Jehova-it; do
të qëndrojë për jetë».
Po Adinaja duket se nuk ua vuri veshin këtyre peshpëritjevet të mësonjësit të saj; e prandaj zuri fa pyesë :
— Mësonjësi i im i ndershëm. thua-më, të lutem, cila është
ajo kështjellë madhështore që ndodhet prapa Kishës?
— Është pailati i David-it; përgjigjet Rabin-i, është kështjella e mbretërvet; u-ndërtua prej Melhisedek-ut; mbretit të parë
të Salem-it, dhe mikut f atit t'onë Avraam. Në këtë banoi David-i; dhe në kohët e pastajme Makaveasit e gjetnë si strehë e
si azii.
Evrea *e re psherëtiti dhe njëkohësisht syf e saj u-mbërthyen mbi kullën e bukur, e cila ishte afër hurmavet dhe e cila
çkëlqente nga rezet e djellit që po perëndonte nga dal. Dyke e
treguar pra këtë me dorë; e pyeti mësonjësin e dashur: Po kjo
kullë këtu?
— Është kulla e David-it; në këtë rojtarët prisnin me agoni
arritjen e lajmëtarëvet të fatit f Abesalom-it. Sa për pyllin që
ndodhet afër saj dhe në verilindje, ky është pylli Efraim, ku
gjeti vdekjen tragjike i biri i mbretit.
— Dhe cili është ay pallat aty; që rrethohet prej rëzëvet
të djellit, si prej arit ?
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— Është pailati i Pilatit, i cili sot sundon në Jerusalem.
Po pse trubullohesh, bija e ime ? e pyeti dyke e parë të zbetë
nga fytyra dhe të tmeruar. Po me qënë se kjo nuk i dha as
një përgjigje, po vazhdonte t'i mbajë sytë'të mbërthyera me
agoni po n' atë vënd, mësonjësi mori drejtimin e syve të vajzës
dhe o Perendi ! ç’ të shohë ! mbi kodrën q’ ishte kundrejt, vuri
re nja njëzet kryqe, q’ ishin ngulur njëri pas tjatrit ! Mbi dy
nga këto ishin mvarur dy njerës dhe afër tyre qëndronte me
armë në dorë roje ushtarësh Romanë.
— Është Gollgotha-ja, u-përgjegj mësonjësi; këtu zbatohet
dënimi i atyrevet, që dënohen me vdekje kryqëzote; është një
dënim ky i tmerëshëm dhe çnjerëzor, po kush e çan kokën për
gjëra të tilla? Po le t'i lemë këto, bija e ime, dhe le të vazhdojmë udhëtimin t ’onë. Me të thënë këto fjalë, mësonjë i ditur
bashkë me vajzën zbret nga kodra dhe drejtohen për në qytet,
dyke ecur për bri të një kopështi të madh, ku preheshin shumë
shetitës nënë hijën e ullinjvet.
— Ësht kopshti i Sollomon-it, që qùhet Gjethsimani, tha
Ravini Israilit; aty afër është mali i Ullinjvet, q' ishte dikur një
pjesë nga kopshtet mbretëror, që quhet Vithleem.
— Vithleem ? pyet me kureshti Adinaja e vogël; mos është
qyteti, nga i cili, siç thonë Profetët, ka për të dalë Mbreti i
Israil-it?
— Po, përgjigjet mësonjësi me një gëzim e i kënaqur, se
pse nxënësja e tij mban mënd mirë përmbajtjen e librave të
Shenjta të Dhjatës; presim me padurim e me besim të piote,
që të mbusket kjo profeti; nuk dëshpërohemi as pak se e shohim Jerusalem-in të shkelur e të pushtuar prej njerëzish të huaj;
na ngushëllon shpresa, se kombi i ynë do të shohë Shpëtimtarin e tij prej shtëpisë të David-it e prej Vithleem-it.
Pas pak dyke ecur kështu u-gjetnë përpara portës së Damaskosë, të cilën e ruanin ushtarë Rontanë. Pasi paraqitnë pashaportat. e tyre, hyjnë në qytet. Zhurma e.rrugëvet i bëri përshtypje Adinasë, e cila shumë kohë kishte kaluar në shkretëtirë;
po kjo përshtypje nuk vazhdoi shumë, mbasi shtëpija e fisit të
saj, ku do të qëndronte, ishte aty afër; në pak minuta pra u-gjet
në mes të njersvet t’ afërmë të saj, të cilët e pritnë me gëzim
e me dashuri.
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Vajza shtatëmbëdhjet-vjeçare e Israilitit të pasur f Aleksandrisë ishte shum' e bukur. Flokët e saj me ngj^rë gështenje,
fytyra e saj rrumbullake dhe syf e saj të mëdhenj e të bukur
u-bënë përshtypje të madhe dhe shkakëtuan një kënaqësi të
fellë në tërë ata q'ishin rrotull saj.
'Pasi u-bënë përshëndetjet e para, Adina-ja hyri në dhomën
e pregatitur për të, dhe pas një çlbdhjeje të shkurtër, i shkrojti
atit të sajë letrën e parë, të cilën e pasuan dhe shumë të tjera,
Këto letra do fi paraqitim në numurat e ardhmë njërën pas
tjetrës, dhe shpresojmë se do të jenë për këndodjësit një këndim i bukur, i dobishëm dhe i këndëshëm.

(Udhëtimi në Jerusalem — Adina — Qyteti i David-it —
Pusi i Josif-it — Deti i vdekur — Jordani — Qyteti i Shenjtë
— Rabin-i Amos — Profeti në buzët e Jordanit).
I dashur baba,
Ja ku më në fund arriva mirë në tokën e atërvet f anë;
ja ku m' a solli mbarë i madhi Jehova, që të shoh ket qytet të
shenjtë, për të cilin ti më flisnje, kur isha e vogël, shpesh herë
dhe me një shpresëtari të madhe. E tashi q' arriva shëndosh e
mirë, e quaj për detyrë kryesore — si një vajzë e bindur dhe
e dhembçur — të të dërgoj letrën e parë me karvanin që po
niset këto ditë, gjë që do fa vazhdoj muaj për muaj.
Udhëtimi i ynë ka qënë mjaft i gjatë: mbajti shtatëmbëdhjet ditë. Unë me një kujdes të veçantë mbajta shënime të
hollësishme mbi ngjarjet e përshtypjet e 10 ditëvet të para; po
pasta] lodhja e tepërme mbë nj' anë, e mërzitja mbë anën tjatër,
më shtrënguan të heq dorë nga vazhdimi i këtyre shënimevet;
po me gjithë këtë do të mundohem fi sjell, sa ësht e mundur,
ndër mënd tërë kujtimet e udhëtimit dhe f i përshkruaj me
tërë hollsirat e tyre.
Që kur u-nismë prej Aleksandrisë, tri ditë me radhë slikuam
nga udha anës detit, dyke shijuar pamjen madhështore të detit,
që më dukej pa kufi e pa fund. Ditën e tretë të këtij udhëtimi
vura re fellë në det anije Romane, të cilat lundronin ca për në
Sidonë, e ca të tjera për në Nilin; këto të fundit më mbushnë
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me një nostalgji të pa treguar për ju dhe nuk m' u durua të
mos ju dërgojë urimet t'ime më të përzemërta. Dyke vazhduar
udhëtimin V onë arritmë në qytetin Gazë, ku u-çlodhmë dy ditë;
këtu mbetmë tepër të kënaqur nga fisnikërija, me të cilën na
priti kryerabini i ditur i Sinagogës s' atyshme.
Prej këtej muarrmë rrugën, mbi të cilën,. u-gjetnë portat,
që kishte hequr nga qyteti trimi Sampson; qiraxhiu i im q'ishte
arab dhe që dukej se i dinte tërë këto vise, më jepte herë pas
herë shpjegimet e duhura mbi vëndet historike, që gjenim udhës.
Kështu p.sh. me anën e këtij munda të shoh fushën, ku Sampson-i i dërmojë Filisteasit, si Ledhe shpellën e luanit që vrau ay
vetë; më tutje më tregoi pusin e shtëruar, ku të bijt e Jakob-it
hodhnë vëllan e tyre Josif; gjithashtu pashë aty dhe shkëmbin;
ku tregëtarët Ismailite numuruan të hollat për blerjen e tij, si
edhe shumë vende të tjera historike, që kanë lidhje me historin
e lavdishme t' Atërvet t' anë.
Po ajo që më bëri përshtypjen më të madhe dhe m' a
mbushi zemrën me një lloj frike e respekti kundrejt fuqisë
madhështore të jehovajit, ishte deti i vdekur dhe vëndi, ku lulëzonin dikur dy qytete të mëdhej e të pasur, Sodoma e Go~
mora, qytetet e pranverës dhe të dëfrimeve. Ishte mëngjezi i
ditës së fundit t' udhëtimit, ku prej së largu pamë nga lindja
atë fushë të lagët; n' at çast m'u-duk sikur shihnja qiellin e tërë
të mbuluar me flagë dhe zjarrin e squfurin që po përvëlonin e
çkatëronin të dy qytetet, banorët e të cilvet kishin hapuarjehovanë dhe ishin shtënë verbërisht pas dëfrimevet e pas sendevet
të kota të kësaj bote!
E tashi? Të gjitha aty janë mbuluar me një heshtje të
fellë e do të vazhdojnë kështu për jetë, mbasi vdiqnë prej një
vdekje të tmerëshme, prej vdekjes së zjarrit e t'ujës..................
Dyke shkuar nga ana e veriut vumë re prej së largu lumin
Jordan, i cili dukej si një rip prej argjendi; ishte një ditë po
thuaj lark prej nesh, e prandaj nuk munda dot të shijoj më
mirë buzët e tij, që gjelbëronin dhe që kënaqnin syrin e njeriut
në një mënyrë të jashtëzakonëshme. Më tutje u-gjetmë mbrenda
në një luginë të ngushtë, e cila na solli mbi një kodrinë jo
shumë të lartër; prej këtij véndi pa pandehur fare, pamë me një
gëzim të pa treguar qytetin e bekuar Jerusalem.
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M' ësht e pa mundur, baba, të^përshkruaj bukur e mirë
ndjenjën e fellë, që pushtoi n' at çast shpirtin t' im. E shëkonja
me syt' e mija qytetin e shenjtë, atë qytet q; ësht idoli m;i vlefshëm për çdo Israilit e për çdo pasbnjës besnik të Jehovajit.
Nuk dyshoj as pak, se këtë mallëngjim e kanë ndjerë dhe mijëra të tjerë udhëtarësh dhe vizitorësh besnikë, gjithashtu dhe
ti do t' a kesh ndjerë, kur më tregonje në vjetet e kaluara historin’e tokës së shenjtë t' Atërvet t; anë. Të gjitha këto po më
vijnë të gjalla në mëndjen t ' ime, e cila më shpje në të shkuarën dhe më bën të besoj, se po jejtoj në ^kohët e profetëvet
Isaia dhe Jeremija.
Bashkudhëtari i im i ndershëm nuk kursehet të më tregojë tërë vendei, që kanë lidhje me historinë t' onë, dhe unë
gëzohem shumë, se mësimet që kam marë aty në shtëpi, më
dhanë pregatitjen e duhur, në mënyrë që të mund të kupëtoj
çdo gjë, që më mëson mësonjësi i dashur.
Ishte ora 6 e mbrëmjes, kur dielli perëndonte n' atë çast
dhe me rjezët e tij i jepte orizontit një pamje madhështore e të
këndëshme. Pikërisht në këtë kohë hyjnim dhe ne në qytetin e
shenjtë të madhit Jehova. Pasi u-kontrolluan pashaportat t' ona,
u-drej'tuam me një herë në shtëpin e Rabin-it Amos, e cila siç
e diti, nuk është shmnë lark nga porta e qytetit. Pritja që na
béri, ishte plot me dashuri të vërtetë, dhe zbukurimi i dhomavet q' ishin caktuar për mua, provon qartazi se çdo gjë u-vu
në veprim, që të mund unë të haroj më lehtë shtëpin'e prindërvet bashkë me bukurit' e saj.
Rabini Amos si dhe familja e tij m’ u-lut që të të dërgoj
nga ana e tyre urimet më të nxehta. Me qenë se meret me
punët e kishës, e shoh rrallë; me të vërtet është një njeri shpresëtar, i mirë dhe shum' i dhemçur.
Qjer sot kam shkuar në kishë vetëm një herë; vendi që
ndodhet përpara kishës më bëri një përshtypje shumë të keqe:
m'u-duk jo si vënd i shenjtë, po si një hotel i madh ose si
një treg' i gjërë, sepse aty shtyhej një shumicë njerëzish, që
shisnin me zëra P egra kafshët e destinuara për theroret! Të
siguroj, baba, se po të dëgjonje ti poterën që bënin mbë nj' anë
njerëzit, e mbë anë tjatër kafshët, nuk do të besonje se gjen-

deshe në shtëpin' e Zotit. Mua më duket se është një mëkat; e
madhe që të përdoret në këtë mënyrë ky vënd i bekuar, ku
atërit t'anë pa pushim adhuronin Perendinë. Të të thom të vërtetën, ndjeva një kënaqësi të madhe, po sa u-largova nga ky
vënd; në të cilin me pretekstin e therores bëhej një tregëti
shum' e dobët dhe e pa përshtatëshme me lartësin' e banesës së
Zotit.
Prej këtej hyra në vëndin, q' ishte caktuar për gratë. Këtu
me të vërtetë ndjeva se ndodhem në shtëpin' e Zotit; u-gjunjëzova me një herë dhe u-luta me shpresëtari e me besim të
fellë..........
Kur dolla nga kisha, vura re një lëvizje të jashtëzakonëshme: populli dyke u-shtyrë po shkonte me vrap nga ana e portavet të qytetit. Ç' ngjiste vallë? Jashtë murevet të qytetit ndodhej një njeri i çquar — një profet i Zotit, siç thonë — i cili
jetonte në shkretëtirë dhe predikonte me një fuqi që nuk ishte
dëgjuar prej kohës së profetëvet Ilia dhe Eliseu. Shumë njerës
shkojnë tek ay; banon mbrenda në një shpellë dhe ushqehet
me rënje e me mjaltë të egër.
O ! si kur të jetë me të vërtetë profet' i dërguar prej Pe.lendisë, për të shpëtuar popullin e Israil-it! Po ka shuinë kohë
që s' janë çfaqur profetë, e prandaj edhe tashi kam frikë, se
mos edhe ky ësht nonjë çarllatan nga ata që kanë gënjyer aqë
herë gjer tashi popullin t' onë të mjerë. Me gjithë këtë influenca
q'ushtron ky njeri rnbi tërë dëgjonësit e tij është aq; e madhe, sa me të vërtetë duket se frymëzohet prej një shpirti e një fuqije profetike.
Gëzohu. i dashur baba; le t; i lutemi Zotit për lavdin e
Israikit !
Bija e jote
A dina
MENPIME

T'ARTA

Njeria me vleftë të vërtetë në çasiin që rëshqet dhe bëhet
rob e shërbëtor i dëshiravet tnipore të dobëta, është pikërisht si
diamandi i hedhur në një baltë të ndotar« S 7është e drejtë ajo
që thuhet; se njerësvet të lartër u iejohen disa gabime, ashtu
siç ka dielli disa njollë. Sepse për këto të jandit ka një arësye,
kurse gabimet e personave zheniale nak shpjegohen n’ as një
mënyrë. Njeriu zhenial është pasqyra e përsosmënisë, e prandaj
kur kjo rëzohet e bje në një shkallë të ulët} nuk munti të quhei
ndryshe, përveç se anormalitet e çmënduri.

u

DISA S H E N J I M E E T IK E
\

DASHNINË

MBT

KRISTJANE

Qëllimi kryesuer i Morali! Kristjan për njerz të ndershëm
e mirbasa asht? ay, që në ket botë të themelohet Mbretnija e
Qiellit, due të thomi : «Pagjë e mirdashje në mes të njerzve».
Mbretnija e Qiellit në ket botë àsht si nji pregatitje e nji jete
s'ardhshme, qi njeriu do të kalojë për mbas vdekjes..
Por, për të themelue në ket botë Mbretninë e Qiellit mund
të i' a arrijmë vetëm e vetëm me nji pajisje prej veprash të
mira, tuej e begatun shpirtin t' onë intelektualisht e moralisht si
mbas Parimeve Kristjane.
Sa ma fort qi nji njeri të begatet intelektualisht, pa pasë
për qëllim jete nji pagjë e mirdashje në mjes të njerzvet si na
mëson Besa Shpëtimtare, aq ma i varfër vjen tuej u-ba në pikpamjen morale. Përkundrazi, po kje se kemi para syshë jetën
morale, atëhere do të i'a mërrijmë qëllimit për të cillin jemi në
ket botë, tuej u pregatitun qi për mbas vdekjes për nji jetë ma
të gëzueme, ku do të trashigojmë: ^Lumninë e përjetëshme».
Mjetet me të cilat mund të i'a mërrijmë kësaj mëndyre jete
janë atëhere, kuer të kërkojmë të vërtetën; d.m.th. e vërteta
asht vetëm Dashtnija Kristjane për formimin e nji shpirti të
pastër. Dashtnija Kristjane asht po ajo me anën e së cillës mund
të themelojmë Mbretninë e Qiellit në mjes të njerzve. Të gjitha
mjetet e tjera qi përdoren prej sish, të cillt janë të pajisun me
doktrina të rrejshme, nuk na tregojnë nji qetë.si e pastrim né
shpirtin e vorfën të njeriut.
Edhe kjo dashtni Kristjane dahet në dy pjesë : ajo që kemi
ndaj Perëndinë e tjetra ndaj f Afërmin. Si nji pjesë ma e madhe
e kësaj dashtnije àsht: Besimi e shpresa në Jisuin Shpëtimtari
qi duhet të kenë çdo i Krishtenë. Mbi dashtni na flet edhe Ap.
Pavël në Kartën e parë të Korinthianëvet Kr. 13, 13: Edhe
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ndashti mbetet besa, shpresa, dashurija, këto të trija, po ma e
madhja nga këto asht: «Dashurija». Besa edhe shpresa si eiementa edukuese kanë nji themel vetëm në kuptimin e njeriut,
por Dashtnija Kristjane àsht vepër e ndjenjave shpirtnore. Me
besue në Perendinë, po kje me anën e intelektit si edhe me
anën e zbulimit, vijmë deri aty qi të kemi nji idhé se àsht nji
Perendi. Me shpresue në Perendinë do të kuptojmë atë që të
kemi nji shpresë për shka kërkojmë prej mëshirës së Tij. Por,
sa i përket dashtnisë qi kemi në Perendinë nuk mund t’ apim
nji definicjon, vetëm mund t’a kuptojmë po ashtu si na tregon
Ap. Pavël në Kartën e Korithianëve Kr. 13, 4-8: «Dashurija
ësht zemër-gjërë. edhe bën të mira; dashurija ska cmir; dashu
rija s ’ ësht e vrazhët, nuk mbahet mbë të math. S ’ bën punë të
shëmtuara, s ’ kërkon të sajat, nuk zemërohet, s’ mendon të ligën;
S ’ gëzohet mbë shtrmbërinë, po gëzonet më të vërtetën. Të gjitha.
i mban të gjithë i beson, të gjitha i shpren të gjitha i duron».
Ndër sa àsht e naltë doktrina e nji besimit mbi njoftimin
e qenjes (ekzistencës) së Perendisë, aq ma i naltë àsht dhe mo
rali i Tij.
Dashtnija e shprehun ndër besime pagane nuk àsht aq e
naltë sa kjo e Kristjanizmit, për se ajo e para àsht plot me
egoizëm, në sa kjo e dyta àsht plot me -vetmohim, sakrific,
mirbamsi etj. Ajo e para rrëfente nji robëri a po skllavëri, në
sa Dashtnija Kristjane predikon : Vllazni, shoqni e miqsi të sinqertë.
Karakteristika e dashtnisë pagane dhe Ebreje kje me këto
parime: «sy për sy e dham për dham», né sa ajo Kristjane na
mëson : «Duaj Zotin Perendi dhe f afërmin f and, duaj edhe
anmiqt e tu». Prej parimeve Kristjane kuptojmë se detyra ma e
para e .njeriut àsht ajo qi i'a tregojë vet Jisui, Nomtarit, i cilli
e pyeti : «Se cita porosi è'sht e madhe ndë nomt? Edhe Jisui i
tha atij: Të dua Zotin Perendinë f ënde me gjith zemrën fèn d e
edhe me gjith shpirtin f ënd, edhe me gjitk mëndjen f ënde,
edhe e dyta• fè duash f afërmin f ënd posi veten fènde», {pas
Mattheut Kr. 22, 36-40).
a) «Me dasht Zotin Perendinë» do té thoj me plotsue té
gjitha urdhërat ë Tij, tuej ba vepra të mira atyne të cillt n' a
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kanë në mëni, me bekue ata qi na mallkojnë; me u lut Perendisë për ato qi na ndjekin, të cillt duen të n'a marin jetën.
Të gjitha këto vepra lypsen të bahen po kje se dëshirojmë
të vijë në ket botë : Mbretnija e Qiellit = Pagjë e mirdashje
në mjes të njerëzve.
b) «Me dashtë fafërm in» don të thojë, me pasë për bazë
të mirat qi duem t' i kemi prej tjetrit, ku edhe na po me at
masë të veprojmë ndaj te. Ndë lutje t' onë të përditëshme : Ati
i ynë që je në qiell........ kërkojmë prej Perendisë që të vijë
Mbretnia e Tij.
Pra bindu o njeri i mjerë, se të mirat qi na i’ dha Perendija nuk l" krijoj për vedi, por vetëm për njerin.
Zoti àsht vetë dashtni edhe dishron qi ti o njeri, si në ket
botë si në jetën e përjetëshme, të trashigosh Mbretninë e Qie
llit. Kjo ka për të ndollë atëhere kuer se në zemra t' ona të
kemi Dashtninë Krishtene, e cilla nuk dallon interesat t' ona
personale prej atyne të përbashkta.
Sikuerse pamë, se parimet e Jisuit na tregojnë qi të duem
Zotin Perendinë edhe t’afërmin t’onë, n’at mëndyrë të duem
Perendinë edhe t' afërmin t' onë, po ashtn na tregojnë qi të
bajmë edhe: Vepra të mira. Kjo do të ndollin po kje se në
zemrat t’ ona qindron Dashthija Kristjane ; keni ndigjue tnej
thanë : «Më ditto Veprat e tua, atëhere do të tregojë Besërt
t’ ande».
Sa i përket Veprave të mira n’ a mëson edhe Ap. Jakovi
në Karten e Tij Kr. 2, 26. : «Sepse sikundër trupi pa frym ë ësht
i vdekur, kështu edhe besa pa punërat ësht e vdekun.
Për të muejt me i' à mërrijt, qi shpirti i ynë të frymëzohet prej kësaj Dashtnije Kristjane, po të drejtohena Ty o Shpëtimtar me anën e kësaj lutje :
«O Krisht, dritë e vërtetë, që ndriçon dhe shëntëron çdo
njeri qe vjen në botë, u shnoftë mbi neve drit e faqës s'ate që
të shikojmë në te dritën e paafrueshme, dhe drejtëso përçapjet
fona në veprim të porosive f ënde: me ndërmjetimet e Emës s ’ate
së pacinuar dhe të gjithe Shenjtorve.» (Nga lavdërimet e moajësorec). A min.
Prof. I. 8.

Përshtypje dhe mendime
Rrëfenja e ré e revistës s’ onë
“Jeta Kristiane,, e quan vetën të lumtur, sepse me
vitin e ri dhe dyke filluar nga ky numur do f u paraqitë
këndonjësve të saj një dhuratë shpirtërore shumë të vlefshme, dyke botuar rrëfenjën «/ biri i sfitëpisë së David-it».
“I biri i shtëpisë së David-it„ është jeta e Zotit t’onë
Jesu Krisht. Adina, vajza e re dhe e bukur e një Israiliti
të pasur t’ Aleksandrisë, dërgohet prej atit të saj në Jerusalem, për të plotësuar kulturën e saj.
Në këtë kohë pikërisht u-çfaq në buzët e lordanit
fytyra e shenjtë e Pararendësit, që të tërhiqet më vonë
kjo dhe t’ia lëshojë vëndin Personalitetit të ndritur të je su
Krishtit. Fama e Pagëzorit dhe më pas buja q’ u-ngrit reth
emrit të Jesuit, arrivi gjer në veshët e Adinasë, e cila u
dha me zeli e me dëshirë të zjartë pas jetës e veprimevet si të birit FElisabetës, ashtu dhe të qengjit të Perendisë, që erdhi këtu për të ngritur mekatën e botës. Përshkrimi i vëndevet të ndryshme të Judesë e të Galilesë
bëhet në një mënyrë të bukur e të këndëshme; gjithashtu
përshkruhen bukur e mirë edhe tërë skenat e jetës së
Krishtit që nga më të qetat gjer n’ ato më pathetike, dhe
që nga më të dhëmbëshmet gjer n’ ato më madhështore,
pikërisht si pas burimevet t’ Ungjillit të Shenjtë.
Rrëfenja e tërë bëhet akoma më tërheqëse, mbasi
paraqitja e përmbajtjes së saj bëhet në formë letrash, q’i
dërgon Adina atit të saj plot me figura të bukura e një
gjallëri të jashtëzakonëshme.

'Hë

me ajetatéi
II.

Pasi me këtë mënyrë kuptova qënëjen e Perendisë, m' udesht mjaft kohë që mëndja ime liberale të pranojë edhe se
kjo qënëje lyp me doemos nevojën e një feje, të cilën unë e
kuptoj si mjetin e lidhjes ndërmjet njeriut dhe idealit të tij hyjnor.
M' u-desht gjithashtu mjaft kohë të kuptojë edhe dobinë
shoqërore të fesë. E dinjam se këtë dobi e kanë njohur fillosofët e çdo kohe edhe se e provon dhe vetë eksperienca e
shekujvet, mbasi s'ka patur shoqëri njerëzore e cila të mos
ketë patur për bazë të saj një fe. Por edhe sikur të ma
rini parasysh, se ka disa njerës tepër të ndriçuar dhe që
s' e ndjejnë nevojën e fesë, nuk duhet haruar me gjithë këtë
dhe sa e nevojëshme është këjo për shumicën. Influenca e
sajë hyn në thellësit e zemrës ku ligjet njerëzorë s'mund të
hyjnë. Ajo përbën rregullin në botën morale dhe formon ligjin
shpirtëror. Pa atë do ië mbretëronte kudo haos dhe anarhi,
Edhe kaq e nevojëshme është feja për sfioqëritë njerëzore, sa
që, s' mund t'a largojmë kurrë pa e zëvëndësuar me një herë
me një tjetër, sikundër në jetën politike nuk munt të bëjmë
ndonjë ndryshim qeverije pa e zëvëndësuar këtë me një tjetër.
Feja ësht për shoqërit njerëzore ç'ka është-instikti për
kafshët. Njerëzija dyke mos qënë e tërë fillosofe (për fat të sajë)
trashëgoi të lindur në gjakun e vet gjithë dozën e metafyzikës
që i nevojitet qënjes së saj, dozë e cila përfshihet në ndjenjën
fetare, në nevojën e besimit te një Perendi dhe të pasimit të
një iigji moral. Për këtë arësye, me shumë të drejtë, një fysiollog i shekullit të kaluar, Quatrefages, ndjenjën e fesë e quan për
njeriun si një cilësi të parë që e dallon atë nga kafshët. Kjo
cilësi është baza e moralit, pasi në qoftë se morali nuk nis
nga Perëndija, ose në se ay s' ësht veç se një prodhim i mën-
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djes së njeriut, s’ mundet të ketë veç se një vlerë relative dhe
mbetet në mlrëpëlqimin e gjithsecilit. Prandaj dhe unë, pasi
kam pranuar për ca kohë atë që disa e kanë për zakon t’ a
quajnë moral indipendent, kam aritur të kupëtoj që, ky lloj
morali s’ish gjë tjetër, veç se një koncept absurd, ose të paktën, fare pakë i zbatuarshmë.
Sikurse dheu lidhet me djellin me anën e fuqisë centripetale, po kështu dhe ndërgjegja e njeriut duhet lidhur (me anën
e fesë) me djellin e sajë moral, që është Perëndija. Vetëm me
anën e një tërheqjeje të tillë hyjnore mund t'i bëjë ballë njeriu
fuqis së vet centrifugale, të përbërë prej natyrës së ligë dhe
prej prirjeve të këqia, të cilat, pa këtë peshë, do t'a hithnin në
greminë.
Themelonjësit e një shkolle pozitiviste mohojnë çdo send
që ësht jaSht mendjes dhe kuptimit t' onë dyke thënë se as me
Perendinë nuk duhet të mirremi passi ësht jasht fuqis së dijes
s’onë. Pra, nuk na duhet as fe. Por sa e kotë ë$ht një pikëpamje
e tillë, kuptohet fare lehtë nga të gjithë. Panjofturia nuk e ndalon, me gjithë theorit’ e bukura, fuqin tërheqëse që drejton
shpirtin e njeriut drejtë një bote më të lartë. Sikundër kafshët
vdhe bimët drejtohen drejt dritës, po kështu dhe njeriu drejtohet prej një fuqije të pa rriposhtur drejt një feje.
Edhe shpesh herë kam pyetur veten, a ka në botë ndonjë
theollogji që të kënaqë me nji herë edhe një pakicë të kulturuar që dëshiron të analizojë sa sheh me syt, dhe .shumicën e
thjeshtë që kënaqet vetëm me besimin. Nuk jemi vali ne në
këtë botë si disa udhëtarë mbë një vagon, ku një pjesë dyke
patur frikë nga të ftohtët, dëshiron të mbyllen dritoret, kurse
të tjerët, dyke u-ruajtur nga vapa e madhe kërkojnë që të hapen?
Një theollogji e tillë, e cila të mund të kënaqnjë njëkohësisht tërë botën, ësht; po kujtoj me gjith këte se s' ësht dhe një
gjë jasht llogjikës që, në vend që t'i imponojmë neve shumicës
pikpamjen ”t' onë, të ulim vetën në nivelin e tyre pa u-sakrifihuar mendimet të tirella që burojnë nga ndërgjegja a tyre.
Dhe njëkohësisht vura re se feja, dyke e pajosur gjithsecilin njeri me armët më të domosdoshme për kalimin e jetës,
siç janë parimet morale që forcojnë marëdhënjet ndërmjet nje-
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rësvet, u-jep në dorë edhe udhëheqësvet mjetet e nevojëshme
pëp të rregulluar shoqërinë. «Kur nuk dijmë destinin njerëzor,
thotë Jouffroy, nuk dijmë dhe atë të shoqërisë, dhe kur nuk
marim parasysh destinin e shoqërisë, nuk mund t'a organizojmë.
Zgjidhja e kësaj çeshtje, është pra një ligjë moral fetar». Prandaj; me shumë të drejtë ësht thënë, se asnjë çështje s'mbetet e
pa zgjidhur, po qe se Krishtërimi vihet rlë zbatim plotësisht.
Parimisht e kuptonja nevojën e një' feje dhe admironja
veprimin e saj shoqëror. Por kisha dëshirë të lidhesha me një
fe natyrale. Pranoja, si shumë nga protestantët liberalë të ditëve
t; ona, Perendinë e brëndëshme, por lënja më një anë, si një
gjë superticioze, të pa denjë për një shpirt , liberalisht; gjithë
kultin e jashtmë dhe të përbashkëtë, dhe; pas shumë kohe pas
kësaj; dhe ekzakt, vetëm pasi vura re lidhjen e fortë të mazavet popullore me kultin e përbashkëtë, munda të kupëtoje rrënjat e thella, që ay ka në shpirtin e njeriut.. Edhe konstatova
se, që të ndalosh çfaqjen e ndjenjës fetare përjashta, ësht njësoj
sikur të ndalosh mëndjen të çjaqet me anën e të folurit dhe të
shkrimit.
<dntelektualët»; që pretendojnë se Krishtërimi e kaloj kohën
e vet, kanë menduar valle ata mirë se ç;do të ngjante sikur ky
në një moment të çdukej, sikur kjo «këngë e vjetër» nuk do
të njomte më vuajtjet njerëzore? Le të pranojmë, se ata janë
shumë më të ditur nga bota tjetër. Por njikohësisht duhet të
pranojnë edhe ata se në një kategori të këtillë s' kanë fatiti tënumërohen shumë. Sa të pa ditur dhe pa kulturë mund të korespondojnë me një të d itu r!...... Por edhe në botën e mësuar dhe
të kulturuar, sa mungesa dhe mendime të gabuarshme ndodhin!....
Edhe nërmjet atyreve që ne i quajmë «elitë e atdheut» sa janë
ata që kanë dëshirë të mirren me çeshtje metafyzike dhe sidomos, sa janë në gjendje të ngjiten në lartësit e tyre ! Por, edhe
ata që mirren me këto, ç'babiloni përbëjnë njëri me tjetërin!....
Mund të miret pra parasysh një pakicë kaq e pa armonizuar, kur një ligjëvënës kërkon të vërë ligje, dhe kur një shumicë ndjen dhe mejton krejt ndryshe nga ajo pakicë?
Nga ana tjetër, përbri fillosofëvet dhe intelektualëvet të
paktë, të cilët mund të mirren me fillosofi edhe që u-mbetet
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kohë për probleme të një mentimi të|lartë, qëndron shumica
tjetër e njerësvet në përpjekje të përjetëshme me nevojat e përditëshme, e cila porsa -ka kohë dhe mundësi të fitojë bukën e
nevojëshme, dhe e cila, në mënyrë, intelektuale, do të na përgjigjet: prinuin vivere, deinde philosophari. A nuk është krimë
pra të kërkohet që kjo shumicë të mirret me çeshtje fitlosofike
në kohën kur nevojat e jetës i vënë përpara ndërmarje të tjera?
Për ushqimin shpirtëror të kësaj shumice vjen atëhere në
ndihmë feja. Feja ësht mjeti me anën e të cilit idhet’ e rregullit,
të detyrës, e të drejtësis mbillen në të gjitha klasat shoqërore.
Pakë njerës kanë kohë të përvetojnë shkencën, kurse me anën
e fesë arrin të ushtrohesh pa qënë savant.
Vetëm feja ësht në gjendje t'u mësojë njerësvet në masën
më të madhe parimet e dobishmë dhe mirëbërës për ta, të çdo
kategorije shoqërore qofshin, kështu që me shumë të drejtë
ësht thënë se «feja ësht fillosofija e popullit».
Të; gjitha fet'u kanë predikuar njerësvët virtyt, punë dhe
drejtësi, por feja krishtërore ësht ajo që i ka kurorëzuar ato
dyke treguar se çdo me thënë vetëmohim dhe vetësakrificë.
Feja ësht ajo që ka kryer tërë punën filosofike për ata që
s'janë në gjendje t ' a bëjnë; ajo u dha të pregatitura të vërtetat
që s'mund të zgjidhen kollaj dyke kursyer kohë dhe dyke i
ruajtur nga gabimet. Ajo u-paraqet njerësvet libriti më të gjallë
të jetës praktike.
Dhe dyke thelluar kështu mbi këto të vërteta, në shpirtin
firn filloi një ndryshim i fortë.
B.
MENDIME T ’ ARTA

Zemëra e njeriut kryelartër shpesh, herë plagoset dke thyhet,
pa u-hedhur kundër saj as një shigjetë. Kjo ngjet sidontos, hur
nuk nderohet, ashtu siç dëshëron ay, prej rijerësvet të tjerë. Përkundrazi zemëra e njeriut të përiilur e modest nuk tronditet as
pak nga nderimet e botës; këto natyrisht i sjellin një lloj kënaqësije dhe e forcojnë luftën e jetës, po mbetet krejt i qetë, tdhe sa
herë njerëzit për këtë ose për atë arësye ia mohojnë këto nderime
e respektime.

Kulti i të vdekurvet
(vazhdofP*prej numrit 9)
For në disa vende ësht zakoni që në hyrjen e madhe të
këndohen dhe librezat përkujtimore private, përveç emravet të
dhuronjësvet e ndërtonjësvet. E mira është që ky zakon të pritet/ mbassi jo^ vetëm që nuk ësht i arësyeshmë se e detyron
tjetrin te prese tri ofë për të dëgjuar emrat e të vdekurvet,
por ësht dhe një abuzim kundrejt karakterit dhe subjektit të
meshës hyjnore.
Kisha për të vdekurit lutet më çdo rast dhe për çdo ditë.
Por, si ditë e caktuar për ta ësht dita e Shtunë. Të shtunën
na e paraqet Kisha, duke patur parasysh dhënëjen fund të krijesës, si atë pushim të lumtur që na pret ne botën tej varrit,
në qoft se në këtë botë do të rrojmë me drejtësi dhe në konformitet ‘me porosit e Zotit. Dhe që të na zgjojëe të na shtyjë
në një jetë të këtillë, nderon në këtë ditë atërit oshënarë- dhe
hyjprurës dhe të gjithë shenjtorët, të cilët duke luftuar luftën e
mirë, kanë trashëguar mbretërin hyjnore; njëkohësisht ajo përkujton dhe atërit e vllezërit t' anë të prehur, duke bërë lutje që
Perëndia t'i pranojë në vendet e Shenjtorëvet. Në lidhje me
këtë kuptim të ditës, të shtunën këndohet edhe një Mesnatë e
posaçme, e cila përgjithësisht ka po atë rregull të Mesnatës të
përditëshme me ndryshimin vetëm të disa hymneve që kanë
lidhje me qëllimin për të cilin bëhet, si p. sh. i çuditshëm ësht
Zoti në Shenjtorët e Tij, Perëndia e Israelit. (Ps. 67) etj. (M.itrofanovici, Liturgica f. 610).
Thamë se çdo e Shtunë ësht caktuar prej Kishës për kujtimin e të vdekurvet. Por përveç kësaj, disa të Shtuna janë
zgjedhur prej Kishës kur bëhen përkujtime të përgjithëshme
për të vdekurit. Këto quhen të shtuna për shpirtet dhe janë:
1) E Shtuna e mish-ngrënëjes, mbassi të Dielën këndohet
ungjilli mbi gjyqiit e fundit.
2) E Shtuna e dytë, e tretë dhe e katërtë e kreshmeve të
mëdha. Në shumë vende përshpirtje për të vdekurit bëhen për
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të gjitha të Shtunat e kreshmeve të npëdha me përjashtirn të
së Shtunës së madhe.
3) E Shtuna para zbritjes së Shpirtit të Shenjtë, mbassi
ditën e Pesdhjetorës u-krye shpëtimi i botës me fuqin e
Shpirtit të Tërëshenjt i cili vepron jo vetëm mbi të gjallët por
dhe mbi të vdekurit.
4) E Shtuna para Shën-Mitrit (26 Tetor), dhe në shumë
vende dhe të dy të Shtunat që pasojnë pas së kremtës së
Shën-Mitrit.
Përveç këtyre përshpirtjeve të përbashkëta në ditët e sipërtreguara, me kërkimin e familjes bëhen dhe përshpirtje private
të 3-tën ditë pas vdekjes, të 9-tën, të 40-tën, në 3 muajt, në 6-të.
9-të, një vit dhe ditën e emrit të të vdekurit.
Kujtimi i( të vdekurvet të tretën ditë bëhet për nder të
ngjalljes së triditëshme të Krishtit, të nëntën ditë për kujtim të
orës së nëntë, kur ka dhënë shpirtin Zotiv Krisht si edhe për
nder të të nëntë urdhëravet engjëllore, dhe të dyzëtën ditë për
nder të ngjitjes së Shpëtimtarit në qiell. (Simeon Thesalonikasi,
Ta apanta).
Interesante janë pikëpamjet e disa atërve të Kishës nga të
cilat veçanërisht zbulimet engjëllore që pati Makari i Aleksandrisë mbi gjendjen e shpirtit pas vdekjes, sidomos në lidhje
me ditën e tçetë kur paraqitet para Perëndis dhe shikon parajsën, me ditën e nentë kur i falet Perëndis për të dytën herë
dhe shikon pastaj ferrin dhe ditën e dyzetë kur bëhet gjyqi
parti kulan
Kujtimi i të vdekurvet pas tri, gjasht dhe nent muajsh
si edhe pas një mot-moti bëhet pas shembëllës së Kishës, e
dia në çdo muaj të tretë, d.m.th. në mbàrim të çdo stine, ka
caktuar të Shtuna për shpirtet.
Një përkujtim i fundit që i bëhet të vdekurit ësht edhe
ay kur e nxjerrin nga varri pas 3 ose gjasht vjetesh, simbas
zakonit të vendit. Duhet shtuar se në shumë vende pas varrimit
të të vdekurit shtrohet dhe një tryezë për kujtim të tij në të
cilën marrin pjesë të gjith'ata që e kanë përcjellur në varr.
(Fund)
B.

"VCt&mi i
hS

xM&ùil TkuUii
'dOiidtd&HUn,

(Skicë apologjetike)
Në numurad e kaluara të kësaj reviste Z. Prof. Ilia Banushi,
duke patur për bazë veprën e të përnderçmit Ik. Stavrofor
Dr. Dhim. Stefanoviç, profesor i Dhjatës së Re në fakultetin e
Theologjisë pranë Universitetit të Belgradit, bëri një përshkrim
të shkurtër por të q'artë të jetës dhe të veprimtaris së Apostoli
Pavlit. Ay që e këndon me kujdes këtë përshkrim, konstaton
se Sh. Pavli, ky interpretonjës besnik dhe leçitës i pa lodhur i
së vërtetës Krishtërore, qe destinuar prej Zotit për këtë mision
dhe, si enë e zgjedhur, u-hiesua pasurisht prej shpirtit të shenjtë.
Shpirti i tij i xhevairtë u-tregua, siç thotë Sh. Joan Gojarti,
parajsë shpirtërore, kù qenë mbirë gjith virtytet. Ky në çdo
therori, në çdo përpjekje, në çdo mundim, i ka kaluar të gjithë,
profetë, a patrikë, a të drejtë a dëshmorë qofshin, dhe, si një
njeri me krahë, e ka shëtitur tërë botën e njohur me tokë e
me det, me vende, të qytetëruar e me vende barbarë. Të tëra i
mohoi për Krishtin; botën e përbuzi për hir të tij. Rronte si
njeri pa trup duke mos marë parasysh as lodhje, as rreziqe, që
takonte në rrugën e veprimtarisë së tij misionare: «sepse jam
i bindur, thoshte, që as vdekje, as jetë, as engjëj, as pushtete,
as fuqira, as ato që janë ndashti, as ato pë kanë për të ardhur,
as lartësirë, as thellësirë, as ndottji tjetër krijesë, nuk do të
muntnjë të na ndajë nga dashurija e Perëndisë, që është mbë
Jisu Krishtin, Zotin fonë». ’). Me gjithë që kishte trup e shpirt
si ne, mërijti në një gradë të këtillë lartësije morale, sa u-rëmbye në parajsë e u-suall gjer më të tretin qiell dhe dëgjoi fjalë
!) Romakë 8, 38-39
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të pa-folura me gojë, që njeriu s' munt t’i çfaqnjë. *) S; ishte
vetëm hiri hyjnor, shton po ay at i kishës, që e tregoi Pavlin
të tillë, por edhe vet përpjekja e tij personale 2). Ishte gati për
çdo gjë që kishte për qëllim shpëtimin e njerëzvet. «Unë ushkruante korinthianvet, me gëzim të math do të prish e do të
prishem fare për shpirtërat V uaj..... » 34) Ndonëse ishte shembëll
virtyti, e ndiqte me gjith këtë me kujdes vetë-vetën: «sepse
ndë e bënj këtë duke dashar, kam pagë, po ndë e bënj duke
mos dashur tnë është zënë besë kujdesh *). Dhe prandaj i ftonte
të gjithë që t'a imitojnë : «u-lutem juve pra të bëni si bënj unë» 5).
Zemra e vet valonte nga dashurija. Dh* ekzakt këjo dashuri e
bënte të durojë tërë mundimet, përpjekjet dhe ndjekjet, të cilat
s'mund të tregohen me gojë. Fuqija e tij shpirtërore mposhtte
çdo pengesë që takonte në rrugën e veprimiaris së vet apostolike: «armët e luftës s ’onë nuk janëtë mishtat por të forca mbë
Perëndinë për të rrëzuar fortesa; se rrëzojmë mendime dhe çdo
lartësirë që ngrihet Lari kiindër të njohurit ië Perendisëy dhe
bejmë rrob çdo mendim që Vi bintet Krishtifa 6). Hiri hyjnor që
e ujitte pa reshtur, e ndihmonte gjithënjë në kryerjen e veprës
së vet misionare : «edhe unë, o vëllezër kur erdha te ju t s'erdha
me lartësirë fjale a ditariey që V u dëftenj jave dëshmimin e Perëndisë, sepse e pash të udhës të mos di tjetër gjë ndë ju t veç
Jisu Krishtin, dhe këtë të kryqëzuar. ^ d h e unë erdha ndë ju me
dobësirë e me frikë e me shumë të dridhur; edhe fjala ime e të
leçiturit V im s ’ u-bënë me fjalë diturie- e njeria që mbushin
mendjen, por me të dëftyer Fryme e fuqie» 7). Ky, pra, është
Sh. Pavli, siç u-përshkrua në numurat e mëparëshme.
Ne; në këtë studim, e quajtëm të arësyeshme. të mirremi me kthimin e Ap. Pavlit në Krishtërim; duke provuar se ky kthim
u-krye me ndërhyrjen e drejt-përdrejtëshme të Perëndisë dhe jo

x)
2)
3)
4)
6)
c)

II Korinih. 12-4
Gali —, 14
II. Korinth. 12-15
I. Korinth. 9-17
I. Korinth. 4-16
IL Korinth. 10-4-5
T
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me udhën natyrale, siç përpiqen të na e paraqitin kundërshtarët
e fesë s; onë.
■*

* *
Mirpo para se të mirremi me kthimin e Apostoli Pavlit
në Krishterim duhet të themi pak fjalë për kthimin përgjithësisht. Duhet të themi, se ç’kuptojmë ne me fjalën kthim, cilët
janë faktorët e jashtëm -'tlhe të brëndëshëm që e shkakëtojnë
dhe cilat janë pemët që dalin prej atij. Kthimi, munt të themi,
është ay proçes, -nga i cili duke shkuar shpirti, transformohet
krejtësisht, duke u-zëvëndësuar «un-i» i vjetër nga nji un i ri, i
cili ndjen lumërin më të madhe duke qëndruar në lidhje me
Hyjninë. Kthimi ka si përfundim prodhimin e nji ndryshimi
rënjësor dhe .të qëndruarshëm, pas të cilit ndryshohet fizionomia e tërë jçtës së më pastajme. Pas kthimit njeriu arin të urrrej
ç'ka më përpara çmonte aq tepër dhe të dojë atë që më parë e
urrente. «Kthimi», siç thotë Josif Alleine, nuk është një shilë e
thjeshtë,- nji copë shejtërije e qepur mbi rroben e njeriut të
vjetër. Në njeriun e kthyer shejtërija bëhet drejtonjësja e pandërprerë e të gjithë fakultetevet, të të gjitha organevet të
veprimit, të të gjithë sjelljes. 1 krishteri i vërtetë është transformuar krejtësisht si një ndërtesë, e rindërtuar që nga themelia,
I<y është më një njeri i ri, një krijesë e re. l) Eshtë nji njeri
ù lindur së larti» siç thotë shpëtimtari.
Në këtë transformim shpirti munt të arijë pas një procesi
që bëhet në mënyrë të ngadalëshme në brëndësin e njeriut, pa
u-çfaqur jashtë, me anë shënjash të dukëshme. Për të mundur
t'a bëjmë më të kuptuarshëm këtë ndryshim, e krahasojmë
me ripërtëritjen e një ndërtese, në të cilën tjegullat e vjetra
janë zëvëndësuar me radhë me të tjera të reja, deri sa ndërtesa
bëhet krejt e re, pa pësuar me gjithë këtë ndonji tronditje.
Këta ndryshime rënjësorë, që veprohen në shpirtin e njeriut,
pa u çfaqur jasht me shënja të veçanta, quhen kthime të ngadalëshme. Në kthimet e ngadalështnë vihet re nji seri përpjekjesh të drejtuara drejt po atij qëllimi ose pike që është domi
nimi i shënj-tërisë. Lufta, që bëhet ndërmjet un-it të ri dhe atij
të vjetrit karakLerizohet me këtë, që un-i i ri, me gjithë pengeh W. James. L’ experienee religieuse. Ed. Paris 1908. F. 195
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sat që i vihen për çdo ditë, bën nga një çap përpara deri sa
arin të zotërojë tërë shpirtin. Në kthimet e ngadalëshme, shejtërija nuk ze vënd me një përpjekje të vetme, por dal-nga-dal
duke bërë nga një çap përpara, deri sa të arihet qëllimi, që
është ndryshimi rënjësor. Momenti vendimtar në një kthim të
ngadalshëm nuk dallohet nga momentet e tjerë të kohës së
çvillimit të shpirtit drejt shëjtërisë. Për këtë arësye koha e kthimevet të ngadalëshmë nuk munt të caktohet. Në kthimet e
ngadalëshmë ne munt të vemë kthimin e të 11 apostojvet, të
cilët mërijtën në njëjësimin e tyre me Krishtin, pa mundur të
caktojmë ekzaktërisht momentin vendimtar.
Krejt i ndryshëm paraqitet kthinii i menjëhershëm. Në
kthimet e menjëherëshmë zëvëndësimi i un-it të vjetër me atë
të rin nuk bëhet dal-nga-dal, por në mënyrë të pa pritur duke
u çfaqur jasht me shënja të pefcaçme. Un-i i vjetër i përngjan
një ndërtese të vjetër dhe të dobët, e cila në një moment të
pa pritur rrëzohet, duke u ngritur në vëndin e saj një e re dhe
e fortë. Kthimet e menjëherëshmë shpesh herë shoqërohen me
shënja të jashtme, të cilat kanë një rëndësi të posaçme për jetën e mëpastajme të atij që u-kthye.
Për prodhimin e një kthimi, bashkëpunojnë një shumicë
faktorësh, prej të cilëvet, disa janë të jashtëm dhe dlsa të brëndëshëm' ose të një natyre shpirtërore. Në faktorët e jashtëm
munt të përmëndim në vijën e parë edukatëh fetare. Kjo ndihmon në pjesën më të madhe në njëjësimin dhe gatimin e atyre
idheravet që janë të nevojëshme për prodhimin e kthimit. Edukata fetare jep ndihmën më të madhe në pregatitjen e shpirtevet për kthimet e ngadalëshmë, duke drejtuar tërë mendimet
dhe veprimet në një vijë të posaçme dhe në një pikë ose qëlliin të mirë-caktuar. Një faktor tjetër i rëndësishëm është dhe
rrethi, i cili munt të ndihmojë ose dhe të pengojë një kthim. Ay
që rron në një rreth fetar, preket me ngadalë nga kurenti i
kthimit. Shtytja për vendim vjen së jashtmi, kurse në një rreth
afetar, këjo shtytje për një jetë fetare duhet të lindnjë së brëndëshmi. Nga ana tjetër njeriu duhet të luftojë dhe kundër
tendencavet kundërshtare të rrethit të vet. Nër faktorët e brenciëshëm mund të përmëndim emotivitetin. Sa më e gjallë ësht
ndijëshmëria e një shpirti, aq më i përshtatëshëm është dhe
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tereni për prodhimin e një ndryshimi. Raoul Allier-i, duke çmuar vlerën e faktorëvet që ndihmojnë në prodhimin e një kthimi
thotë : ■-gjithçka mvaret nga rethet dhe nga vlera e tyre, nga
shpirtet dhe nga grada e çvillimit, nga rethanat në të cilat ndodhen retheé* dhe shpirtet. Bashkimi i të gjithë këtyre elementevet
nga të cilët gjithsecili munt të jetë tepër i ndryshëm shkakëton
një numur të pa mbaraar rastesh shumë të ndryshme ‘) kthimesh. Aq kthimet e ngadalëshmë, sa edhe të menjëherëshmë,
bëhen pas një pregatitjeje shpirtërore. Duhet tani të konstatojmë
shkurtimisht ç' përpjekje janë bërë për të shpjeguar, në mënyrë
psykologjike, kthimet fetarë.
Idherat, që na pushtojnë në një moment të pa pritur, lozin një rol shumë të rëndësishëm. Idherat s’ mbeten të veçuara,
por lozin një rol organizonjës, ose më mirë, polarizonjës, duke
përmbledhur reth tyresli idhera të tjera dhe ndjenja të njishme,
të cilat i përqëndrojnë dhe i fuqizojnë. Idherat, të përqëndruara
. dhe të fuqizuara kështu, përdoren pastaj si burim nga i cili
idheja organizonjëse nxjer edhe ajo energjin e saj të nevojëshme.
Bile edhe atëhere kur një idhe ka kaluar periferin e vetëdijes,
ajo s’.ësht e humbur, por vazhdon punën organizonjëse të sajë
në nënvetëdijen. *2) Kështu formohen grupet e idheravet. Mbassi
një idhe ose një grup idherash u përqëndruan në këtë formë
dhe përmbluadhën për vete energji të madhe, ato (idherat) munt
të gufojnë me një herë në vetëdije. «Ajo që dijmë ësht, se ndodhen ndër ne ndjenja, idhera dhe besime të vdekura, dhe disa
që janë plot me nxehtësi dhe jetë. Kur një idhe, deri atëhere e
ftohtë dhe e shuar, frymëzohet, lëviz dhe ndriçon ndër ne, tërë
përmbajtja e shpirtit t’ onë duhet të adaptohet dhe të organizohet rreth asajë». 3) Një idhe e tillë, i cila lot një rol organizonjës, dhe e cila mund të përmbajë një sasi të madhe energjie, munt të jetë dhe një idhe fetare. E tillë munt të jetë p.
sh. idheja e fajësisë, e cila zotëron vetë-dijen, dulce shkakëtuar
në shpirt një dhembje aq të madhe dhe të pa duruarshme, sa
1) Raoul Allier, Psychologie de la Conversion chez le peuples non civilizès
Tome 1. Paris F. 553.
2) Idem F. 356
3) W. James V. D. F. 166
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që njeriu «dëshiron të shpëtojë prej asaj gjëndjeje, ekzakt siç
dëshëron të shpëtojë nga një dhëmbje fizike të pa pëlqyer». l)
Me këtë mënyrë arijmë në një ndarje të brëndëshme, ku un-i i
i ri hyn në luftë rne atë të vj%trin, Un-i i vjetër është në mënyrë të dukëshme i radhur. Un-i i ri përhera del më tepër në
dukje deri sa arin të japë ay drejtimin e jetës shpirtërore. Un-i
i vfetër duhet t;i lërë- vazhdimisht vëndin e tij un-it të ri, deri
sa bije krejt i mundur. Pra, neve ndodhemi në një luftë të
gjatë nërmjet të dy un-ëvet, që, mer fund rne triumfin e'un-it
të ri mbi un-in e vjetër. Këtë triumf ne e quajmë kthim. Ay
është «kalimi i shpirtlt nga një periudhë të trubulltë dhe. tepër
ndryshonjëse, në një gjendje shpirtërore plot qetësi dhe qëndriiarshmëri». 2)
Mirpo, ka raste; kur kthimi s'është i pregatituf prej -kësaj
përpjekjeje ndërmjet un-it të vjetër dhe atij të riut, por ndryshimi bëhet me një herë; siç është rasti i Sh. Pavlit. Me gjithë
ketë, shumë njerëz të kritikës; kërkojnë fi shpjegojnë edhe këta
raste me anën e udhës natyrore. dyke përjashtuar krejt një ndërhyrje të përmbinatyrëshme. Rastet e kthiinevet të menj-iherëshmë,
të cilët neve na duken si disa fenomene të çuditëshëm, inunt
të slipjegohen — thonë shumë — në bazë të unkubacionit».
Në një kohë të duhur, një idhe hyn në vetëdije nga e dia ka«
lon pastaj në nënvetëdijen. Atje organizohet e fuqizohet, duke
përmbledhur reth vetes një sasi energjie. Dhe kur arin në një
tension të math; del në vetëdije; dyke ndryshuar rne një herë
tërë gjëndjen shpirtërore. Me këtë mënyrë, pra, rnund të slipje-.
gohen kthimet e menjëherëshmë.
i) Idem 170

a) W. James v. d. f. 147

(Vazhdon)
B,

